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Сьогодні є багато факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, які негативно впливають на підприє#
мство, дестабілізують його фінансовий стан на наносять шкоду його функціонуванню в цілому.
Попри це підприємства намагаються вести свою діяльність таким чином, щоб досягти високих
результатів, але при цьому мати відносно невеликі витрати. Першим етапом є досягнення ста#
більної роботи з оборотними коштами підприємства. Найбільша увага приділяється саме обо#
ротним активам, які займають вагоме місце в процесі діяльності підприємства, оскільки вони
містять певні компоненти, які необхідно постійно контролювати, аналізувати та розробляти певні
дії для усунення певних негативних факторів. В цій статті відображено порядок тлумачення еко#
номічної категорії "оборотні активи" з точки зору чинного законодавства та поглядів вчених та
науковців. Розкрито їх економічну сутність як основного елементу забезпечення здійснення гос#
подарської діяльності підприємства та відображено складові елементи обігових фондів. Відоб#
ражено послідовність, в якій бажано проводити аналіз, для визначення необхідних показників,
за допомогою яких можна розробити ефективну систему управління обіговими фондами
підприємства. Висвітлено моделі визначення оптимального розміру необхідного для підтри#
мання діяльності запасів, а також використання якої допоможе визначити необхідний обсяг
виробництва продукції. У поєднанні з нормуванням використання засобів у процесі виробниц#
тва на підприємстві можна досягти бажаного результату за максимально ефективного викори#
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Оборотні активи є основним ресурсним потенціалом

діяльності підприємства. Проблема управління підприє�

мствами в нестабільних ситуаціях є доречною й акту�

альною, оскільки саме за допомогою управління, як

однієї із невід'ємних функцій будь�якої системи має за�

безпечити збереження і розвиток цієї системи та вима�

гає адаптації кожного окремого підприємства до ново�

го середовища і відповідно зміни, у зв'язку з цим, логі�

ки і принципів його функціонування. Для цього необ�

хідно проаналізувати, зміни яких структур допоможуть

пристосуватися до вимог зовнішнього середовища.

Одним із головних факторів виробничого підприємства

є розробка плану оптимізації оборотних активів.

Поступовий розвиток економічної науки характери�

зується відсутністю єдиних підходів у визначенні поняття

обігових активів, закономірностей їх руху та специфіки

їх класифікації. Сутність та класифікація оборотних акти�

вів є центральними елементами підвищення ефектив�

ності функціонування сільськогосподарських під�

приємств і, як наслідок, всієї економіки України, тому

дана тема набуває особливої актуальності досліджен�

ня.

стання наявних ресурсів. Необхідно приділити також увагу оптимізації дебіторської заборго#
ваності підприємства, бо неналежний контроль за її станом може призвести до зростання боргів,
ризику несплати, що є негативним явищем для підприємства загалом, що призведе до по#
гіршення фінансового стану та стане причиною виникнення проблем, щодо погашення нашої
заборгованості кредиторам.

Today, there are many factors, both internal and external environment, that have a negative impact
on the company's activities, destabilize its financial condition, and harm its functioning in general.
Despite this, Enterprises try to carry out their activities in such a way as to achieve high results, but
at the same time have relatively low costs. The first stage is to achieve stable work with the company's
current assets. The greatest attention is drawed to current assets, which have a significant place in
the process of enterprise activity, because they have certain components in their composition that
need to be constantly monitored, make appropriate analysis and develop certain actions to eliminate
certain negative factors. This article reflects the procedure for interpreting the economic category
"current assets" from the point of view of current legislation and the opinions of scientists. Their
economic essence, as the main element of ensuring the implementation of economic activities of
the enterprise, is revealed and the components of working capital are reflected. The sequence
according to which it is desirable to conduct an analysis is reflected in order to determine the
necessary indicators with which it is possible to develop an effective working capital management
system of the enterprise. Models for determining the optimal size of inventory is needed to maintain
operations that are highlighted, as well as the use of which will help to determine the required volume
of production. Besides, rationing of the use of funds in the production process at the enterprise, it is
possible to achieve the desired result with the most efficient use of available resources. It is also
necessary to pay attention to optimizing the company's accounts receivable, because improper
control over its condition can lead to an increase in debts, the risk of non#payment, which is a negative
phenomenon for the company in general, which will lead to a deterioration in the financial condition
and cause problems in paying off our debt to creditors.

