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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЗАВДАННЯМИ

На сучасному етапі однією з найгостріших проблем

у фінансах підприємств є хронічний дефіцит власного

оборотного капіталу для забезпечення безперервної і

ритмічної фінансово)господарської їх діяльності. Ос)

новна причина негативного стану оборотного капіталу

полягає в недоліках діючого господарського механіз)

му його відтворення. Сьогодні процес відтворення ка)

піталу підприємства взагалі і в тому числі оборотного,

залишається некерованим ні з боку держави, ні на рівні

підприємств. У зв'язку з курсом на системну модерні)

зацію економіки ця проблема надзвичайно загострюєть)

ся і потребує комплексного вирішення. В наукових пуб)
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Стаття присвячена обгрунтуванню необхідності розробки нової концепції відтворення оборот�

ного капіталу підприємств. На основі аналізу динаміки і структури оборотних активів і джерел їх

формування в реальному секторі України за період 2007—2012 рр. виявлено ряд негативних явищ

у його стані, а саме: деформована структура, низька ліквідність, нестача власного грошового кап�

італу, уповільнення процесу відтворення. В статті узагальнено причини хронічної нестачі власного

оборотного капіталу підприємств, визначено основні напрями розширення власних джерел попов�

нення оборотного капіталу, сформульовано суть державної політики щодо забезпечення

підприємств власним оборотним капіталом. Акцентується увага на заходах держави щодо мобілі�

зації резервів зростання чистого прибутку підприємств, як одного з основних джерел відтворення

оборотного капіталу, а також щодо інструментів підвищення ефективності державної підтримки

виконавців інвестиційних проектів у рамках національних пріоритетів.

This article is devoted justification the need to develop new play concepts working capital of enterprises.

Based on the analysis of the dynamics and structure of current assets and the sources of their formation

in the real sector of Ukraine for the period 2007—2012 he identified a number of negative phenomena in

his condition such as deformed structure, low liquidity, lack of own capital money, slowing the process

of reproduction. The article summarized the causes of chronic shortage of own working capital of

enterprises, the main direction of extension of their own sources of working capital, formulated the

essence of public policy on enterprise own working capital. Attention is focused on the steps of the state

to mobilize reserves rise in net profits as one of the main sources of working capital reproduction, as well

as tools to improve public support artists of investment projects in the framework of national priorities.
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лікаціях, присвячених теоретико)методологічним аспек)

там формування та управління оборотним капіталом

[1—7], недостатньо уваги приділяється проблемі відтво)

рення оборотного капіталу та державної політики щодо

управління цим процесом.

Публікацію підготовлено в рамках НДР за темою

"Вплив кризи на фінанси реального сектора економіки

України та шляхи їх оздоровлення", що виконується у

відділі фінансів реального сектора ДУ "Інститут еконо)

міки та прогнозування НАН України".

МЕТА СТАТТІ
Ціль статті (постановка завдання) полягає у роз)

робці науково)методичних підходів до формування ме)

ханізму управління процесом відтворення оборотного
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капіталу на рівні підприємства і на державному рівні і

розробці пропозицій щодо інструментів державного

сприяння підвищенню забезпеченості підприємств обо)

ротним капіталом.

ТЕКСТ СТАТТІ
У дореформений період господарський механізм

відтворення оборотного капіталу підприємств базував)

ся на категорії оборотних засобів, яка неадекватна ка)

тегорії оборотного капіталу в сучасному її розумінні, і

зводився до централізованого встановлення власного

оборотного капіталу у розмірі мінімально необхідного

для безперебійного виробництва і державного плану)

вання їх оборотності. З переходом до ринкових умов

господарювання і розширенням прав суб'єктів господа)

рювання цей механізм було відмінено. Необхідно роз)

робити нову концепцію відтворення оборотного капіта)

лу, в основу якої було б закладено розширене тракту)

вання економічної природи і складу оборотного капіта)

лу. За такого трактування оборотний капітал є синоні)

мом оборотних коштів, які є сукупністю грошових кош)

тів, авансованих підприємством для обслуговування по)

точної господарської діяльності і беруть участь одно)

часно в процесі виробництва і реалізації продукції. Обо)

ротний капітал, з одного боку, будучи частиною аван)

сованого капіталу, є сумою джерел формування обо)

