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ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 

У статті визначені загальні риси формування обсягу та структури, а також активності використання обо-
ротного капіталу, властиві для підприємств галузі залізничного машинобудування. 
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Вступ 

В умовах ринкових відносин, в умовах не-
визначеності та ризику функціонування 
суб‘єктів підприємницької діяльності, резуль-
татом ефективної діяльності будь-якого підпри-
ємства чи організації є отримання максималь-
ного прибутку. На досягнення цього результату 
істотно впливає ефективність використання 
оборотного капіталу.  

Оборотний капітал суб'єкта підприємництва 
(підприємства) – грошові кошти і мобільні ак-
тиви, що перетворюються на грошові кошти 
протягом одного виробничого циклу, які забез-
печують неперервність процесу виробництва й 
обігу та отримання прибутку від звичайної дія-
льності [3]. 

Оборотний капітал відіграє важливу роль у 
структурі капіталу підприємства, оскільки від 
ефективності його використання залежить без-
перервність процесу виробництва та реалізації 
продукції, ліквідність підприємства, його пла-
тоспроможність та рентабельність. І навпаки, 
неефективність використання оборотного 
капіталу на підприємствах в остаточному під-
сумку може призвести до зменшення прибутку, 
що може бути наслідком негативного впливу на 
формування оборотного капіталу таких чин-
ників:  

- нераціонального використання виробничих 
засобів;  

- часткової реалізації готової продукції;  
- незбалансованості дебіторської заборгова-

ності з кредиторською;  

- невизначеності частки дебіторської забор-
гованості в оборотних активах (значна частка 
дебіторської заборгованості в оборотних акти-
вах призводить до ризику неповернення грошо-
вих коштів від дебіторів);  

- незбалансованості грошових коштів на ра-
хунках у банку чи в касі підприємства (велика 
сума грошових коштів може знецінитись під 
час інфляції, а незначна сума коштів свідчить 
про низьку ліквідність та платоспроможність 
підприємства).  

Враховуючи вищезазначене, ефективне ви-
користання оборотного капіталу, як чинника 
підвищення фінансового результату підприєм-
ства, набуває все більшого значення. 

Постановка задачі 

Мета статті полягає у визначенні загальних 
властивостей формування обсягу, структури 
оборотних активів, визначення джерел їх пок-
риття, а також активності функціонування обо-
ротного капіталу, підприємств галузі залізнич-
ного машинобудування України. 

Враховуючи, що на різноманітність підходів 
до формування обсягів та структури оборотно-
го капіталу впливає галузева приналежність 
суб’єктів господарювання, з метою проведення 
оцінки управління оборотним капіталом та роз-
роблення заходів з підвищення ефективності 
такого управління доцільно виконати аналіз 
структурних змін оборотного капіталу на зага-
льногалузевому рівні.  

Такий аналіз забезпечить дослідження фор-
мування та використання оборотного капіталу 
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на мікрорівні об’єктивними середньогалузеви-
ми даними, дозволить визначити резерви та не-
доліки в управлінні оборотним капіталом за-
вдяки порівняльній характеристиці середньога-
лузевих показників. 

Результати 

Тривалий час серед галузей машинобуду-
вання, як провідного напрямку промисловості 
України, найбільш високі темпи приросту реа-
лізованої продукції забезпечує галузь виробни-
цтва транспортних засобів та устаткування.  

Враховуючи зростання ролі залізничного 
машинобудування у розвитку промисловості 
країни, а також залежність стабільності та ре-
зультативності функціонування підприємств у 
динамічних умовах від якості управління обо-
ротним капіталом, дослідимо стан та структуру 
оборотного капіталу підприємств галузі заліз-
ничного машинобудування в динаміці [1]. 