Ключові слова: оборотні активи, класифікація, ліквідність, оптимізація.

Key words: current assets, classification, liquidity, optimization.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Дослідженням питань оптимізації та ефективності

управління обіговими активами присвятила час велика

кількість відомих вітчизняних і зарубіжних науковців.

Значний внесок у дослідження проблем пов'язаних з

оптимізацією управління оборотними активами зроби�

ли такі вітчизняні науковці: В.В. Биковський, О.С. Бонда�

ренко, А.І. Голубко, Г.В. Брушко, В.І. Чобіток, К.С. Пя�

тилокотова, Р.А. Став'юк, В.В. Ковальов, І.А. Бланк,

Д.Л. Ящук та ін.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Мета та завдання статті — розглянути підходи до

тлумачення поняття "оборотні активи", розглянути

склад та структуру, показники ефективності їх викори�

стання, проаналізувати їх зв'язок з діяльністю підприє�

мства. На основі даних розробити рекомендації щодо

оптимізації використання оборотних активів на

підприємстві, для забезпечення функціонування під�

приємства в умовах кризи.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Найважливішою складовою забезпечення функ�

ціонування підприємства є оборотні активи, бо вони є ос�

новою рушійною силою діяльності підприємства Оборотні

засоби постійно знаходяться у русі, здійснюють кругообіг,

переходячи з грошових засобів у виробничі запаси, з ви�

робничих запасів — у незавершене виробництво, з неза�

вершеного виробництв — у готову продукцію, з готової

продукції — у кошти в розрахунках, з коштів у розрахун�

ках — у грошові засоби. Тому головним є вирішення про�

блеми організації діяльності підприємства у частині обо�

ротних активів. Необхідно зазначити на тому, що у разі

нестачі необхідного обсягу активів у певний час, може

спровокувати до втрат можливостей виконувати свої зо�

бов'язання у повній мірі. Фінансова нестабільність зовні�

шнього середовища, посилення конкуренції на ринках є

передумовами до виникнення проблеми забезпечення

життєздатності підприємства та створення умов для по�

гіршення ситуації у майбутньому. До факторів зовнішньо�

го середовища відносять: економічну ситуацію в країні

загалом; темпи інфляції (дефляції); рівень ставок банкі�

вського кредитування; тенденції інвестиційного ринку

(інвестиційний клімат); особливості податкового законо�

давства; недосконалість нормативно�правової докумен�

тації; зменшення чисельності населення.

Розв'язання зазначеної проблеми потребує модифі�

кації системи управління підприємством, і передусім це

стосується оборотних активів. Раціональне управління

обіговими активами дозволяє підвищити ефективність

операційної та фінансової діяльності у взаємозв'язку.

Пріоритетним напрямом вирішення основних завдань уп�

равління обіговими активами є розробка механізму оп�

тимізації, що дозволить обрати серед безлічі можливос�

тей, найкращий варіант їх обсягу і структури з точки зору

цілей розвитку підприємства. Значущість проблем, що

пов'язані з оптимізацією оборотних активів підприємств,

пояснюється і тим, що оборотні активи займають вагому

частку в загальному обсязі майна, тому навіть незначні

їх зміни або невідповідність оптимізаційним параметрам

можуть призвести до помітного позитивного або негатив�

ного ефекту; ці активи характеризуються високим рівнем

мобільності та швидкістю обороту. Від структури, обся�

гу та швидкості руху ліквідних активів залежать можли�

вості суб'єктів підприємництва щодо збільшення обсягів

обороту, забезпечення відповідних рівнів ліквідності,

платоспроможності, рентабельності тощо. Для того щоб

розуміти, як оптимізувати використання оборотних ак�

тивів, необхідно дослідити їх визначення. Існує багато

підходів до трактування даної категорії, а саме:

1. Відповідно до Національного положення (стан�

дарту) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до

фінансової звітності" [7], оборотні активи — гроші та

їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також

інші активи, призначені для реалізації чи використання

протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти

місяців з дати балансу.

