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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Оборотні активи суб’єктів господарювання являють собою складну економічну категорію, у якій 

переплітається більшість теоретичних та практичних питань. Серед них важливими є організація 

ефективного управління оборотними активами підприємств. 

Оборотні активи підприємства розглядаються як сукупність матеріальних і фінансових активів, які 

шляхом структурної трансформації здійснюють безперервний кругообіг форм вартості з метою 

постійного відновлення процесу виробництва, одержання прибутку, підтримки нормальної ліквідності 

підприємства і повинні повністю використовуватися протягом одного календарного року або 

операційного циклу.  

Значний внесок в дослідження проблем управління оборотними активами зробили такі вчені як 

Й.М.Петрович, Р.А.Слав’юк, Г.В.Нашкерська, Т.А.Демченко, В.В.Ковалев, І.А.Бланк, Н.Б.Єрмасова, 

І.А.Усатов, М.Н.Крейніна, М.д.Білик, І.В.Ковальчук, Н.А.Русак, Л.В.Фролова, В.В.Кулішов, 

С.Д.Ільєнкова, М.В.Володькіна, Г.Г.Кірейцев, О.С.Філімоненков. 

На основі аналізу визначень різних авторів запропоновано авторське визначення категорії «оборотні 

активи». За економічною сутністю під оборотними активами слід розуміти сукупність матеріальних 

цінностей, що використовуються у виробничому процесі, перетворюються на грошові кошти та 

переносять свою вартість на готову продукцію, протягом одного операційного циклу. Проведені 

теоретичні дослідження поняття оборотних активів та отримане уточнене визначення цієї категорії 

визначають ключові аспекти в формуванні їх дефініції як економічної категорії. Чітке розуміння сутності 

оборотних активів має велике практичне значення, адже правильне сприйняття економічної термінології, 

спрощує роботу кожного підприємця, допомагає прослідкувати та виявити взаємозалежності між 

різними факторами виробничо-господарської діяльності, що у подальшому дозволить не лише 

раціонально споживати наявні фінансові ресурси, а й будувати обґрунтовані економічні прогнози щодо 

доцільності використання та управління оборотними активами підприємства. 

Оборотні активи підприємства – це сукупність матеріальних та грошових цінностей підприємства, 

що знаходиться в постійному кругообігу, змінюють свою матеріальну форму протягом одного 

операційного циклу та в повному обсязі переносять свою вартість на товари, що реалізує підприємство. 

Чистий оборотний капітал визначається як різниця між поточними активами і поточними обов’язками і 

показує, в якому розмірі поточні активи покриваються довгостроковими джерелами засобів. Аналог 

цього показника в вітчизняній практиці – величина власних оборотних засобів.  

Система управління оборотними засобами - це система цілеспрямовано організованих взаємодій між 

об’єктом (елементами оборотних активів і джерелами їх фінансування та економічними відносинами в 

процесі їх формування та використання в межах даної економічної системи та у взаємозв’язку із 

зовнішнім середовищем) та суб’єктом управління (органами управління підприємства, які причетні до 

прийняття управлінських рішень щодо ефективного функціонування оборотних активів і капіталу) 

шляхом реалізації функцій управління із застосуванням комплексу методів, засобів і фінансово-

економічних інструментів дослідження і трансформації взаємопов’язаних процесів формування та 

використання оборотних активів і джерел їх фінансування за обсягом, складом, структурою з 

урахуванням дії на них чисельних факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. 

 Управління оборотними активами – це складний процес. Його складність залежить від таких умов, 

як: обсяг оборотного капіталу, що використовується в операційному процесі; різні види активів, що 

формуються за рахунок обсягу оборотного капіталу; прискорення обороту капіталу і забезпечення 

постійної платоспроможності підприємства тощо. 

Основну мету управління оборотними активами доцільно трактувати таким чином: забезпечення 

оптимальних обсягів усіх складових, які сприятимуть підвищенню економічної вигоди підприємства. 

Визначення такої мети пов’язане з двома основними фактами. По–перше, швидка зміна зовнішнього 

середовища обумовлює прийняття рішень щодо обсягів всіх складових оборотних активів та пропорції 

між ними, які повинні забезпечувати безперервність діяльності підприємства та забезпечувати достатній 

рівень його ліквідності, платоспроможності. По–друге, управління оборотними активами має 

спрямовуватися на забезпечення потенційної можливості отримання підприємством грошових 

надходжень від використання кожної їхньої складової. 

Управління оборотними активами також є пріоритетним і в загальній системі управління фінансами. 

Визначення обсягу і структури оборотних активів, джерел їх покриття і співвідношення між ними, 

достатнього для забезпечення довгострокової виробничої і ефективної фінансової діяльності 



підприємства є цільовою установкою політики управління оборотним капіталом. Політика управління 

оборотним капіталом повинна забезпечити пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності і 

ефективністю роботи, що зводиться до вирішення таких двох важливих задач, як забезпечення 

платіжності та прийнятного обсягу, структури і рентабельності активів. 

Управління оборотними активами в першу чергу має передбачати визначення оптимальної величини, 

розробку варіантів фінансування та забезпечення ефективності їх використання. Оптимальна величина 

оборотних активів повинна з однієї сторони забезпечувати безперебійне ефективне функціонування 

підприємства, з іншої – мінімізувати наявність недіючих поточних активів. 

Необхідний обсяг оборотних активів слід розглядати з двох позицій: ліквідності та доходності. 

При низькому рівні оборотних активів можлива втрата ліквідності і як наслідок можливі перебої в 

роботі та втрата доходів. При зростанні величини оборотних активів ризик втрати ліквідності 

знижується. При деякому оптимальному рівні оборотних активів прибуток стає максимальним. 

Подальше зростання оборотних активів, приводитиме до того, що підприємство матиме в своєму 

розпорядженні вільні активи, утримання яких призводить до витрат і зниження прибутку. 

Таким чином, стратегія і тактика управління оборотними активами полягає в пошуку компромісу між 

ризиком втрати ліквідності та ефективністю роботи підприємства. 

 Оборотні активи – це такі активи у формі предметів праці, які можуть бути перетворені у грошові 

кошти протягом одного календарного року або одного виробничого циклу. Постійна їх наявність 

забезпечує безперервний процес виробництва. Характерною особливістю оборотних активів є їх повне 

використання в кожному виробничому циклі та повне перенесення своєї вартості на готову продукцію. 

Особливості різних джерел формування і принципи різного режиму використання власних і 

залучених оборотних коштів впливають на ефективність використання оборотних коштів і всього 

оборотного капіталу. Раціональне формування названих джерел оборотних коштів має значний вплив на 

процес виробництва, на фінансові результати і фінансовий стан підприємства. Сприяє досягненню мети з 

мінімально необхідними за даних умов оборотними засобами. Оборотні кошти підприємств країни 

становлять значну частину їхніх матеріально-грошових активів. Тому раціональне та економне 

використання оборотних коштів суб'єктів господарювання має неабияке економічне значення.  

 

 


