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У статті розкриваються основні наукові підходи до сутності поняття «управління оборотними ак-
тивами» з позиції деяких науковців. Особлива увага приділяється значущості оборотного капіталу для 
безперервного процесу виробництва, що позитивно впливає на стан економіки загалом. Розглянуто 
основні етапи, що стосуються системи управління оборотними активами підприємства. Запропонована 
теоретична програма управління оборотним капіталом з акцентуванням уваги на основних проблемах 
та необхідних заходах для їх вирішення. Зазначені основні наслідки, що стосуються ефективної системи 
управління оборотними активами на підприємстві.

Ключові слова: оборотні активи, управління оборотними активами, джерела формування, наслідки 
впровадження системи управління оборотними активами.

В статье раскрываются основные научные подходы относительно сущности понятия «управление 
оборотными активами» с точки зрения некоторых ученых. Особое внимание уделяется значимости обо-
ротного капитала для непрерывного процесса производства, что положительно влияет на состояние 
экономики в целом. Рассмотрены основные этапы, касающиеся системы управления оборотными акти-
вами предприятия. Предложена теоретическая программа управления оборотным капиталом с акцен-
том на основные проблемы и необходимые меры для их решения. Обозначены основные последствия, 
касающиеся эффективной системы управления оборотными активами на предприятии.

Ключевые слова: оборотные активы, управление оборотными активами, источники формирования, 
последствия внедрения системы управления оборотными активами.

The article reveals the main scientific approaches concerning the essence of the concept of «management of 
circulating assets» from the point of view of some scholars. Particular attention is paid to the importance of working 
capital for a continuous process of production, which in turn positively affects the state of the economy as a whole. The 
main stages concerning the management of current assets of the enterprise are considered. A theoretical program of 
working capital management with the emphasis on the main problems and necessary measures for their solution is 
proposed. The main consequences of the effective management of current assets in the enterprise are summarized.

Keywords: current assets, management of circulating assets, sources of formation, consequences of introduc-
tion of a management system of circulating assets.

Постановка проблеми. вітчизняна еконо-
міка та підприємства, які в ній функціонують, 
у сучасних умовах господарювання потребують 
нових підходів до управління оборотними акти-
вами. розвиток економіки залежить від ефектив-
ної діяльності підприємства, одним з основних 
аспектів якої є раціональне та виважене управ-
ління оборотними активами. система управ-
ління оборотними активами останнім часом 
стає дедалі актуальнішою проблемою для бага-
тьох вітчизняних підприємств. більшою мірою 
це стосується розроблення та подальшого 
застосування ефективних підходів до управ-

ління оборотними активами, які би забезпечили 
стійкість фінансового стану підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. наукові підходи, що стосуються поняття 
«управління оборотними активами підприєм-
ства», висвітлено у працях провідних еконо-
містів, таких як о.с. бондаренко, і.а. бланк, 
Ю.о. Швець, а.М. Поддєрьогін, в.в. ковальов, 
н.о. власова, з.в. Філатова, в.Г. баранова, 
о.б. сукач та інші.

Метою статті є теоретичне обґрунтування 
сутності управління оборотними активами під-
приємства, основних етапів управління оборот-
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ними активами, а також наслідків упровадження 
політики управління оборотними активами.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансовий менеджмент як управлінська діяль-
ність з оцінки виробничих і фінансових напря-
мів діяльності господарюючого суб’єкта у кон-
тексті навколишнього середовища, організації 
грошових потоків підприємства, формування 
і використання капіталу, грошових потоків, необ-
хідних для досягнення стратегічних і тактич-
них цілей розвитку підприємства, передбачає 
запровадження принципово нових форм і мето-
дів фінансової роботи, використання сучасних 
механізмів фінансового ринку. використання 
методів і прийомів фінансового менеджменту 
сприяє збереженню стійких ринкових позицій 
підприємства. базуючись на зіставленні певних 
фінансових результатів, розраховуючи відпо-
відні фінансові показники, підприємство здатне 
оцінити ефективність свого господарювання, 
визначити власну частку на відповідному ринку, 
здійснювати стратегічне планування діяльності 
[10, с. 133].

у контексті фінансового менеджменту під-
приємства важливе місце належить управлінню 
його оборотними активами, складність якого 
залежить від таких умов, як:

– формування обсягу оборотного капіталу, 
що використовується в операційному процесі;

– формування різних видів активів за раху-
нок оборотного капіталу;

– прискорення обороту капіталу і забезпе-
чення постійної платоспроможності підприєм-
ства [9, с. 55].