За думкою Шелудько В.М., оборотними є активи,

що обслуговують господарський процес і забезпечують

його неперервність [12, с. 61—67].

Оборотні активи — це ресурси господарюючих

суб'єктів, інвестовані в оборотні виробничі фонди і фон�

ди обігу для забезпечення безперервного процесу ви�

робництва і реалізації продукції [11, с. 152—160].

Слав'юк Р.А. вважає, що оборотні активи — це ре�

сурси, які належать підприємству і які напевно буде пе�

ретворено на гроші чи використано іншим чином протя�

гом року з дати складання бухгалтерського балансу [10,

с. 197].

Оборотні активи — активи, що споживаються у ході

виробничого процесу протягом року або звичайного

операційного циклу, що перевищує 12 міс. через спе�

цифіку технологічного виробництва, і тому такі що по�

вністю переносять свою вартість виготовленої продукції

[5, с. 58].

У своїй роботі Бланк І.А. зауважив, що оборотні

активи — це сукупність майнових цінностей підприєм�

ства, що забезпечують поточну виробничо�комерцій�

ну діяльність підприємства та, що повністю спожива�

ються у процесі одного виробничо�комерційного цик�

лу [2, с. 125].

Як можна побачити, є велика кількість варіантів тлу�

мачення поняття, але всі вони дають можливість виді�

лити спільні риси, які в свою чергу характеризують обо�

ротні фонди з різних сторін. Отже, "оборотні активи" —

це активи підприємства, що використовуються підприє�

мством протягом дванадцяти місяців або операційного

циклу, якщо він є більшим, та переносять свою вартість

на вартість новоствореної продукції повністю, забезпе�

чуючи безперервний процес виробництва і реалізації

продукції. В наукових джерелах можна побачити поділ

оборотних активів за економічним змістом на: фонди

обігу та оборотні виробничі фонди.

Оборотні фонди є матеріальними ресурсами під�

приємства, частка виробничих фондів, які повністю спо�

живаються в кожному виробничому циклі, змінюючи

свою первісну форму, розміри та властивості та пере�

носять свою вартість на вартість на створювану продук�

цію в повному обсязі. Одна їх частина входить до про�

дукції та утворює її матеріальний склад, а друга допо�

магає виконувати виробничий процес.

Фондами обігу є та частина засобів виробництва, яка

не бере участі у виробничих циклах, але авансується

підприємством на створення засобів оборотних фондів:

матеріалів, сировини, деталей, палива тощо. Іншими

словами, фонди обігу — це всі засоби, які перебувають

на підприємстві у грошовій чи безготівковій формі і

юридично, в будь�який момент, можуть бути конверто�

вані у вільні кошти підприємства.

Під час розгляду фінансової звітності, в цьому ви�

падку "Балансу (Звіту про фінансовий стан)" першою

статтею у розділі ІІ "Оборотні активи" є запаси. Відпо�

відно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

(далі П(С)БО) № 9 "Запаси" формулюється наступне

визначення поняття запасів, а саме:

Запаси — активи, які: утримуються для подальшо�

го продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної гос�

подарської діяльності; перебувають у процесі виробниц�

тва з метою подальшого продажу продукту виробницт�

ва; утримуються для споживання під час виробництва

продукції, виконання робіт та надання послуг, а також

управління підприємством [8].
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Поточні біологічні активи — біологічні активи, здат�

ні давати сільськогосподарську продукцію та/або до�

даткові біологічні активи, приносити в інший спосіб еко�

номічні вигоди упродовж періоду, що не перевищує два�

надцяти місяців, а також тварини на вирощуванні та

відгодівлі[8].