Зміна абсолютного обсягу оборотних акти-
вів протягом попередніх років залізничного 
машинобудування свідчить про стабільне на-
рощування об’ємів оборотного капіталу. У 2008 
році розмір оборотного капіталу галузі збіль-
шився порівняно із попереднім роком, у 2009, 
2010, 2012 також спостерігається збільшення 
оборотного капіталу. Виключенням є 2011 рік, 
протягом якого через несприятливі умови 
функціонування та необхідність максимального 
скорочення витрат обсяг оборотного капіталу 
зменшився. 

Однак, зростання розміру оборотного 
капіталу спричинено, головним чином, збіль-
шенням обсягу дебіторської заборгованості, в 
той час як зростання товарно-матеріальних 
цінностей відбувається значно меншими тем-
пами. 

Зауважимо, що в умовах фінансово-
економічної нестабільності протягом 2010–
2011 років на підприємствах галузі збільшуєть-
ся обсяг грошових коштів та поточних фінан-
сових інвестицій, який суттєво скорочується у 
2012 році на користь залишків грошових кош-
тів та їх еквівалентів. Враховуючи непропор-
ційну зміну абсолютних розмірів елементів 
оборотних активів підприємств залізничного 
машинобудування, можна стверджувати про 
модифікацію структури оборотного капіталу 
підприємств галузі. 

Протягом останніх років спостерігається 
стабільне перетікання оборотного капіталу із 
матеріальної сфери до нематеріальної. Так пи-
тома вага товарно-матеріальних цінностей за 
шість років зменшилася, а питома вага нема-
теріальних оборотних активів зросла. Переваж-
ним нематеріальним елементом оборотного 
капіталу, що постійно збільшується, є 
дебіторська заборгованість, питома вага якої у 
складі оборотного капіталу підприємств зросла 
[2].  

Таке нарощування дебіторської заборгова-
ності є результатом відвантаження товарів в 
кредит, надання переваги продажу продукції із 
розстрочкою платежу, що обумовлює зростан-
ня залежності платоспроможності підприємства 
– виробника продукції від фінансового стану 
контрагентів – покупців. 

Зростання питомої ваги грошових коштів у 
2012 році, а також зниження питомої ваги по-
точних фінансових інвестицій зумовлено підт-
римкою платоспроможності підприємств та 
втриманням від відволікання коштів у менш 
ліквідні активи в умовах нестабільності розра-
хунків між контрагентами. Зміна обсягу та пи-
томої ваги інших оборотних активів є незнач-
ною. Тому, враховуючи аналіз обсягу та струк-
туру оборотних активів підприємств  залізнич-
ного машинобудування протягом 2007–2012 
років, до основних елементів оборотного 
капіталу можна віднести товарно-матеріальні 
цінності та дебіторську заборгованість, зміни 
обсягів яких суттєво впливають на стан та 
структуру оборотного капіталу підприємств 
галузі [9]. 

Оскільки призначення оборотного капіталу 
полягає у забезпеченні безперебійності діяль-
ності підприємства та постійному відтворенні, 
то структурні зміни оборотного капіталу підля-
гають аналізу із врахуванням динаміки виручки 
від реалізації продукції. 

Зміну оборотного капіталу та його елементів 
у співставленні із обсягом виручки від реаліза-
ції продукції можна проаналізувати за допомо-
гою показників оборотності, динаміка яких ві-
дображає чутливість обсягу оборотного капіта-
лу до зміни виручки від реалізації. 

Якщо активність використання запасів та 
товарно-матеріальних цінностей протягом 
2008–2010 років зростала, то швидкість пога-
шення дебіторської заборгованості галузі пос-
тійно зменшується, що призводить до уповіль-
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нення операційного циклу за рахунок стадії ре-
алізації товару та відповідно зростанням періо-
ду іммобілізації оборотного капіталу у розра-
хунках [7]. 

Найвища синхронізація оборотності вироб-
ничо-матеріальних цінностей та дебіторської 
заборгованості властива для 2007 року. Найбі-
льший дисбаланс за відповідними показниками 
спостерігається у 2012 році. Найнижча оборот-
ність дебіторської заборгованості у 2011 році.  

