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Стаття зумовлена трансформаційними 
процесами, що відбуваються в економіці 
України та зумовлюють підвищене зна-
чення управління й ефективного викорис-
тання оборотних активів для фінансового 
оздоровлення підприємств, поліпшення їх 
фінансового стану та підвищення фінан-
сової стійкості. У статті розглянуто блок 
питань, пов’язаних з аналізом ефектив-
ності використання оборотних активів на 
основі розрахунку витрат фінансування 
оборотного капіталу за стадіями вироб-
ничо-комерційного циклу. У роботі досліджу-
ються п’ять основних проблем, що вплива-
ють на ефективне формування управління 
і використання оборотних активів підпри-
ємства. Перша проблема пов’язана з уточ-
ненням сутності оборотних активів під-
приємства, систематизуванням зовнішніх 
і внутрішніх чинників, що впливають на їх 
величину і стан. Друга проблема зумовлена 
невирішеністю низки питань щодо оцінки 
ефективності використання оборотних 
активів. Третя проблема пов’язана з визна-
ченням раціональної системи планування 
величини оборотних активів. Четверта 
проблема спрямована на дослідження і роз-
роблення методів планування, управління й 
оцінки дебіторської заборгованості. П’ята 
проблема пов'язана з оцінкою витрат фінан-
сування, які несе господарюючий суб’єкт, 
в залежності від терміну оборотності обо-
ротних активів.
ключові слова: оборотні активи, аналіз, 
ефективність, управління, планування, під-
приємство.

Статья обусловлена трансформационными 
процессами, происходящими в экономике 
Украины и предопределяющими повышен-
ное значение управления и эффективного 
использования оборотных активов для 
финансового оздоровления предприятий, 
улучшения их финансового состояния и повы-
шения финансовой устойчивости. В статье 
рассмотрен блок вопросов, связанных с ана-
лизом эффективности использования обо-
ротных активов на основе расчета издержек 
финансирования оборотного капитала по 
стадиям производственно-коммерческого 
цикла. В работе исследуются пять основных 
проблем, влияющих на эффективное форми-
рование управления и использование оборот-
ных активов предприятия. Первая проблема 
связана с уточнением сущности оборотных 
активов предприятия, систематизирова-
нием внешних и внутренних факторов, вли-
яющих на их величину и состояние. Вторая 
проблема обусловлена нерешенностью ряда 
вопросов оценки эффективности исполь-
зования оборотных активов. Третья про-
блема связана с определением рациональной 
системы планирования величины оборотных 
активов. Четвертая проблема направлена 
на исследование и разработку методов пла-
нирования, управления и оценки дебиторской 
задолженности. Пятая проблема связана 
с оценкой издержек финансирования, кото-
рые несет хозяйствующий субъект, в зави-
симости от срока оборачиваемости оборот-
ных активов.
ключевые слова: оборотные активы, ана-
лиз, эффективность, управление, планиро-
вание, предприятие.

The article is due to the transformation processes occurring in the economy of Ukraine and predetermines the increased importance of managing and 
efficient use of current assets for financial recovery of enterprises, improving their financial condition and improving financial stability. The purpose of the 
article is to identify the problems of management of current assets of enterprises and develop proposals for improving the efficiency of use of current assets. 
The article clarifies the concept of “current assets of enterprises”. The article describes a set of issues related to the analysis of the efficiency of use of cur-
rent assets based on the calculation of the costs of financing working capital at the stages of the production and commercial cycle. The paper examines five 
major problems affecting the effective formation of management and the use of current assets of an enterprise. The first problem is related to the specifica-
tion of the essence of the current assets of the enterprise, the systematization of external and internal factors affecting their size and condition. Qualitative 
analysis of external and internal factors affecting the size and condition of the company's current assets allows timely detection of hidden reserves in the 
management of current assets, taking measures to use them, and, ultimately, detailing the influence of each factor into specific financial indicators through 
the budgeting process. The second problem is due to the unresolved number of issues for assessing the efficiency of use of current assets. The third prob-
lem is connected with the definition of a rational system for planning the value of current assets. The fourth problem is aimed at researching and developing 
methods for planning, managing and evaluating receivables. The fifth problem is related to the assessment of financing costs incurred by an economic 
entity, depending on the period of turnover of current assets. The provisions and conclusions in the article are focused on wide use in the activities of the 
financial services of industrial enterprises, and can also be used in the process of training and advanced training for the economy of Ukraine.
Key words: current assets, analysis, efficiency, management, planning, enterprise.

