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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОГО
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
У даній статті розглядаються проблеми ефективного формування та використання оборот
них активів підприємств. Запропоновано нові підходи до аналізу наявності та використання
оборотних активів на промислових підприємствах України за допомогою економікоматема
тичного моделювання.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Основою конкурентоспроможної та прибуткової
діяльності промислового підприємства є перехід до уп%
равління своїми активами, зокрема оборотними, на
підставі аналізу фінансово%економічного стану з враху%
ванням вибору стратегічних цілей діяльності підприєм%
ства, що будуть альтернативними ринковим умовам та
пошукам їх досягнення.
МЕТА СТАТТІ
Дослідити використання наявних оборотних активів
на промисловому фармацевтичному підприємстві та зап%
ропонувати шляхи удосконалення щодо їх ефективно%
го формування та використання, застосовуючи методи
економіко%математичного моделювання.
ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ
Економіко%математичні моделі відображають
за допомогою аналітичних співвідношень основні
властивості економічних процесів і явищ та є ефек%
тивним інструментом дослідження складних еко%
номічних проблем діяльності підприємств, зокре%
ма щодо управління оборотними активами, їх фор%
мування та використання.
Використання лінійних моделей для моделю%
вання економічних залежностей є досить ефек%
тивним засобом для проведення аналізу та про%
гнозу досліджуваних економічних процесів.
Проте через складність та багатогранність за
своєю структурою економічних систем є потре%
ба у використанні не тільки лінійних, але і не%
лінійних моделей.

Так, засобами двомірної поліноміальної регресії
інтегрованого середовища Mathcad нами була отрима%
на квадратична залежність прибутку від обсягу оборот%
них активів фармацевтичного підприємства і собівар%
тості реалізованої продукції (рис. 1).
Як видно з рис.1, для визначення необхідного об%
сягу оборотних активів на ЗАТ "Технолог" для отриман%
ня максимального прибутку, треба брати точки з області
проекції поверхні P(x,y) на площину оху.
Залежність прибутку P від обсягу оборотних активів
x і собівартості y для досліджуваного ЗАТ "Технолог"
м. Умань відповідно має вигляд:
P x, y 5,053  10 3 x 2  2,302  10 3 y 2  6,802  10 3 xy 
(1).
 12,735 x  7,924 y  9102

Рис. 1. Вплив обсягу оборотних активів на прибуток і
собівартість на ЗАТ "Технолог" (розроблено автором)
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Таблиця 1. Прогнозовані значення оборотних
активів, собівартості та прибутку на
фармацевтичному промисловому
підприємстві ЗАТ "Технолог", тис. грн.
(розроблено автором)

Рис. 2. Залежність собівартості реалізованої
продукції від обсягу оборотних активів
(розроблено автором)

Рис. 3. Залежність собівартості реалізованої
продукції від продуктивності праці
(розроблено автором)

Дослідження отриманих функціональних залежнос%
тей дозволяє зробити висновок, що найбільші значен%
ня прибутку отримуються, якщо обсяг оборотних активів
та собівартість продукції не є незалежними факторами,
а зв'язані функціональною залежністю. Наприклад,
більш детальне вивчення властивостей прибутку як
функції обсягу оборотних активів і собівартості для ЗАТ
"Технолог" дозволило встановити, що найбільші значен%
ня прибутку досягаються, якщо собівартість y і обсяг
оборотних активів x пов'язані наступною лінійною за%
лежністю:
 y 1,412 x  719
(2).
Крім того, якщо ці фактори зв'язані цим співвідно%
шенням, то величина прибутку досягає максимального
значення при величині обсягу оборотних активів 17000
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тис. грн. (табл.1). Прогнозовані значення обсягу обо%
ротних активів, собівартості та прибутку покажемо на
конкретному досліджуваному підприємстві ЗАТ "Техно%
лог" м. Умань (табл. 1).
Можемо припустити, що однією з причин більш чіт%
кого виявлення зв'язку між оборотними активами і со%
бівартістю фармацевтичної продукції на ЗАТ "Техно%
лог" пов'язане з більш точним складанням бухгалтерсь%
кої звітності на даному підприємстві, на відміну від
інших.
Висновки про те, що найбільші значення прибутку
досягаються, якщо собівартість y і обсяг оборотних
активів x пов'язані лінійною залежністю y 1,412 x  719
(2) і величина прибутку досягає максимального значен%
ня при величині обсягу оборотних активів 17000 тис.
грн., спонукало провести більш детальне дослідження
цього факту.
Нами було вивчено залежності собівартості реалі%
зованої фармацевтичної продукції за звітний період від
обсягу оборотних активів за звітний період та продук%
тивності праці на фармацевтичному підприємстві ЗАТ
"Технолог" (рис. 2 і 3).
Засобами регресійного аналізу були отримані відпо%
відні функціональні залежності між розглянутими по%
казниками:

Інвестиції: практика та досвід № 22/2011
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1, 2633331  105 x12  0,6328214 x1  1254,3942283,
29,6311092 x91,3817481 .
5
Дані залежності показують, що швидкість зростання
собівартості менша швидкості зростання обсягів оборот%
них активів. Це дозволяє зробити висновок про те, що про%
мислове підприємство має резерви підвищення ефектив%
ності виробництва при збільшені обсягів оборотних активів.
З другого боку, швидкість зростання собівартості
більша швидкості зростання продуктивності праці. Це,
на нашу думку, свідчить про те, що підвищення продук%
тивності праці досягалось внаслідок інтенсифікації
праці, а не за рахунок вдосконалення технології вироб%
ництва. В цьому напрямі у досліджуваного підприємства
теж є певні перспективи.
x

5

x

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зробити висновок, що для досяг%
нення максимального прибутку фармацевтичного промис%
лового підприємства необхідно, щоб значення оборотних
активів і собівартості фармацевтичної продукції були взає%
мопов'язані визначеною функціональною залежністю. Крім
того, дослідження показало, що фармацевтичне промис%
лове підприємство має резерви підвищення ефективності
виробництва при збільшені обсягів оборотних активів.
Беручи до уваги проведене дослідження і його ре%
зультати, можна приймати вірні управлінські рішення
щодо ефективного формування і використання оборот%
них активів як на підприємствах фармацевтичної галузі,
так і на інших промислових підприємствах.
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