Багато уваги науковці приділяють розгляду дебі�

торської заборгованості, бо вона є вагомою частиною

складу обігових активів. Відповідно до П(С)БО №10 [9]

"Дебіторська заборгованість" дебіторська заборго�

ваність — сума заборгованості дебіторів підприємству

на певну дату.

Дебіторами є юридичні та фізичні особи, які вна�

слідок минулих подій стали винні підприємству певну

суму грошових коштів, їх еквівалентів та інших активів.

Виділяють довгострокову і поточну дебіторську за�

боргованість за терміном погашення.

Залежно від своєчасності погашення поточна дебі�

торська заборгованість класифікується:

— сумнівна — дебіторська заборгованість, щодо

якої є невпевненість у її погашенні боржником;

— безнадійна — дебіторська заборгованість, щодо

якої є впевненість у її непогашенні боржником або за

якою минув строк позовної давнини.

Поточні фінансові інвестиції — це інвестиції на

строк, що не перевищує один рік, які мають можливість

бути вільно реалізовані у будь�який момент (крім інвес�

тицій, які є еквівалентами грошових коштів).

Грошові кошти (гроші) — готівка, кошти на рахун�

ках у банках та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів (грошей) — коротко�

строкові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно

конвертуються у певні суми грошей і які характеризу�

ються незначним ризиком зміни вартості.

Для успішного функціонування підприємства необ�

хідно розробити певну систему управління обіговими

активами.

Під системою управління обіговими фондами необ�

хідно усвідомлювати сукупність відокремлених, але по�

в'язаних між собою елементів, що забезпечують цілес�

прямовану дію на об'єкт управління, шляхом реалізації

функцій управління через використання комплексу ме�

тодів управління з метою підтримання відповідного

рівня фінансової стійкості, платоспроможності та ліквід�

ності підприємства.

Важливим для засобів є показники ліквідності.

Ліквідність балансу виражається в ступені забезпече�

ності боргових зобов'язань підприємства його актива�

ми, строк обернення у грошову готівку яких, відповідає

строку погашення платіжних зобов'язань. Ліквідність

балансу досягається встановленням рівності між зобо�

в'язаннями підприємства та його активами. Вона харак�

теризує наявність у нього оборотних коштів у розмірі,

теоретично достатній кількості для погашення коротко�

строкових зобов'язань навіть з порушенням строків по�

гашення, які передбачені контрактом.

З метою розробки дієвої системи управління необ�

хідно провести аналіз обігових активів підприємства,

котрий проводиться у такій послідовності:

Перший етап включає в себе оцінку всього розміру

оборотних активів підприємства та аналізують зміни в

їх обсязі протягом звітного періоду. Під час проведен�

ня цієї операції визначається частка обігових фондів у

загальному сумі активів та її зміна протягом періоду.

Зіставлення темпів росту оборотних активів з темпами

інфляції дозволяє визначити номінальний і реальний

приріст оборотних активів підприємства.

На другому етапі досліджують структуру обігових

активів підприємства за кваліфікаційними ознаками

(прибутковості, швидкості оборотності, платоспромож�

ності, інфляційної захищеності тощо). Це дозволяє нам

оцінити основні тенденції в зміні складу оборотних ак�

тивів та ступінь досягнення відповідної мети діяльності.

Третій етап направлений на аналіз, бо необхідно

кількісно обчислити вплив факторів, які зумовлюють

зміни в обсязі оборотних активів підприємства.

На четвертому етапі аналізу оцінюють зміни в складі

джерел фінансування обігових фондів підприємства.

Для цього обчислюють розмір власного оборотного

капіталу, порівнюють з відповідними показниками за

попередні періоди. Питома вага власних джерел фінан�

сування оборотних активів використовується для оцін�

ки ступеня фінансової стійкості підприємства, його не�

залежності від зовнішніх джерел фінансування.

