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ВСТУП 

 

Економічне положення будь-якої сучасної держави невід’ємно та тісно 

пов’язане з результатами фінансової діяльності окремих підприємств, 

раціонального формування і використання  їх оборотних активів. 

Ефективність управління оборотними активами впливає на фінансову 

стійкість підприємства, конкурентоспроможність, ліквідність, 

платоспроможність, безперервний процес реалізації та виготовлення 

продукції. Саме тому вітчизняна економіка в сьогочасних умовах 

господарювання вимагає нових підходів до управління оборотними 

активами. 

Фінансовий стан підприємства визначається розміщенням і 

використанням його коштів. Фінансовий стан підприємства характеризується 

забезпеченістю власними обіговими коштами, станом нормованих запасів 

товарно-матеріальних цінностей, станом та динамікою дебіторської і 

кредиторської заборгованості, оборотністю коштів, платоспроможністю та 

іншими підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства, які 

дозволяють дати оцінку досягнутим результатам, зробити висновки про 

рівень фінансово-економічного стану та про наявність нереалізованих 

внутрішньогосподарських резервів. 

Активи відіграють важливу роль в діяльності підприємства, оскільки за 

допомогою їх ефективного формування і використання підприємство 

покращує свою діяльність, підвищує свій економічний потенціал і як 

наслідок отримує прибуток. 

Основною проблемою, що виникає на шляху управління активами, є 

неповна теоретико-методична база, що характеризується одноманітністю 

підходів науковців та приділеня уваги лише на окремі проблеми. Відсутність 

розвитку неаукових підходів значно заповільнює процес комплексного 

управління активами, що атиме застосування на практиці в  умовах 

мінливого середовища ринкової економіки. 
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Актуальність теми. Управління активами підприємства є важливим 

елементом підвищення ефективності діяльності підприємства, оскільки 

розробка і впровадження раціональних підходів в управлінні активами 

забезпечують стійкість фінансового стану, кредитоспроможності, 

інвестиційну привабливість вітчизняних підприємств. Управління активами 

підприємств є достатньо складним  та включає розробку стратегії розвитку 

підприємства. 

Проблема управління оборотними активами займає провідне місце в 

наукових роботах таких українських вчених, як І.О. Школьник, І.М. Бойчик, 

М.С. Харів, М. Т. Хопчан, А. Д. Василик, М. В. Володькіна, К. В. Ізмайлова, 

М. Я. Коробов, Л. А. Лігоненко, А. М. Поддєрьогін та зарубіжних учених-

економістів: І. А. Бланка, В. В. Ковальова, Б. Колласа, М. Н. Крейніна, Т. 

Манесса. Однак, слід відмітити, що система управління оборотними 

активами вимагає подальшого вивчення, яке має бути спрямоване на 

покращення та визначення її функцій з позиції адаптації до сучасного стану 

розвитку економіки України. 

Ефективно розміщені фінансові ресурси підприємства є 

найважливішим симптомом його фінансового стану, передумовою 

досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності в 

цілому. Ефективні форми управління фінансовими ресурсами дозволяють 

підприємству отримувати додатковий прибуток. 

Основною метою управління фінансовими ресурсами на підприємстві є 

їх оптимізація, тобто процес вибору найкращих форм їхньої організації на 

підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його 

господарської діяльності. 

Мета написання дипломної роботи – дослідження теоретичних та 

практичних аспектів управління активами та розробка рекомендацій щодо 

його удосконалення.  

Виходячи з поставленої мети, завданнями написання дипломної роботи 

є:  
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– дослідження сутності, складу, структури та джерел формування 

активів підприємства; 

– розгляд політики управління активами підприємства; 

– вивчення основних методів аналізу активів підприємства; 

– аналіз загальної фінансово-економічної діяльності ТОВ 

«Торговий Дім Левада»; 

– аналіз   структури та динаміки активів ТОВ «Торговий Дім 

Левада»; 

– проведення діагностики ймовірності банкрутства підприємства; 

– запровадження    основних    шляхів    удосконалення    

управління активами підприємства. 

Об'єктом дослідження є процес управління активами підприємства.  

Предмет дослідження – оцінка ефективності управління активами ТОВ 

«Торговий Дім Левада» 

Методи дослідження. Теоретичну основу роботи становить 

діалектичний метод пізнання, який забезпечив вивчення фінансових відносин 

підприємств в їх розвитку, взаємозв'язку та взаємозалежності.В процесі 

дослідження використовувались прийоми аналізу і синтезу, порівняльний і 

економічний аналіз, графічний метод, нормативний, табличний, 

статистичний, порівняльний, абстрактно-логічний, методи економіко-

математичного моделювання. 

Були використані наступні комп’ютерні програми для вводу та аналізу 

даних: MicrosoftWord, MicrosoftExcel. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукові результати, що 

одержані особисто автором і виносяться на захист, полягають у розробці 

економіко-математичної моделі, за допомогою якої, розраховано прогнозний 

показник власного оборотного капіталу на 2017 рік. Зроблені пропозиції 

щодо покращення ефективності управління активами ТОВ «Торговий Дім 

Левада». 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління активами            

ТОВ «Торговий Дім Левади» та підвищення ефективності управління 

шляхом використання даних рекомендацій у діяльності підприємства. 

