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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов розвитку неможливо уявити успішну

діяльність промислових підприємств без вдало сформованої

системи стратегічного управління. Відповідно, стратегічне

управління сприяє розробці стратегій розвитку, дає мож"

ливість налагодити зв'язок між підприємством та партнера"

ми, а також охоплює інноваційну, кадрову, виробничу, мар"

кетингову, фінансову сфери. Очевидно, що передумовою

покращення діяльності підприємств є підвищення раціональ"

ності використання оборотних коштів, що можливо за умови

використання послідовності оцінки ефективності стратегіч"

ного управління оборотними коштами. Процес розподілу,

використання та спрямування оборотних коштів у визначені

сфери діяльності залежить від наявного алгоритму оцінки
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У статті охарактеризовано зовнішні та внутрішні фактори впливу на ефективність стратегічного управ�
ління оборотними коштами, визначено роль стратегічного управління оборотними коштами в діяльності
підприємств. Визначено, що оцінювання ефективності стратегічного управління оборотними коштами
повинно здійснюватися на основі врахування певної послідовності дій, а саме: оцінка діяльності промис�
лових підприємств відповідно до рівня фінансової стійкості; аналіз рівня забезпеченості підприємств обо�
ротними коштами, власними ресурсами; визначення факторів впливу зовнішнього та внутрішнього се�
редовища на ефективність використання оборотних коштів; виокремлення способів використання обо�
ротних коштів; встановлення доцільності застосування стратегічного управління оборотними коштами;
оцінка ефективності стратегічного управління оборотних коштів. Надано авторські рекомендації щодо
оцінювання ефективності стратегічного управління. Також сформульовано пропозиції щодо розробки
алгоритму оцінювання ефективності стратегічного управління оборотними коштами, який враховує особ�
ливості використання, аналізу та контролю за наявними ресурсами, що забезпечує досягнення підприє�
мствами стратегічної мети.

The article describes the external and internal factors of influence on the efficiency of strategic management
of working capital, defined the role of strategic management of working capital in the activities of enterprises. It
is determined that the assessment of the effectiveness of strategic management of working capital should be
based on the consideration of a certain sequence of actions, namely: assessment of the activities of industrial
enterprises in accordance with the level of financial stability; analysis of the level of provision of enterprises with
working capital, own resources; determination of the factors of influence of the external and internal environment
on the efficiency of use of working capital; identification of ways to use working capital; establishment of
expediency of strategic management of working capital; assessment of the effectiveness of strategic
management of working capital. Author's recommendations for evaluating the effectiveness of strategic
management are provided. Also, proposals are made for the development of an algorithm for evaluating the
effectiveness of strategic management of working capital, which takes into account the peculiarities of the use,
analysis and control of available resources, which ensures achievement of the strategic goals of enterprises.
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ефективності стратегічного управління оборотними кошта"

ми, який потребує уточнення та деталізації з метою підвищен"

ня його ефективності та практичного застосування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань оцінки ефективності страте"

гічного управління оборотними коштами на підприємствах

присвячено чимало наукових досліджень. Деякі аспекти

формування системи та процес управління оборотними

активами, методи аналізу ефективності управління оборот"

ними капіталом, стратегії управління капіталом розглянули:

Л.В. Пельтек, С.M. Писаренко [9], О.М. Чубка [11], О.В. Шес"

топалова [12], В.І. Чобіток, К.С. Пятилокотова [10],
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С.Ю. Кулакова, Д.М. Лозовський [6], І.О. Козачков [5],

О.Є. Данилевська"Жугунісова [3] та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є сформувати рекомендації щодо оціню"

вання ефективності стратегічного управління оборотних

коштів та визначити пропозиції щодо розробки алгоритму

їх оцінювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогоднішня економічна та політична ситуація, яка скла"

лася в Україні вкрай негативно впливає на ефективність стра"

тегічного управління оборотними коштами на підприємствах.