На п'ятому етапі аналізу з використанням певних

коефіцієнтів обчислюються показники ефективності

використання оборотних активів, проводять їх аналіз та

формують аналітичні висновки.

За результатами аналізу визначають загальний

рівень ефективності фінансового менеджменту оборот�

ними активами та виявляють основні напрями його по�

кращення.

Оптимізація повинна виходити з обраного підходу

формування оборотних активів для забезпечення відпо�

відного рівня співвідношення ефективності використан�

ня і ризику.

За дієвого управління запасами на підприємстві

можна досягти зменшення тривалості операційного цик�

лу, знизити поточні затрати на зберігання оборотних ак�

тивів і в свою чергу вивільнити частину оборотних ак�

тивів з господарського обороту, що дозволить реінвес�

тувати або перерозподілити їх в інші галузі.

Одним з головних завданням та окремим етапом

системи управління оборотними фондами підприємств

є знаходження величини оптимальної потреби в цих

активах. Одним з шляхів оптимізації оборотних активів,

а саме виробничих запасів є дослідження необхідного

обсягу замовлення, для того щоб забезпечити безпе�

рервну господарську діяльність підприємства.

Важливим моментом в цьому є управління мате�

ріальними запасами й оцінка витрат на зберігання та ван�

тажно�розвантажувальні роботи. Бо при перевищенні

оптимального рівня запасів потрібно мати додаткові

переміщення. Не рідко підприємства для зменшення

ризику втрат запасів проводять їх страхування, в тому

числі й надлишкових запасів. Це свідчить, про не�

обхідність правильного та обгрунтованого визначення

оптимального розміру замовлення для зменшення мож�

ливих витрат.

На підприємстві сировина та матеріали, незаверше�

не виробництво, готова продукція утворюють необхід�

ну частину виробничо�господарської діяльності підприє�

мства. Тому необхідно правильно спрогнозувати не�

обхідні обсяги, за для визначення оптимального рівня.
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Для управління матеріальними запасами викорис�

товують наступні моделі:

— оптимальної партії замовлень;

— філософії своєчасності або JIT — калькулюван�

ня.

При використанні першого методу, оптимальним

розміром замовлення є такий обсяг періодичних поста�

вок, при якому забезпечується необхідна кількість за�

пасів та мінімізуються сукупні витрати, пов'язані із за�

купівлею та зберіганням запасів на підприємстві.

Першим етапом процесу управління є ідентифікація

всіх витрат із доставки та зберігання запасів. Витрати

можна поділити на три групи:

— пов'язані із зберіганням запасів;

— оформленням замовлення, завантаженням,

відправкою, транспортуванням і прийманням сировини

та матеріалів;

— пов'язані із недостачею запасів.

Витрати зі зберігання збільшуються пропорційно

середнього розміру запасів. Величина запасів залежить

від частоти їх поповнення. Наприклад, якщо річна по�

треба у сировині складає S од., а підприємство замов�

ляє N однакових партій в рік, то S/N од. — величина

одного замовлення.

Ми повинні визначити оптимальний обсяг замовлен�

ня, для цього використовуємо наступну формулу (форм.

1):

H
DO2EOQ = (1),

де: EOQ — оптимальний обсяг замовлення; D —

річна потреба в запасах; O — витрати на одне замов�

лення; H — витрати на зберігання одиниці товару.

На основі EOQ (за умови, що значення показника

відоме) можуть бути проведені інші розрахунки. Кіль�

кість замовлень, які необхідно розмістити протягом

одного року (n), визначається відношенням:

EOQ
Dn = (2),

де: n — кількість замовлень; D — річна потреба в

запасах; EOQ — оптимальний обсяг замовлення.

Модель розрахунку оптимальної партії поставки

можна використовувати не тільки для розрахунку об�

сягу замовлення, а також для визначення обсягу опти�

мальної партії виробництва продукції та періоду вироб�

ничого циклу, якщо налагодження обладнання прово�

диться один раз для кожної партії продукції, яка виго�

товляється. Для цього замість витрат на одне замовлен�

ня використовують витрати на одне налагодження об�

ладнання та вартість зберігання одиниці запасу про�

дукції.