Інформаційна база. Під час написання дипломної роботи в якості 

інформаційної бази використовувалися навчальні матеріали з фінансового 

аналізу, наукові публікації та монографічні видання, присвячені проблемам 

управління активами підприємства, законодавча база України, матеріали 

лекцій та презентацій, внутрішні документи та фінансова звітність ТОВ 

«Торговий Дім Левада» за 2013-2016 роки. Результати проведеного аналізу у 

дипломній роботі були використані на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи соціально-

економічного розвитку країни» та опубліковані тези «Проблеми управління 

оборотними активами підприємства».  
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ВИСНОВКИ 

 

В умовах ринкової економіки всі підприємства зацікавлені в 

ритмічному і стабільному функціонуванні. Щоб досягти високих результатів, 

потрібна чітко збудована, обґрунтована і ефективна фінансова політика 

управління активами. 

Після аналізу теоретико-методичних аспектів управління активами 

підприємства у процессі господарювання було з’ясовано, що управління 

активами є основою стійкого фінансового стану підприємства.  

 В першому розділі даної роботи було визначено, що поняття «активи» 

має різні підходи до визначення, проте законодавчо встановлено, що активи 

становлять собою ресурси, що контролюються підприємством у результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження 

економічних вигод у майбутньому. 

Aктиви  фoрмуються для кoнкретних цiлей здійснення цiєї дiяльності у 

вiдповідності до мiсії та стратегiї економiчного рoзвитку пiдприємства i у 

формi cукупних мaйнових ціннoстей харaктеризують oснову йoго 

еконoмічного пoтенціалу. 

Від того, які асигнування вкладені в основні та оборотні засоби, 

скільки їх знаходиться у сфері виробництва і в сфері обігу, в грошовій та 

матеріальній формі, значною мірою залежать результати виробничо-

фінансової діяльності і відповідно фінансовий стан.     

 Оборотні активи являються засадою ефективного функціонування 

підприємства, так як вони  за рахунок високої маневреності та ліквідності 

дозволяють швидше здобувати прибуток, саме тому в наступних розділах 

більшу увагу приділяємо аналізу цих активів. 

Аналіз активів підприємства являє собою вивчення результативних 

показників діяльності суб’єкта господарювання, динаміку зміни цих 

показників з метою виявлення резервів для покращення ефективності 
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використання активів. Є три основних виду аналізу: горизонтальний, 

вертикальний та коефіцієнтний.  

Здійснивши аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий 

Дім Левада»  знаходиться в стійкому  фінансово-економічному положенню, 

проте спостерігається  спад майже всіх основних економічних показників  у 

2015 році в порівнянні з 2013 роком. Підприємство залежить від зовнішніх 

джерел фінансування і ця тенденція з кожним роком зростає: коефіцієнт 

співвідношення позичкового та власного капіталу має темп до зростання 

Також спостерігається недостатність у власних оборотних коштах. Аналіз 

ліквідності показав, що при наявній структурі джерел фінансових ресурсів 

баланс не є абсолютно ліквідним, що говорить про те, що підприємство не 

зможе погасити всі борги у терміновий строк, тільки за умови своєчасного 

розрахунку дебіторів. 

Показник оборотності активів та оборотних активів знижується. Це 

означає, що у найближчий час підприємство буде змушене залучити 

додатковий капітал, а збільшення обороту запасів свідчить, що у 

підприємства є потенціал до збільшення обсягів виробництва.  Також 

стійкість підприємства залежить від співвідношення дебіторської та 

кредиторської заборгованості, при порівнянні яких можна стверджувати, що 

підприємство висуває менш жорсткіші умови до своїх покупців, ніж умови 

погашення кредиторської заборгованості, які вимагають від них кредитори. 

Аналіз структури та динаміки активів ТОВ «Торговий Дім Левада» 

показав, що за аналізований період  вартість фінансових ресурсів 

підприємства збільшилась  головним чином за рахунок зростання оборотних 

та витрат майбутніх Випереджаюче зростання оборотних активів у 

порівнянні з необоротними свідчить про прискорення активів, що  є 

позитивним моментом. В структурі джерел активів основне місце займають 

залучений капітал і ця залежність зростає . Головним чином залучений 

капітал виріс за рахунок довгострокових зобов’язань. Зростання 
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довгострокових зобов’язань у порівнянні зі зростанням поточних свідчить 

про погіршення платоспроможності підприємства.  

Згідно з розрахованими моделями банкрутства ТОВ «Торговий Дім 

Левада» у 2013 році знаходилась в стійкому стан та ймовірність банкрутства 

була низькою, проте з 2014 року фінансова рівновага підприємства 

погіршилась та ймовірність банкрутства зросла, тому очевидно, що 

керівництву підприємства потрібно вживати негайних заходів щодо 

запобігання погіршення стану підприємства. 

Після аналізу ефективності управління активами ТОВ «Торговий Дім 

Левада» нами було запропоновано можливі шляхи покращення стану 

підприємства: 

- визначити величину потрібних і реально необхідних грошових ресурсів 

за джерелами їх формування і напрямами використання для здійснення 

операційної, інвестиційної та інших видів діяльності;  

- оптимізувати структуру капіталу за джерелами формування і 

напрямами розміщення; 

- визначити прогнозовану дохідність капіталу, авансованого на 

формування активів підприємства; 

- розробити альтернативні чи запобіжні заходи на випадок відхилень від 

прогнозованих показників; 

- контролювати й оперативно реагувати на хід виконання фінансового 

плану; 

- змінити політику щодо дебіторів. 

Таким чином, проведений аналіз управління активами підприємства, 

свідчить, вибір правильної та економічно обґрунтованої політики щодо 

управління активами є дуже важливим для всього фінансового стану 

підприємства. Оборотні активи займають значну частку у загальній сумі 

активів підприємства. Наявність їх у достатньому обсязі та їх оптимальна 
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структура – необхідні передумови для його нормального функціонування та 

фінансової стійкості в умовах ринкової економіки. 
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