Це пояснюється тим, що показники діяльності підприємств

погіршуються, знижується ефективність використання та роз"

поділу оборотних коштів, збільшується частка витрат та зро"

стає збитковість. Зменшення частки інвестицій у 2015 р. не"

гативно відображається на розвитку підприємств, процесу

виробництва, наявності нових технологій. При здійсненні

стратегічного управління необхідно враховувати вплив фак"

торів зовнішнього та внутрішнього середовища, наявність

конкурентів, особливості процесу виробництва, наявні рин"

ки збуту, а також можливості і загрози розвитку.

Серед дослідників питання оцінки ефективності управ"

ління оборотними коштами було розглянуто такими до"

слідниками: Бринь І.В. [2, с. 18]; Логвіна Ю.М. [8, с. 193];

О.В. Куник [7, с. 38]; В.І. Блонська [1, с. 93]; О.М. Зборовська

[4, с. 14]. За даними проаналізованих досліджень, слід

відзначити, що стратегічне управління сприяє формуванню

та реалізації розроблених стратегій, дає можливість нала"

годити зв'язок між підприємством та партнерами, передба"

чає довгострокове керування. Відповідно для покращення

діяльності промислових підприємств виникає необхідність

розробки алгоритму оцінки ефективності стратегічного уп"

равління оборотними коштами. Це дослідження щодо оці"

нювання ефективності стратегічного управління оборотни"

ми коштами здійснювалось у такій послідовності:

1. Оцінювалась діяльність промислових підприємств

відповідно до рівня фінансової стійкості, платоспромож"

ності, рентабельності та ліквідності оборотних активів.

2. Аналізувався рівень забезпеченості підприємств

оборотними коштами, власними ресурсами та визначався

рівень витрат.

3. Визначалися фактори впливу зовнішнього та внут"

рішнього середовища на ефективність використання обо"

ротних коштів.

4. Вибір способів використання оборотних коштів, виз"

начення наявності механізму стратегічного управління обо"

ротними коштами.

5. За результатами аналізу з'ясовано необхідність та

застосовано стратегічне управління оборотними коштами.

6. На базі одержаних даних проведено оцінку ефек"

тивності стратегічного управління оборотних коштів.

У процесі дослідження було запропоновано алгоритм

до оцінки ефективності стратегічного управління оборот"

ними коштами на промислових підприємствах (рис. 1):

1. Оцінка наявності оборотних коштів та дослідження

ефективності існуючої системи стратегічного управління.
Здійснюється оцінка, діагностика ефективності наявної

системи стратегічного управління оборотними коштами,

визначається сума наявних оборотних коштів, напрямки їх

раціонального розподілу та отриманий результат.

2. Дослідження факторів внутрішнього та зовнішньо"

го середовища. Насамперед враховується вплив чинників

зовнішнього середовища, оскільки залучення іноземних

інвестицій, різноманітність ринків збуту, зв'язки з партне"

рами, постачальниками, рівень конкуренції впливають як

на діяльність підприємств в цілому, так і на ефективність

використання оборотних коштів.

Звичайно, процвітання підприємств залежить від зла"

годженості внутрішніх процесів діяльності.

3. Збір інформації. Цей етап відіграє важливу роль,

тому що від отриманої інформації залежить прийняття

рішень щодо подальшої діяльності підприємств, вибір ме"

тодів оцінки ефективності використання оборотних коштів.

Інформація повинна бути: достовірною; ефективною, ко"

рисною та практичною; комплексною.

4. Визначення потреби у розробці нової системи стра"

тегічного управління. На підставі отриманої інформації,

оцінці факторів впливу зовнішнього та внутрішнього сере"

довища приймається рішення щодо розробки нової чи

вдосконалення існуючої системи стратегічного управлін"

ня. Порівнюється зібрана інформація на попередніх ета"

пах з бажаними показниками.

5. Встановлення основних цілей та завдань стратегіч"

ного управління. До цілей використання оборотних коштів

можна віднести: розподіл та спрямування оборотних коштів;

залучення додаткових джерел фінансування; пошук

зовнішніх інвесторів; планування очікуваних прибутків та

витрат. Завданнями діяльності підприємств є: скорочення

майбутніх витрат; пошук дешевої сировини; скорочення де"

біторської та кредиторської заборгованості; прискорення

руху капіталу; ефективне використання оборотних коштів.