Це означає, що дебіторська заборгованість 
складає приблизно 68 % річної виручки від ре-
алізації, тобто між обсягом реалізації та реаль-
ним надходженням коштів на рахунки існує 
суттєвий дисбаланс на рівні 68 % річної вируч-
ки від реалізації продукції, що значно знижує 
платоспроможність підприємств галузі [6; 8]. 

Частка поточних зобов’язань в структурі 
джерел фінансування оборотних активів підп-
риємств галузі перебуває на небезпечно висо-
кому рівні, що характеризує повну втрату фі-
нансової стійкості, особливо за несприятливих 
зовнішніх умов функціонування, та загрожує 
стабільності діяльності підприємства. Протягом 
2007–2009 років найменшу частку у структурі 
джерел фінансування оборотних активів скла-
дали довгострокові зобов’язання, однак у 2010-
2012 роках позицію із найменшою питомою 
вагою у структурі джерел фінансування обій-
няло найбільш надійне джерело фінансування у 
формі власного капіталу. Така тенденція зумо-
влена недостатніми темпами зростання обсягів 
власного капіталу підприємств галузі у 2010 
році та скороченням обсягу власного капіталу у 
2011 році через накопичення сум непокритого 
збитку. 

Таким чином, враховуючи зміну обсягу та 
структури оборотного капіталу за період з 2007 
року по 2012 рік можна виділити наступні вла-
стивості формування обсягу та структури обо-
ротного капіталу підприємств залізничного 
машинобудування України: забезпечення фор-
мування більшої частини активів підприємств у 
формі оборотного капіталу; перетікання оборо-
тного капіталу із матеріальної до нематеріаль-
ної сфери; нарощування обсягів дебіторської 
заборгованості; формування обмеженого обсягу 
високоліквідних елементів оборотного капіталу 
у стабільних умовах функціонування; викорис-
тання товарних кредитів та короткострокових 
банківських кредитів як основного джерела фо-
рмування оборотного капіталу підприємств га-

лузі; зниження економічної активності підпри-
ємств; погіршення фінансової незалежності пі-
дприємств при формуванні структури джерел 
фінансування оборотного капіталу; значний 
вплив зовнішніх умов функціонування на стан 
та структуру оборотного капіталу. 

Висновки 

Зазначені властивості стану та динаміки 
оборотного капіталу на підприємствах залізни-
чного машинобудування створюють загрозу 
зниження їх ліквідності та втрати платоспро-
можності, спричиняють нарощення коротко-
строкового позикового капіталу у вигляді кре-
диторської заборгованості та банківських кре-
дитів за низького рівня кредитоспроможності. 
Виявлені фінансово-економічні проблеми обу-
мовлюють недостатність коштів для проведен-
ня реконструкції та технічного переоснащення 
підприємств галузі, низький рівень інновацій-
ної активності, зниження інвестиційної приваб-
ливості компаній та значний відтік інженерних 
і робітничих кадрів. 

Таким чином, в умовах ринкової економіки, 
коли підприємства, з одного боку, мають ши-
рокий вибір контрагентів серед постачальників 
та покупців, отримують можливість надання та 
отримання товарних кредитів, а з іншого – сти-
каються з проблемою недобросовісних розра-
хунків в умовах обмеження пропозиції на рин-
ку кредитних ресурсів, відсутності підтримки 
платоспроможності підприємств галузі з боку 
держави, то зростає роль раціонального та якіс-
ного управління оборотним капіталом підпри-
ємств. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОБОРОТНОГО 
КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 

В статье определены общие особенности формирования объема и структуры, а также активности испо-
льзования оборотного капитала, характерные для предприятий отрасли железнодорожного машиностроения. 
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INVESTIGATION OF STRUCTURAL CHANGES WORKING CAPITAL 
ENTERPRISES OF RAILWAY ENGINEERING 

In the article general features of working capital amount, structure and circulating period typical for railway 
machine building companies are defined. 
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