ротних активів, а з іншого — є частиною майна, вкладе)

ного в поточні активи підприємства. До складу оборот)

ного капіталу включаються грошові кошти, пов'язані не

тільки з процесом виробництва, а й з фінансовою діяль)

ністю, включаючи короткострокові фінансові вкладен)

ня, позики іншим організаціям (комерційні кредити),

придбання цінних паперів, інвестиції в залежні компанії

тощо. Отже, існує взаємозв'язок між визначенням об)

сягу необхідних оборотних активів і джерел їх фінансу)

вання, через що "обидва ці аспекти управління оборот)

ним капіталом слід розглядати в сукупності" [8, с. 379].

Вирішальну роль у забезпеченні майнової та опера)

тивної самостійності підприємств, необхідної для рен)

табельної підприємницької діяльності, відіграє власний

оборотний капітал. За період 2007—2012 рр. у цілому

по реальному сектору економіки і по більшості видів

економічної діяльності (за винятком сільського госпо)

дарства) власний оборотний капітал мав від'ємне зна)

чення. При цьому, починаючи з 2008 р., намітилась тен)

денція до збільшення від'ємного значення коефіцієнта.

Так, у 2008—2009 рр. порівняно з 2007 р. від'ємне зна)

чення коефіцієнта в цілому по реальному сектору зрос)

ло з ()0,20) до ()0,28) і ()0,29), відповідно. На кінець 2012 р.

цей показник становив ()0,26), що на 0,06 пункта більше

порівняно з 2007 р. (розраховано за даними Державної

служби статистики України [9]).

Основною причиною хронічного дефіциту власних

оборотних коштів стала нестача чистого прибутку і

відсутність його капіталізації. У промисловості у 2008

р. порівняно з 2007 р. обсяг чистого прибутку скоро)

тився більш як у 5 разів, в 2009 р. чисті збитки станови)

ли 14,2 млрд грн., а в 2012 р. одержано чистий прибу)

ток у сумі 2,6 млрд грн. У будівництві за 5 років (2008—

2012) було одержано чистих збитків на суму 19,5 млрд

грн. Зменшення власних оборотних коштів у період кри)

зи 2008—2009 рр. мало місце і в результаті відволікан)

ня грошових ресурсів у довгострокові фінансові інвес)

тиції (при нестачі грошових коштів для обслуговування

власного виробництва). На кінець 2012 р. цей вид інвес)

тицій у цілому по реальному сектору становив 324,9

млрд грн., що на 58,3 млрд грн. більше порівняно з ана)

логічною датою в 2008 р.

Чисті прибутки прибуткових підприємств розподіля)

лись в основному на дивіденди по привілейованих ак)

ціях і на формування резервного капіталу. Капіталізо)

вана частина чистого прибутку (нерозподілений прибу)

ток) у цілому по реальному сектору в 2008 р. порівняно

з 2007 р. скоротилася в 3,7 раза. В 2009, 2010, 2011 ро)

ках непокритий збиток становив 21,4; 39,8 і 7,1 млрд

грн, відповідно. У 2012 р. мав місце нерозподілений

прибуток у сумі 26,3 млрд грн.

Негативний вплив на стан оборотного капіталу спра)

вили такі чинники, як: знецінення в результаті інфляції

грошових коштів, іммобілізованих у прострочену дебі)

торську заборгованість; недоотримання прибутку внас)

лідок неможливості вигідно розмістити іммобілізовані

в прострочену дебіторську заборгованість кошти; тим)

часова втрата оборотного капіталу в результаті не)

доліків в адмініструванні податку на прибуток (корот)

кий податковий період; оплата авансового внеску з по)

датку на прибуток підприємствами)платниками з обся)

гом доходів більш як 10 млн грн.; діючий механізм пе)

ренесення збитків податкового періоду; порядок індек)

сації основних засобів тощо), закладені в Податковому

кодексі України, а також затримки з відшкодування ПДВ

з бюджету і застосування ПДВ)облігацій для відшкоду)

вання ПДВ. Оборотні кошти втрачаються і в результаті

"приховування" прибутків за допомогою сітки посеред)

ницьких структур; дезорганізації внутрішнього ринку

через агресивну конкуренцію імпортних товарів; виве)

зення капіталу в офшорні зони; невідпрацьованості ме)

ханізму банкрутства підприємств; відсутності системи

спрямування емісії грошової маси на обслуговування

поточного господарського обороту; невідрегульова)

ності строків обороту коштів у розрахунках тощо, що

стає можливим за відсутності єдиної системи держав)

ного контролю за фінансами підприємств, у тому числі

за відтворенням оборотного капіталу.