Фінансовий стан підприємства перебуває 
у безпосередній залежності від того, наскільки 
швидко засоби, які вкладені в активи, перетво-
рюються в реальні гроші. вивченням теми обо-
ротних активів підприємства займалися багато 
вітчизняних та зарубіжних учених. у цій статті 
доцільним буде розглянути науковий підхід, що 
стосується такого поняття, як «управління обо-
ротними активами», адже це дасть нам змогу 
більш детально зрозуміти його сутність (табл. 1).

варто відзначити те, що такі фахівці, як 
з.в. Філатова, а.Г. ротанова, Ю.о. Швець, 

таблиця 1
Наукові підходи до визначення сутності поняття  

«управління оборотними активами підприємства»
№ 
з/п Автор Визначення поняття

1. о.с. бондаренко 
[3]

обґрунтування відповідних управлінських рішень щодо трьох основних 
напрямів:
1) управління дебіторською заборгованістю;
2) управління грошовими коштами і поточними фінансовими інвестиціями;
3) управління запасами.

2. в.Г. баранова [1]

сукупність відокремлених, але пов’язаних між собою елементів, що 
забезпечують цілеспрямований вплив на об’єкт управління шляхом реалізації 
функцій управління через використання комплексу методів управління з метою 
забезпечення належного рівня фінансової стійкості, платоспроможності 
та ліквідності підприємства.

3. і.а. бланк [2] Формування необхідного обсягу і складу оборотних активів, раціоналізація 
й оптимізація структури джерел їх фінансування.

4.
Ю.о. Швець, 
а.в. скворцова 
[11]

система цілеспрямованих та узгоджених взаємозв’язків між суб’єктом 
та об’єктом управління шляхом реалізації функцій управління із використання 
сформованих методів, засобів, механізмів і фінансово-економічних інструментів 
аналізу, дослідження, перетворення пов’язаних між собою процесів 
розподілу, формування, використання, контролю оборотних активів і джерел 
їх фінансування за обсягом, структурою та складом за умови врахування 
внутрішніх та зовнішніх загроз та з метою підвищення рівня фінансової стійкості.

5. а.М. Поддєрьогін 
[8]

комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення умов оптимізації 
та безперервного процесу збільшення їх обсягу, формування достатнього їх 
обсягу, раціональної структури й ефективної організації їх використання.

6. в.в. ковальов [5]
визначення обсягу і структури поточних активів, джерел їх покриття 
і співвідношення між ними, достатнього для забезпечення довгострокової 
виробничої та ефективної фінансової діяльності підприємства.

7. н.о. власова [4]
складник фінансового й операційного менеджменту, що являє собою 
цілеспрямовану діяльність, пов’язану з визначенням величини оборотних 
активів, контролем за їх формуванням і використанням та створенням 
відповідних організаційних передумов

8.
з.в. Філатова, 
а.Г. ротанова 
[10]

система цілеспрямованої взаємодії між об’єктом та суб’єктом шляхом 
реалізації функцій управління із застосуванням методів, засобів та інструментів 
трансформації взаємопов’язаних процесів формування та використання 
оборотних активів.
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а.в. скворцова, в.Г. баранова більше уваги приді-
лили комбінованому визначенню поняття «управ-
ління оборотними активами», тобто розгляд його 
з позиції сукупності взаємопов’язаних елементів, 
які впливають на управління [1; 10; 11].

інша група авторів (в.в. ковальов, і.а. бланк, 
а.М. Поддєрьогін) характеризують управління 
оборотними активами на підприємстві як цілісну 
систему заходів, що використовується для ство-
рення оптимальної структури оборотних коштів 
на підприємстві, а також визначення оптималь-
ної структури джерел їх фінансування [2; 5; 8].

о.с. бондаренко розглядає це поняття 
з погляду управління окремими його складни-
ками, такими як управління запасами, управ-
ління дебіторською заборгованістю та управ-
ління грошовими коштами і їх еквівалентами 
[3, с. 67].

отже, узагальнивши всі наукові підходи до 
вивчення сутності управління оборотними акти-
вами, можемо сказати, що система управління 
оборотними активами – це частина загальної 
фінансової стратегії підприємства, що полягає 
у формуванні необхідного обсягу і складу обо-
ротних активів, їх фінансуванні й оптимізації 
структури.

управління оборотними активами спрямо-
ване на вирішення таких завдань, як:

1) формування достатнього обсягу оборот-
них активів із позиції забезпечення поточної 
платоспроможності;

2) оптимізація елементів оборотних активів, 
спрямована на виконання нормативів ліквід-
ності;

3) ефективне використання оборотних акти-
вів для забезпечення прибутковості та рента-
бельності діяльності суб’єкта господарювання;

4) формування джерел фінансування обо-
ротних активів з урахуванням вимог забезпе-
чення фінансової стійкості.