В якості "максимального ефекту" слід прийняти до�

сягнення мети управління оборотними активами, а під

"мінімальними витратами" розуміти не тільки витрати,

пов'язані з формуванням і зберіганням оборотних

активів, але і витрати, що виникають за відсутності не�

обхідних активів у достатній кількості, тоді оптималь�

ними, залежно від цілей підприємства та певних обме�

жень, можуть бути як мінімальні, так і максимальні та

середні розміри оборотних активів. Таким чином, виз�

начення оптимального розміру оборотних активів по�

винно узгоджуватись з відповідними цілями, які є оріє�

нтиром в управлінні ними.

Другим є метод філософії своєчасності або JIT (Just

— In�Time) — калькулювання передбачає логістичну

концепцію, в основі якої є принципи "Бережливе вироб�

ництво".

Бережливе виробництво — концепція менеджмен�

ту, яка заснована на усунення всіх видів втрат. Береж�

ливе виробництво передбачає залучення у процес опти�

мізації бізнесу кожного співробітника та максимальну

орієнтацію на споживача.

Для досягнення оптимального стану та розвитку

системи необхідно враховувати багато факторів, які

впливають на функціонування системи.

Важливим для діяльності є процес нормування ви�

користання обігових фондів підприємства. Особливе

місце в системі норм і нормативів, що встановлюються

підприємством, відводиться саме нормативам оборот�

них активів.

Список літератури Нормування — це один із основ�

них методів оптимізації рівня оборотних активів, що

усуває їх незбалансованість. Адже незбалансованість

оборотних активів може викликати [14]:

У разі дефіциту:

— перебій в постачанні сировини і матеріалів і, як

наслідок,— збільшення тривалості виробничого циклу

і збільшення витрат;

— зменшення обсягів продаж через відсутність за�

пасів готової продукції;

— додаткові збитки на вирішення задач фінансуван�

ня.

У разі надлишку оборотних активів:

— фізичне або моральне старіння запасів;

— збільшення витрат на зберігання надлишків за�

пасів;

— банкрутство боржників;

— збільшення податку на майно з причини наявності

великого обсягу ТМЦ і готової продукції;

— зменшення реальної вартості дебіторської забор�

гованості і грошових коштів з причини інфляції.

Нормування — це процес розрахунку тієї частини

оборотних активів (запасів та витрат), яка потрібна

підприємству для гарантування нормального, безпе�

рервного процесу виробництва, реалізації продукції

та здійснення розрахунків. Головне завдання норму�

вання полягає у визначенні економічно обгрунтова�

ного розміру оборотних активів у мінімальному

розмірі, що забезпечують безперервне фінансуван�

ня планових витрат на виробництво та продаж про�

дукції, а також здійснення розрахунків у встановлені

терміни.

Значення нормування оборотних активів полягає у

такому:

1. Для забезпечення безперебійної роботи підприє�

мства потрібно правильне визначення необхідних обо�

ротних активів.

2. Ефективне використання активів досягається точ�

ними розрахунками необхідного обсягу.

3. Виконання плану виробництва, реалізації, прибут�

ку та рівня рентабельності залежить від правильно вста�

новленого нормативу оборотних активів.
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4. Обгрунтовані нормативи оборотних активів спри�

яють зміцненню режиму економії, мінімізації ризику

підприємницької діяльності [4].

 Нормування обігових активів включає розробку та

встановлення на кожному підприємстві спеціальних

норм за окремими видами матеріальних цінностей, ви�

трат виробництва і т.д. та розрахунок нормативу влас�

них оборотних активів у грошовому виразі на кінець

року, кварталу.

Норма — це обчислювальна за кожним видом обо�

ротних активів відносна або мінімальна їх величина, що

необхідна для розрахунку нормативу. За окремими ви�

дами оборотних активів вона розраховується в абсолют�

них величинах (гривнях, копійках), за іншими — у

відносних (відсотках).