ПроБлеми уПравліннЯ оБоротними активами ПідПриЄмств
PROBLEMS OF MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS OF ENTERPRISES

Постановка проблеми. Трансформаційні про-
цеси, що відбуваються в українській економіці на 
сучасному етапі її розвитку, зумовлюють підви-
щене значення проблем управління оборотними 
активами підприємств, підвищення ефективності 
їх використання.

Аналіз ефективності використання оборотних 
активів підприємств проводиться значною кіль-
кістю господарюючих суб’єктів. Однак фінансові 
служби, як правило, використовують стандартний 
набір показників, рекомендований Міністерством 
фінансів України, Фондом державного майна Укра-
їни, Агентством із питань запобігання банкрутству 

підприємств та організацій, Центральною спілкою 
споживчих товариств України [1; 2; 3; 4; 5], тоді 
як фінансова наука має в своєму розпорядженні 
доволі широкий вибір методик аналізу ефектив-
ності використання оборотних активів підприєм-
ства. Однак досі немає комплексних методик, що 
дають змогу виявляти проблеми в управлінні обо-
ротними активами в розрізі галузей промисловості 
і навіть окремих підприємств.

Як правило, на більшості українських підпри-
ємств є труднощі з плануванням величини оборот-
ного капіталу. Процес планування затягнутий у часі, 
що робить його непридатним для прийняття опера-
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  Економіка та управління підприємствами

тивних управлінських рішень. Планові дані значно 
відрізняються від фактичних, а тим більше від опти-
мальних. Економічне планування традиційно не 
доводиться до планування фінансового і тому не 
дає можливості визначити потребу у фінансуванні 
діяльності підприємства. За таких методів плану-
вання неможливо достовірно проводити сценарний 
аналіз та аналіз фінансової стійкості підприємства 
до постійно змінюваних умов діяльності.

Одним із блоків аналізу ефективності вико-
ристання оборотних активів підприємства є роз-
рахунок витрат фінансування оборотного капі-
талу за стадіями виробничо-комерційного циклу. 
Більшість підприємств не розраховують витрати 
фінансування, що пов’язано насамперед із відсут-
ністю необхідних знань у сфері визначення еконо-
мічної вигоди від прискорення оборотності окре-
мих видів активів.

У сфері управління дебіторською заборгова-
ністю необхідно відзначити суттєві зусилля, що 
вживаються підприємствами щодо зниження її 
рівня. Водночас відсутність методології розра-
хунку граничних значень щодо дебіторської забор-
гованості приводить до необґрунтованого вилу-
чення активів з обороту підприємств.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В економічній літературі розглянуто управління 
оборотними активами підприємств, аналіз ефек-
тивності їх використання, заснованих на різ-
них фінансових показниках і різних методичних 
підходах, концепціях. Дослідженнями у сфері 
управління оборотними активами підприємств 
займалися такі вчені, як: І.А. Бланк [6], Ю.Ф. Бриг-
хем Ю.Ф. [7], Дж.К. Ван Хорн, Джон М. Вахович [8], 
Г.О. Дорошенко [9], В.В. Ковалев [10], І.П. Коса-
рєва [12], С.О. Кузнецова [14], А.М. Поддєрьо-
гін [11], А.О. Семенець [9, 14], Н.В. Чебанова [13], 
Р.А. Чемчикаленко [12] та іншими. Необхідність 
узагальнення теоретичних досліджень із питань 
управління оборотними активами та джерелами їх 
фінансування, напрямів підвищення ефективності 
їх використання, удосконалення інструментарію 
аналізу управління оборотними активами в сучас-
них умовах, а також конкретизація розглянутих 
проблем у промисловості визначили вибір теми 
цього дослідження.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у виявленні проблем управління оборотними акти-
вами підприємств і розробленні пропозицій щодо 
підвищення ефективності використання оборот-
них активів.