відповідно до завдань, які стоять перед 
підприємством щодо покращення складу 
та структури оборотних активів та джерел їх 
фінансування, існують етапи системи управ-
ління оборотними активами, які зазначені на 
рис. 1 [7, с. 98].

на першому етапі відбувається аналіз обо-
ротних активів підприємства у попередньому 
періоді, що включає аналіз динаміки загального 
обсягу та складу оборотних активів підприєм-
ства; аналіз оборотності окремих видів обо-
ротних активів у загальній їх сумі; аналіз рен-
табельності оборотних активів; аналіз основних 
джерел фінансування оборотних активів.

Другий етап характеризується вибором полі-
тики формування оборотних активів підприєм-
ства. з наукової позиції виокремлюються три 
принципові підходи щодо формування оборот-
них активів підприємства – консервативний, 
помірний і агресивний.

третій етап передбачає оптимізацію обсягів 
оборотних активів. така оптимізація повинна 

2. Визначення принципових підходів щодо формування оборотних активів 

3. Оптимізація обсягу оборотних активів 

4. Оптимізація співвідношення постійної та змінної частин оборотних активів 

5. Забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів 

6. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів 

7. Забезпечення мінімізації втрат оборотних активів у процесі їх використання 

8. Формування принципів, що визначають фінансування окремих видів
оборотних активів 

9. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів 

1. Аналіз оборотних активів підприємства у попередньому періоді
 

Рис. 1. Основні етапи системи управління оборотними активами
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виходити з вибраного підходу до формування 
оборотних активів, забезпечуючи заданий 
рівень співвідношення ефективності їх викорис-
тання та ризику.

на четвертому етапі відбувається оптимі-
зація співвідношення постійної та змінної час-
тин оборотних активів. коливання в розмірах 
потреби в окремих видах оборотних активів 
можуть бути викликані й сезонними особливос-
тями попиту на продукцію підприємства.

П’ятий етап характеризується забезпечен-
ням необхідної ліквідності оборотних активів. 
усі види оборотних активів тією або іншою 
мірою є ліквідними, крім витрат майбутніх періо-
дів і дебіторської заборгованості.

на шостому етапі розглядається забезпе-
чення підвищення рентабельності оборотних 
активів. оборотні активи повинні приносити 
визначений прибуток під час їх використання 
у виробничо-збутовій діяльності підприємства. 
сьомий етап забезпечує мінімізацію втрат обо-
ротних активів у процесі їх використання. усі 
види оборотних активів певною мірою схильні 
до ризику втрат.

восьмий етап полягає у формуванні принци-
пів, що визначають фінансування окремих видів 
оборотних активів. виходячи із загальних прин-
ципів фінансування активів, що визначають 
формування структури та вартості капіталу, слід 
конкретизувати принципи фінансування окре-
мих видів і складових частин оборотних активів.

останній, дев’ятий етап передбачає опти-
мізацію структури джерел фінансування обо-
ротних активів. на основі раніше визначених 
принципів фінансування у процесі розроблення 
системи управління оборотними активами фор-

муються підходи до вибору конкретної струк-
тури джерел фінансування, їх приросту з ураху-
ванням тривалості окремих стадій фінансового 
циклу й оцінки вартості залучення окремих видів 
капіталу [3].

здійснивши управління оборотними акти-
вами за цими етапами, як результат, отримаємо 
наслідки впровадження ефективної системи 
управління оборотними коштами. До них слід 
віднести:

– забезпечення безперебійної роботи підпри-
ємства;

– зниження обсягів вільних поточних активів, 
і, як наслідок, зниження витрат на їх фінансу-
вання;

– прискорення оборотності оборотних 
активів;

– максимізацію прибутку підприємства за 
збереження ліквідності.

Висновки. отже, існує багато наукових під-
ходів до визначення поняття «управління обо-
ротними активами», і кожен науковець трактує 
це поняття по-своєму. на нашу думку, можна 
дати таке визначення поняттю управління обо-
ротними активами: це частина загальної фінан-
сової стратегії підприємства, що полягає у фор-
муванні необхідного обсягу і складу оборотних 
активів, їх фінансуванні й оптимізації структури. 
система управління оборотними активами на 
підприємстві містить у собі дев’ять основних 
етапів, дотримання яких буде слугувати ефек-
тивній діяльності підприємства, оскільки раці-
ональне використання оборотних коштів буде 
вести до зміцнення фінансової стійкості підпри-
ємства, його платоспроможності, ділової актив-
ності та ліквідності.
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