За умов нестачі власного оборотного капіталу по)

треба підприємств в оборотних коштах задовольняєть)

ся за рахунок позикового капіталу, до якого належать

короткострокові банківські кредити, корпоративні об)

лігації, кредиторська заборгованість за товари, робо)

ти, послуги (комерційні кредити інших підприємств, що

надаються у вигляді позик, авансів і векселів для

здійснення розрахункових операцій), а також кошти,

прирівняні до власних, так звані стійкі пасиви (внутріш)

ня кредиторська заборгованість): мінімальна перехідна

заборгованість з оплати праці, яка зумовлена природ)

ною розбіжністю між строком нарахування і датою вип)

лати заробітної плати; заборгованість бюджету і соці)

альним фондам по деяких видах податків і платежів,

нарахування яких відбувається раніше строку платежу;

мінімальна заборгованість по резервах на покриття май)

бутніх витрат і платежів; мінімальна заборгованість по)

купців по заставах за тару; заборгованість замовникам

по авансах і частковій оплаті (передоплаті) продукції

тощо.
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В Україні впродовж 2007—2012 рр. у структурі по)

зикових коштів переважала кредиторська заборго)

ваність. У цілому по реальному сектору на неї припада)

ло від 81,5 до 84,5% усіх поточних зобов'язань, що

значно перевищує оптимальну величину, якою вважаєть)

ся частка у розмірі 20—30% від загальної суми джерел

формування оборотних коштів.

Кредиторська заборгованість дестабілізує фінансо)

ву дисципліну, гальмує подолання збитковості

підприємств, оскільки забезпечує умови функціонуван)

ня останніх і при їх збитковості. Переважання в джере)

лах фінансування оборотних активів кредиторської за)

боргованості гальмує використання короткострокових

банківських кредитів, частка яких упродовж 2007—2011

рр. у цілому по реальному сектору коливалася в межах

12,7—15,7%, що приблизно в 1,6—1,9 раза менше за

оптимальну норму (20—30%). До того ж, у післякризо)

вий період намітилася негативна тенденція до зменшен)

ня частки короткострокових кредитів у структурі поточ)

них зобов'язань. У цілому по реальному сектору у 2012

р. вона становила 13,0%.

У післякризовий період у структурі позикових

коштів збільшилася частка інших позикових фінансових

інструментів, зокрема корпоративних облігацій. У ціло)

му по реальному сектору у 2010, 2011 і 2012 роках вона

становила 4,3; 2,8 і 3,4%, відповідно.

Позиковий капітал здатний створювати для

підприємств певні проблеми, зокрема значні фінансові

ризики, оскільки спостерігається висока волатильність

фінансового ринку, внаслідок чого змінюється і вартість

позикового капіталу. Найтиповішими обмеженнями, що

впливають на формування позикових фінансових дже)

рел, є: недостатня розвиненість ринків капіталу; високі

відсоткові ставки за кредитами; умови, що висувають)

ся постачальниками позикових коштів або посередни)

ками у цій сфері; законодавчі обмеження, пов'язані з

регламентуванням емісії облігацій.

Аналіз показав, що підприємства позичають більше

коштів, ніж надають своїм покупцям. За останні шість

років (2007—2012) кредиторська заборгованість за то)

вари, роботи і послуги в цілому по реальному сектору

перевищувала аналогічну дебіторську заборгованість в

1,3—2,3 раза. Різниця між сумами позикових капіталів

і коштів, відправлених споживачам, осідає у вироб)

ництві, переходить в інвестиції (нерідко низькоефек)

тивні), а частково втрачається в збитках, що породжує

інфляцію або втрату оборотних коштів кредиторів.

Для подолання негативних тенденцій в забезпече)

ності підприємств реального сектора власним оборот)

ним капіталом необхідно відновити керованість проце)

сом відтворення оборотного капіталу. Мова йде про

розробку нової концепції відтворення капіталу в т. ч.