виклад основного матеріалу дослідження. 
У роботі досліджуються п’ять основних проблем, що 
впливають на ефективне формування управління 
і використання оборотних активів підприємства.

Перша проблема пов’язана з визначенням обо-
ротних активів, тому уточнено сутність оборотних 
активів підприємства, оборотних фондів, а також 

проведено порівняльний аналіз цих категорій 
і систематизовані зовнішні і внутрішні чинники, що 
впливають на їхню величину і стан.

До зовнішніх факторів належать: загальноеко-
номічна ситуація; особливості законодавства про 
податки і підприємництво; макроекономічні показ-
ники; показники й особливості кредитування; стан 
і тенденції ринку інвестицій; загальноекономічний 
і науковий потенціал регіону і країни загалом; кон-
курентоспроможність підприємства на ринку.

До зовнішніх факторів, які мають визначальне 
значення, можна віднести логістичні чинники щодо 
поставок сировини і матеріалів, комплектуючих 
і збуту готової продукції; умови поставки і оплати 
товарів і продукції.

До внутрішніх факторів належать: номенкла-
тура й обсяги продукції, що випускається; вну-
трішні логістичні чинники; структура виробничого 
та технологічного циклу; структура управління під-
приємством; системи управління якістю; технічний 
рівень і стан основних фондів підприємства.

Серед факторів, що впливають на структуру 
оборотних активів, визначальне значення мають 
виробничі. Питома вага виробничих запасів за 
галузями промисловості становить від 25% до 
80% і навіть 90% від активів підприємств. За окре-
мими галузями понад 80% оборотних активів 
авансується в запаси сировини і матеріалів. 
За іншими статтям оборотних активів спостеріга-
ється помітно менша питома вага.

З урахуванням наведених факторів оборотні 
активи визначаються як активи, що характеризу-
ють сукупність майнових цінностей, які обслуго-
вують поточну виробничо-комерційну діяльність 
підприємства. Величина оборотних активів визна-
чається масштабом і характером останньої, три-
валістю і специфікою виробничого циклу, станом 
основних фондів підприємства, його відносинами 
з контрагентами, а також макроекономічними 
параметрами.

Друга проблема зумовлена невирішеністю 
низки питань оцінки ефективності використання 
оборотних активів. У процесі дослідження зазна-
чених проблем розглянута система економічних 
показників, що характеризують ефективність вико-
ристання оборотних активів; розглянута методика 
рейтингової оцінки стану оборотних активів за 
даними бухгалтерської звітності; проведено ана-
ліз ефективності використання оборотних активів 
на досліджуваному підприємстві.

Таким чином, доцільно виконувати узагальнюю-
чий аналіз ефективності використання оборотних 
активів шляхом зведення показників оцінки в єдину 
таблицю, де кожному показнику присвоюється свій 
бал і за їх сумою визначається рейтинг. Далі визна-
чається відхилення отриманої суми балів від мак-
симально можливого значення і робляться відпо-
відні висновки. Насамперед необхідно визначити 
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в аналізованому періоді прибутковість викорис-
тання підприємством оборотних активів. Критерієм 
оцінки є показник рентабельності поточних активів, 
який характеризує рівень чистого прибутку щодо 
поточних активів підприємства, що перебувають 
у його розпорядженні.