Основою для розрахунку є дані бухгалтерського

обліку, облікові реєстри, звіти, дані з виробництва, ана�

літичний облік матеріальних цінностей, періоди поста�

чання, технологічні карти, результати проведених інвен�

таризацій..

Розроблені норми бувають різних видів та термінів

дії, але вони можуть переглядатися при зміні технології

виробництва, номенклатури продукції, що випускаєть�

ся, умов матеріально�технічного постачання та ін.

Якщо звернути увагу на питання управління дебі�

торською заборгованістю, то підприємство може досяг�

нути успіхів у зменшенні необхідності в активах. Управ�

ління дебіторською заборгованістю є невід'ємною скла�

довою діяльності відділу збуту будь�якого суб'єкта гос�

подарювання. Велика частка дебіторської заборгова�

ності у загальній структурі активів знижує ліквідність,

фінансову стійкість та підвищує ризик фінансових

збитків. Для прискорення обороту дебіторської забор�

гованості доцільно проводити програму з надання зни�

жок на оплату товару готівкою, або одразу після його

придбання. Однак така програма має право на реаліза�

цію лише у тих компаніях, де є міцні умови та контакти з

покупцями, тобто лише з постійними клієнтами, у яких

компанія може бути цілком впевнена щодо термінів та

сум.

До основних проблем управління дебіторською за�

боргованістю, з якими стикаються підприємства та

організації, їх можна віднести:

— відсутність інформації щодо термінів погашення

зобов'язань підприємствами�дебіторами;

— не розроблені правила та методика роботи з про�

строченою дебіторською заборгованістю;

— недостатня кількість даних, а іноді їх повна

відсутність, про зростання витрат, пов'язаних зі

збільшенням розміру дебіторської заборгованості;

— не здійснюється оцінка фінансового стану дебі�

торів і ефективність надання відстрочок платежів [3].

Для вирішення вищезгаданих проблем з метою по�

кращення фінансового стану господарюючих суб'єктів

необхідно визначити чітку методику та етапи управлін�

ня дебіторською заборгованістю.

Для здійснення ефективного управління оборотни�

ми активами підприємства необхідно виконати такі за�

ходи:

1. Оптимізувати використання запасів підприємства

шляхом оцінки загальної потреби в сировині на плано�

вий період, періодичного уточнення оптимальної партії

замовлення сировини, регулярного контролю умов збе�

рігання запасів.

2. Оптимізувати розмір грошових коштів шляхом

постійного контролю за сумою оборотних активів у гро�

шовій формі, в абсолютно ліквідній формі, а також шля�

хом підтримки відповідної частини високоліквідних ак�

тивів у формі поточних фінансових інвестицій та інших

активів, які можна швидко конвертувати в грошові кош�

ти, що дає можливість підтримувати платоспроможність

підприємства на належному рівні.

3. Оптимізувати рівень дебіторської заборгованості

шляхом моніторингу за станом розрахунків з дебітора�

ми, оцінки платоспроможності та ділової репутації де�

біторів, страхування ризиків тощо.

4. Оптимізувати структуру і склад оборотних активів

за допомогою прискорення оборотності оборотних

активів загалом та окремих їхніх елементів.

5. Зменшити тривалість фінансового циклу, за ра�

хунок прискорення обороту виробничих запасів та деб�

іторської заборгованості і некритичного уповільнення

оборотності кредиторської заборгованості підприєм�

ства постачальникам;

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Узагальнення особливостей управління оборотни�

ми активами показало, що від якості управління обо�

ротними активами буде залежати платоспроможність

господарюючого суб'єкта, рівень його рентабельності,

формування можливостей роботи у непередбачуваних

ситуаціях, масштабність та рівень виробництва і кінце�

вої реалізації продукції. Розглянуто підходи до визна�

чення поняття "оборотних активів", основні критерії

класифікації, порядок аналізу для формування основи

для створення системи управління оборотними активів

найбільш суттєвих складових.
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