оборотного, яка б базувалась на розширеному тракту)

ванні економічної сутності і складу оборотного капіта)

лу. При розробці цієї концепції необхідно виходити з

виявлення резервів розширення джерел поповнення

оборотних коштів і підвищення ефективності їх вико)

ристання за допомогою коефіцієнта функціональної

відповідальності, який визначається як співвідношення

коефіцієнтів оборотності по окремих елементах оборот)

них активів і по всій їх сумі [10, с. 39]. У новій концепції

мають бути передбачені показник суми оборотного ка)

піталу на 1 грн. реалізованої продукції, а також фінан)

сові важелі управління грошовими потоками — баланс

власного капіталу у грошовій формі і платіжний графік,

у якому б відображалися надходження і вибуття гро)

шових коштів, їх залишки на кожний день і касові роз)

риви. Збалансування обсягів надходження і витрачан)

ня грошових коштів та синхронізація їх у часі дозволить

забезпечити фінансову рівновагу і прискорити реаліза)

цію внутрішньогосподарських завдань господарюючих

суб'єктів.

Водночас, необхідно передбачити регулювання пор)

тфеля поточних фінансових інвестицій. Так, для покрит)

тя можливого дефіциту грошових коштів на розрахун)

ковому рахунку і регульованих витрат (сплата податків,

виплати дивідендів і заробітної плати, внески до со)

ціальних фондів тощо) підприємства повинні мати в пор)

тфелі цінні папери з абсолютною ліквідністю, а саме:

казначейські цінні папери, депозитні сертифікати, ко)

роткострокові облігації місцевих органів влади, при)

вілейовані акції грошового ринку, євродоларові депо)

зити, єврооблігації, векселі тощо. Крім того, підприєм)

ства повинні ширше використовувати факторингові роз)

рахунки (придбання банками та іншими фінансовими

інститутами боргів підприємства, зокрема зобов'язань

по оплаті поставлених товарів, виконаних робіт або по)

слуг).

Застосування активних форм управління грошови)

ми потоками дозволить підприємствам отримувати до)

даткові прибутки, що генеруються безпосередньо його

грошовими активами. Мова йде про ефективне викори)

стання тимчасово вільних грошових коштів у складі обо)

ротних активів, а також амортизації, цільове призначен)

ня якої — просте відтворення основного капіталу. В

процесі дослідження напрямів використання амортиза)

ційних відрахувань встановлено, що в сукупності дос)

ліджуваних підприємств1 упродовж 2007—2009 рр. що)

річно на придбання і удосконалення основних засобів

використовувалось від 30 до 60% нарахованої аморти)

зації, решта використовувалась на поточні витрати.

В умовах недостатнього розвитку фінансового рин)

ку, збитковості фінансових операцій підприємств, не)

стабільності банківської системи (через періодичні

фінансові кризи) використання частини амортизаційних

відрахувань на покриття нестачі оборотних коштів мож)

на вважати виправданим, якщо воно сприяє прискорен)

ню обороту капіталу і зростанню на цій основі прибутків

від основної діяльності підприємств як джерела розши)

реного відтворення основного і оборотного капіталу.

Для розширення джерел поповнення оборотних

коштів на підприємствах необхідно задіяти резерви зро)

стання чистого прибутку, за рахунок встановлення нор)

мативу трансакційних витрат на одиницю продукції; пе)

реведення деяких постійних витрат у змінні шляхом вста)

новлення винагороди (премії) менеджерам в залежності

від одержаного результату; використання аутсорсингу

— послуг спеціалізованих маркетингових агентств для

____________________________
1 До сукупності включено 15 підприємств, з яких 8 — великі платники податків, а решта — великі і середні підприємства,

підпорядковані Фонду державного майна України.
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сприяння реалізації своєї продукції, створення окремих

логістичних підрозділів тощо.