Далі необхідно комплексно оцінити поточний 
стан оборотних активів підприємства, що характе-
ризують його платоспроможність. Критерієм оцінки 
можуть бути показники ліквідності. Показники тем-
пів зростання статей оборотних активів необхідні 
для прогнозування динаміки зміни їхнього стану. 
Зростання найбільш ліквідних активів (грошових 
коштів і короткострокових фінансових вкладень) 
свідчить про те, що підприємство має в своєму 
розпорядженні готівку для розрахунків за своїми 
внутрішніми і зовнішніми зобов’язаннями, крім 
того, це може бути пов’язано з погашенням дебі-
торської заборгованості, ефективною політикою 
збуту продукції та розрахунків за неї тощо. Значне 
збільшення швидко і повільно реалізованих акти-
вів свідчить про непродуктивне зростання оборот-
ного капіталу за рахунок дебіторської заборгова-
ності, запасів, готової продукції тощо. Позитивною 
тенденцією є їх зниження в структурі поточних 
активів. Однак у такому разі слід мати на увазі, що 
створені виробничі потужності можуть використо-
вуватися не досить повно через відсутність сиро-
вини, матеріалів та інших оборотних активів, що 
негативно позначиться на фінансовому стані під-
приємства загалом.

Оптимальне значення величини виробничого 
циклу, як правило, індивідуальне для кожного під-
приємства, тому досить важко однозначно проран-
жувати значення цього показника. У зв’язку з цим 
аналіз оборотності статей оборотних активів реко-
мендується проводити в межах детального ана-
лізу фінансового стану підприємства, а до складу 
показників рейтингової оцінки включити показник 
«частка витрат фінансування оборотного капіталу 
в загальній їх сумі». Очевидно, що в ідеалі підпри-
ємство повинно прагнути не просто до мінімізації 
витрат фінансування, а до їх повного усунення, 
однак в умовах української економіки здійснити 
це на практиці досить складно. У зв’язку з цим як 
позитивне значення частки витрат фінансування 
оборотного капіталу в загальній їх сумі для підпри-
ємств промисловості рекомендується приймати 
значення в розмірі не більше 20%.

Третя проблема пов’язана з визначенням раці-
ональної системи планування величини оборот-
них активів. На наш погляд, доцільно розглядати 
цю процедуру у межах системи бюджетного пла-
нування діяльності господарюючого суб’єкта.

Під бюджетуванням у межах цього блоку про-
блем ми розуміємо технологію складання скоор-
динованого за всіма підрозділами або функціями 
плану роботи підприємства, що базується на 

комплексному аналізі прогнозів зміни зовнішніх 
і внутрішніх параметрів та отриманні за допомогою 
розрахунку економічних і фінансових результатів 
діяльності підприємства, що дає змогу детально 
визначити потребу в оборотному капіталі.

Комплексний облік усіх операцій, що здій-
снюються на підприємстві (як у технічному, так 
і в фінансовому плані), дає змогу з високим сту-
пенем точності розраховувати обсяг коштів, що 
спрямовуються на формування оборотного капі-
талу. Запропонований підхід дає змогу визначити 
послідовність та напрям обліку даних за власним 
капіталом, що розраховуються в процесі побудови 
бюджету підприємства, та деталізувати цей про-
цес. Так, на підставі даних виробничої програми 
стає відомо, яка кількість сировини й матеріалів 
буде потрібна для виробництва. Виходячи з пев-
ної тривалості виробничого циклу, ритмічності 
виробництва тощо, виникає можливість форму-
вання бюджету складських запасів та обліку акти-
вів, які перебувають у поточному незавершеному 
виробництві. Бюджет продажів визначає кіль-
кість відвантаженої продукції. На заключних ста-
діях бюджетування визначаються інші показники 
параметрів власного капіталу. На основі даних 
прогнозу руху грошових коштів формуються дані 
щодо здійснених підприємством короткострокових 
фінансових вкладень і щодо грошових коштів, що 
залишаються на рахунках підприємства. Прогноз-
ний баланс дає змогу визначити величину інших 
оборотних активів, зведеної дебіторської заборго-
ваності тощо.

