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Анотація  
Розглянуто питання ефективності управління оборотними активами підприємств, зокрема методичні 

підходи управління фінансуванням оборотними активами. 
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Abstract  

The question of effective management of current assets of enterprises, including methodological approaches 

administer the financing of current assets. 
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Вступ 

 

Ефективність управління оборотними активами впливає на безперервний процес реалізації та 

виготовлення продукції, платоспроможність, конкурентоспроможність, ліквідність та фінансову 

стійкість підприємства. Тому вітчизняна економіка в сучасних умовах господарювання вимагає нових 

підходів до управління оборотними активами.  

Поняття управління оборотними активами висвітлено у працях провідних вітчизняних 

економістів, таких як Н.А. Русак [1], О.С.Філімоненков [2], Р.А. Слав‘юк [3], В.В.Ковальов [4], Г.В. 

Нашкерька [5], І. О. Бланк [6], Т. А.Демченко [7], М. В. Володькіна [8], М. Д. Білик [9].та інші. 

Метою роботи є узагальнення підходів до оцінки ефективності управління оборотними активами  

підприємств. 

 

Результати дослідження 

 

Ефективність діяльності підприємства безпосередньо залежить від обсягу, структури та джерел 

фінансування оборотних активів. Забезпечення оптимального обсягу оборотних активів і його частки 

у структурі активів підприємства є актуальною проблемою для всіх підприємств. Адже через 

управління оборотним капіталом можна впливати на ліквідність і платоспроможність підприємства, 

дохідність і ризики, що з ними пов'язані. Дослідження та оцінка результатів господарської діяльності 

вітчизняних підприємств засвідчили неефективність управлінських рішень у галузі менеджменту 

оборотних активів підприємства.  

Традиційно управління оборотними активами проводиться за двома плановими напрямками: 

- формування необхідного рівня окремих видів оборотних активів і визначення їх суми в 

цілому; 

- формування структури джерел фінансування цих активів. 

Кожен з цих етапів на підприємстві передбачає обґрунтування прийнятих обсягів оборотних 

активів, кожної їхньої складової та найраціональнішої стратегії їх фінансування. Управління 

фінансуванням оборотних активів підприємства підпорядковане цілям забезпечення необхідної 

потреби в них відповідними фінансовими засобами й оптимізації структури джерел формування цих 

засобів. Фінансування оборотних активів це частина загальної системи управління його оборотними 

активами, що полягає в оптимізації обсягу й складу фінансових джерел їх формування з позицій 

забезпечення ефективного використання власного капіталу та достатньої фінансової стійкості 

підприємства.  



В економічній літературі виділяються в основному чотири підходи до фінансування оборотних 

активів: ідеальний, агресивний, консервативний, компромісний. Характеристика підходів до 

фінансування оборотних активів наведено в табл. 1. 

 

     Таблиця 1 – Характеристика підходів до фінансування оборотних активів (сформовано за даними 

[10] ) 
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1.Довгострокові зобов’язання є 

джерелами покриття необоротних 

активів.  

2.Оборотні активи дорівнюють поточним 

зобов’язанням.  

3.Чисті оборотні активи дорівнюють 

нулю. 

Найбільш 

ризикована з 

позиції ліквідності 

Характеризується 

постійними обсягами 

запасів, грошових 

коштів, поточних 

фінансових інвестицій, 

дебіторської 

заборгованості 

На практиці 

майже нема 
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1.Довгострокові зобов’язання є 

джерелами покриття необоротних активів 

та постійної частини оборотних активів.  

2.Чисті оборотні активи дорівнюють 

постійній частині оборотних активів 

Досить ризикована 

з позиції 

ліквідності та має 

високий ризик 

порушення 

безперервності 

виробництва 

Характеризується 

створенням лише 

мінімально необхідних 

обсягів запасів, 

грошових коштів, 

проведенням жорсткої 

кредитної політики, а 

тому призводити до 

фінансових витрат через 

зниження обсягів 

реалізації 
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1.Довгострокові зобов’язання є 

джерелами покриття необоротних та 

оборотних активів. 2.Чисті оборотні 

активи дорівнюють оборотним активам. 

 

Відсутній ризик 

втрати ліквідності 

та майже не має 

ризику порушення 

безперервності 

виробництва 

Характеризується 

створенням значних 

резервів запасів, 

грошових коштів, 

проведенням 

ліберальної кредитної 

політики, а тому знижує 

ефективність 

використання 

оборотних активів 

Носить штучний 

характер 
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1.Довгострокові зобов’язання є 

джерелами покриття необоротних 

активів, постійної частини оборотних 

активів та приблизно половини змінної 

частини оборотних активів. 2.Чисті 

оборотні активи дорівнюють сумі 

постійної частини оборотних активів та 

половині змінної частини оборотних 

активів. 

Низький рівень 

втрати ліквідності 

та має низький 

ризик порушення 

безперервності 

виробництва 

Характеризується тим, 

що в окремі періоди 

підприємство може 

мати надлишкові обсяги 

запасів, грошових 

коштів. 

Часто 

 

Проаналізувавши дану характеристику підходів до фінансування оборотних активів найбільш 

поширеним способом фінансування оборотних активів є кредиторська заборгованість. В більшості 

випадків сучасна ринкова логіка визначення необхідності в оборотних активах має наступний вигляд: 

спочатку визначається необхідність в валовому оборотному капіталі для підтримки ділової 

активності в планових обсягах, потім оцінюються можливості використання в обороті підприємства 

кредиторської заборгованості та інших залучених коштів. 

 

Висновки 

 

      Доведено, що процес управління оборотними активами є однією з найважливіших складових 

ефективного функціонування підприємства. У зв'язку із цим, велике значення набувають методичні 

підходи до управління фінансуванням оборотними активами, що мають свій особливий вплив на 

основні складові оборотних активів. 
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