Оскільки на рівні підприємств неможливо нейтралі)

зувати негативний вплив зовнішніх чинників на стан обо)

ротного капіталу потрібно проводити відповідну дер)

жавну політику щодо забезпечення підприємств оборот)

ним капіталом. Держава має сприяти підвищенню ефек)

тивності виробництва і нарощуванню на цій основі при)

бутків підприємств як одного з основних джерел відтво)

рення капіталу (як основного, так і оборотного). У цьо)

му зв'язку необхідно посилити увагу до формування

чистого прибутку підприємств. При нині діючому поряд)

ку визначення чистого прибутку підприємств як різниці

між доходами і витратами за усіма видами звичайної

діяльності з урахуванням податку на прибуток не)

вілюється провідна роль основної діяльності — вироб)

ництва і реалізація продукції (робіт, послуг), заради якої

створено підприємство, оскільки в разі збитковості

інших (неосновних) видів діяльності — іншої операцій)

ної, фінансової, інвестиційної (участі у капіталі), іншої

звичайної діяльності чистий прибуток зменшується.

Впродовж періоду 2008—2011 рр. суми збитків від

інших видів звичайної діяльності в цілому по реальному

сектору коливались у межах 56,9 — 97,3 млрд грн. У

2012 р. збитки від цих видів діяльності становили 65,1

млрд грн.

За період 2007—2011 рр. у загальній сумі доходів

від звичайної діяльності 15)ти обстежених підприємств

частка доходу від основної діяльності (чистого доходу

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) коли)

валось у межах 62,2—71,6%; іншої операційної діяль)

ності — 27,1—37,3% ( в окремих обстежених підприє)

мствах ця частка досягала 75%), інших доходів — 0,4—

2,6%; доходів від фінансової діяльності та участі в кап)

італі — менше 0,1%.

По сукупності підприємств чисті збитки від неоснов)

ної діяльності перевищували чисті прибутки від всієї їх

звичайної діяльності у 2008 р. більш як у 5 разів, а в

2011 р. становили 114,9%. У 2009—2010 рр. чисті збит)

ки по неосновних видах діяльності становили відповід)

но 114,7 і 91,0% від загальної суми збитків по звичайній

діяльності. Найбільші втрати чистого прибутку від

збитків по неосновній діяльності в кризовий період мали

місце від іншої операційної діяльності, а також фінан)

сової та іншої звичайної діяльності. Так, частка втрат

чистого прибутку від цих видів діяльності в загальній

сумі втрат від звичайної діяльності становила: у 2008 р.

35,9; 19,4 і 44,3%, відповідно, а в 2009 р. від іншої опе)

раційної та фінансової діяльності — 15,5; 53,8%. У 2009

р. частка втрат чистого прибутку від фінансової діяль)

ності становила 53,8%. У 2010—2011 рр. втрати чисто)

го прибутку разом від іншої операційної та фінансової

діяльності коливались у межах 96,7—100%. Серед

іншої операційної діяльності на всіх досліджуваних

підприємствах збитки мали місце від утримання об'єктів

житлово)комунального і соціально)культурного призна)

чення (у 2009 р. сума збитків від цього виду діяльності

до загальної суми збитків від іншої операційної діяль)

ності становила 31,7%, що в 4,7 раза більше порівняно

з 2008 р. (6,7%)); від штрафів, пені, неустойок (у 2008 р.

— 1,3%, в 2009 р. — 14,0%), інших видів (128,7 і 71,1%,

відповідно).

Через збитковість неосновної діяльності загальмо)

вуються відтворювальні процеси у виробничій сфері, яка

в основному була прибутковою. За період 2007—2011

рр. збитки від основної діяльності мали місце лише в

2009 р. через зниження темпів росту доходу (виручки)

від реалізації продукції в результаті падіння попиту на

продукцію і зростання операційних затрат на одиницю

реалізованої продукції.

Натепер перелік інших доходів від операційної

діяльності, як і інших доходів від звичайної діяльності

законодавчо не врегульовано, відсутні будь)які обме)

ження щодо витрат по цих видах діяльності, серед яких

є й непродуктивні (штрафи, сумнівні та безнадійні бор)

ги, пені, неустойки; витрати від псування цінностей, не)

стача і знецінення запасів тощо, пов'язані з неефектив)

ним менеджментом, порушенням договірних зобов'я)

зань і тому врахування їх у повному обсязі є неправо)

мірним), а також такі, що безпосередньо не пов'язані з

основною діяльністю, зокрема утримання об'єктів соці)

ально)культурного призначення.