6. Розробка, формування стратегії управління оборот"

ними коштами. Сформована стратегія на практиці ніколи

не повторюється та для кожного підприємства розроб"

ляється нова стратегія, яка враховує специфіку діяльності.

7. Визначення обсягу наявних оборотних коштів та

фінансових ресурсів.

8. Для здійснення розробки плану стратегічного управ"

ління оборотними коштами необхідно сформувати спеціаль"

ну команду фахівців — комітет зі стратегічного управління

оборотними коштами. Від рівня їхнього професіоналізму за"

лежить ефективність, надійність, швидкість процесу викори"

стання і управління оборотними коштами. Тому ця команда

формується з висококваліфікованих фахівців та підпорядко"

вується технічному директору зі стратегічного управління.

9. Вибір методу оцінки ефективності запланованого

стратегічного управління оборотними коштами. Можна

провести розрахунки за методами: SWOT"аналіз, PEST"

аналіз, метод розрахунку, комплексний підхід.

10. Проведення розрахунків. На цьому етапі здійс"

нюються розрахунки за обраними методами з метою по"

дальшої оцінки ефективності використання та управління

оборотними коштами.

11. Тестування та виявлення помилок. Від правильності

розрахунків залежить точність отриманих результатів від

використання оборотних коштів та наявних фінансових
ресурсів.

12. Оцінка, обгрунтування необхідності у здійсненні

стратегічного управління. Визначається потреба і не"

обхідність у формуванні плану, концепції стратегічного

управління для покращення процесу виробництва, нала"

годженої роботи всіх сфер діяльності підприємств.

13. Реалізація, застосування системи стратегічного

управління оборотними коштами.

14. Оцінка отриманих результатів та контроль за про"

цесом стратегічного управління. На цьому етапі відбуваєть"

ся співставлення досягнутих результатів з поставленими

цілями, завданнями та стратегією розвитку.
15. Звітування про результати виконаної роботи. На цьо"

му етапі складається звіт про проведену роботу та її резуль"

тат. У звіті зазначається ефективність процесу стратегічного

управління, визначається сума вільних оборотних коштів,

коротко характеризуються результати кожного етапу.
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Алгоритм оцінки ефективності стратегічного управлін"

ня оборотними коштами спрямований на раціональне вико"

ристання оборотних коштів, поліпшення якості продукції,

скорочення витрат, покращення фінансових результатів,

охоплює всі сфери діяльності підприємств. Він повинен бути

достовірним, раціональним, гнучким, сприяти ефективному

прийняттю та реалізації поставлених завдань. За умови дот"

римання ефективної політики управління формуванням обо"

ротними коштами можна досягти наступного: забезпечен"

ня безперебійної роботи підприємств; прискорення оборо"

ту оборотних коштів; максимізація прибутку.

ВИСНОВКИ
У результаті наукового дослідження було встановлено,

що раціональне використання, управління, формування

оборотних коштів впливає на діяльність та розвиток промис"

лових підприємств. Запропонований алгоритм до оцінки

ефективності стратегічного управління оборотними кошта"

ми на підприємствах, на відміну від існуючих методів дослі"

дження, враховує особливості використання, аналізу та кон"

тролю за наявними оборотними коштами, визначає вплив

чинників макро" та мікросередовища, ефективність страте"

гічного управління. Такий підхід дозволяє оцінити та підви"

щити ефективність використання оборотних коштів за ра"

хунок налагодження стратегічного управління ними, що

створює можливості для покращення роботи підприємств,

уникнення можливості банкрутства.

Перспективами подальших досліджень в розрізі дано"

го питання є дослідження практичних можливостей викори"

стання запропонованого алгоритму для аналізу та оцінки

ефективності стратегічного управління оборотними кошта"

ми на промислових підприємствах України з метою визна"

чення слабких сторін та шляхів щодо його покращення.
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