Четверта проблема спрямована на дослі-
дження і розроблення методів планування, 
управління й оцінки дебіторської заборгованості. 
Для вирішення зазначених проблем слід уточнити 
основні принципи аналізу дебіторської заборго-
ваності; розглянути питання управління дебітор-
ською заборгованістю; розробити заходи щодо 
вдосконалення системи управління дебіторською 
заборгованістю.

П’ята проблема пов’язана з оцінкою витрат 
фінансування, які несе господарюючий суб’єкт, 
залежно від терміну оборотності оборотних акти-
вів. Необхідно враховувати, що витрати змен-
шують фінансовий результат діяльності під-
приємства, тому розроблення заходів щодо їх 
зниження – одне з найважливіших завдань управ-
ління фінансами на підприємстві.

висновки з проведеного дослідження. Якіс-
ний аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що 
впливають на величину і стан оборотних активів 
підприємства, дає змогу своєчасно виявляти при-
ховані резерви в процесі управління оборотними 
активами, вживати заходів щодо їх використання 
і деталізувати через процес бюджетування вплив 
кожного фактору на конкретні фінансові показ-
ники. Необхідно приділяти особливу увагу органі-
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зації джерел формування оборотних активів, при 
цьому слід вибирати джерело фінансування обо-
ротних активів з оптимальним співвідношенням 
вартості і ризику. Сукупність розглянутих реко-
мендацій забезпечує підхід, який дає змогу роз-
глядати й оцінювати ефективність використання 
оборотних активів підприємства, що сприяє визна-
ченню параметрів, які роблять істотний вплив на 
фінансовий результат діяльності будь-якого госпо-
дарюючого суб’єкта та його економічну вартість.
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PROBLEMS OF MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS OF ENTERPRISES

Analysis of the efficiency of use of current assets of enterprises produced a significant number of business 
entities. However, financial services tend to use a standard set of indicators recommended by various minis-
tries and organizations. However, there are still no comprehensive methodologies to identify problems in the 
management of current assets in the context of industries and even individual enterprises. The need to sum-
marize theoretical studies on the management of current assets and their sources of funding, ways to increase 
the efficiency of their use, improve the tools for analyzing the management of current assets in modern condi-
tions, as well as specifying the problems in industry have determined the choice of research topic.

Thе purpose of the article is to identify the problems of management of current assets of enterprises and 
develop proposals for improving the efficiency of use of current assets.

The article is due to the transformation processes occurring in the economy of Ukraine and predetermines 
the increased importance of managing and efficient use of current assets for financial recovery of enterprises, 
improving their financial condition and improving financial stability. The article describes a set of issues related to 
the analysis of the efficiency of use of current assets based on the calculation of the costs of financing working 
capital at the stages of the production and commercial cycle. The paper examines five major problems affecting 
the effective formation of management and the use of current assets of an enterprise. The first problem is related 
to the specification of the essence of the current assets of the enterprise, the systematization of external and 
internal factors affecting their size and condition. Qualitative analysis of external and internal factors affecting the 
size and condition of the company's current assets allows timely detection of hidden reserves in the management 
of current assets, taking measures to use them, and, ultimately, detailing the influence of each factor into spe-
cific financial indicators through the budgeting process. The second problem is due to the unresolved number of 
issues for assessing the efficiency of use of current assets. The third problem is connected with the definition of a 
rational system for planning the value of current assets. The fourth problem is aimed at researching and develop-
ing methods for planning, managing and evaluating receivables. The fifth problem is related to the assessment of 
financing costs incurred by an economic entity, depending on the period of turnover of current assets.

The provisions and conclusions in the article are focused on wide use in the activities of the financial ser-
vices of industrial enterprises, and can also be used in the process of training and advanced training for the 
economy of Ukraine.

The article clarifies the concept of “current assets of enterprises”, and also defines external, internal fac-
tors on which their size and dynamics depend. The ways to improve the efficiency of use of current assets of 
enterprises to improve its financial condition are outlined.