Враховуючи, що на формування чистого прибутку

підприємств негативно впливають збитки від неоснов)

ної діяльності необхідно посилити контроль за струк)

турою інших операційних витрат та інших витрат від зви)

чайної діяльності в державних підприємствах і госпо)

дарських товариствах, у статутному фонді яких більше

50% акцій (часток паїв) належать державі. Зокрема при

формуванні фінансових планів цих підприємств дотри)

муватись правила, згідно з яким інші операційні витра)

ти й інші звичайні витрати не повинні перевищувати інші

операційні доходи й інші звичайні доходи. При оцінці

виконання фінансових планів у разі перевищення вит)

рат над доходами по цих видах діяльності слід виявля)

ти причини відхилення фактичних показників від плано)

вих і розробляти відповідні адміністративні заходи.

Водночас слід посилити контроль за фінансовими опе)

раціями цих підприємств та їх участю в капіталі для ви)

явлення причин збитковості зазначених видів діяльності

і врахування їх при складанні фінансових планів.

Держава повинна створити стимули для капіталізації

чистого прибутку підприємств на пріоритетних напря)

мах розвитку національної економіки, що можуть стати

локомотивом розвитку. Для цього необхідно викорис)

товувати ширший спектр інструментів і різноманітніші

форми державної підтримки. Зокрема держава повин)

на:

— сприяти організації виробництва вітчизняної про)

дукції, що виробляється взамін імпортної, шляхом зап)

ровадження державних замовлень, а також надання

пільг по орендній платі за використання об'єктів дер)

жавної власності для виробництва і реалізації продукції;

— надавати допомогу підприємствам у проведенні

реструктуризації з метою створення нових центрів

відповідальності і центрів прибутковості, щоб підвищи)

ти ефективність підрозділів, які плануються виводити в

аутсорсинг. Оскільки реструктуризація підприємств суп)

роводжується значним звільненням працівників держа)

ва повинна створити умови для перекваліфікації і по)

дальшого працевлаштування звільнених працівників;

— реалізувати новий підхід для фінансового оздо)

ровлення підприємств, визначивши основним критерієм,

по якому підприємство підлягає переводу в режим оз)
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доровлення, співвідношення виручки від реалізації і

поточних зобов'язань (позикових коштів, строк розра)

хунку по яких менше одного фінансового року) [11, с.

64]. При цьому поточні зобов'язання можна поділити на

дві частини: обсяг зобов'язань, що дорівнює трьохмі)

сячній виручці, і обсяг зобов'язань, які перевищили цей

строк. Останні слід реструктуризувати або перевести в

розряд довгострокових, на які щорічно нараховувати

відсоток у розмірі облікової ставки НБУ.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

1. Причини негативних тенденцій у стані оборотно)

го капіталу реального сектору економіки України в ос)

танні 6 років (2007—2012 рр.) пов'язані з недоліками

діючого механізму його відтворення, негативний вплив

яких посилився у період кризи 2008—2009 рр. Основ)

ною причиною стали малі обсяги чистого прибутку

підприємств як власного джерела відтворення капіталу

(основного і оборотного) і відсутність його капіталізації.

2. На обсяг чистого прибутку підприємств значний

вплив справляють збитки від неосновних видів діяль)

ності — іншої операційної, фінансової, інвестиційної

(участі в капіталі), іншої звичайної, які, як показало дос)

лідження, іноді перевищують прибутки від основної

діяльності, заради якої створено підприємство.

3. Для запобігання розвитку кризових явищ у стані

оборотного капіталу необхідно забезпечити низку за)

ходів на рівні держави шляхом законодавчого врегулю)

вання питань щодо нормативу достатності власного ка)

піталу; переліку основних видів діяльності підприємств

та співвідношення їх з основною діяльністю; системи

спрямування грошової емісії на обслуговування поточ)

ного грошового потоку в реальному секторі економіки;

механізму продажу боргів підприємств тощо.

У подальших дослідженнях проблеми оборотного

капіталу реального сектора капіталу необхідно зосере)

дити увагу на розробці питань формування норматив)

ного середовища щодо: управління процесом відтворен)

ня оборотним капіталом; регулювання розподілу дже)

рел формування оборотних активів; управління фінан)

совими ризиками, пов'язаними з ліквідністю, доходні)

стю власного капіталу, борговими зобов'язаннями.
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