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УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто питання необхідності аналізу стану активів та пасивів як невід’ємної складової проведення аналізу фінансового стану підприємства, що дозволяє оцінити фінансову стійкість, ліквідність та ділову активність підприємства.
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ВСТУП
У сфері управління активами та пасивами підприємства існує велика кількість фундаментальних наукових робіт та низка нормативно-правових актів, що регламентують діяльність топ-менеджерів підприємств щодо формування, розподілу та використання певних ресурсів підприємства.
В українській економічній літературі це роботи Большакова С.І., Качури А.Є., Кірсанової Т.О.,
Момота Т.В., Павленко І.М., Петренко Н.І., Петруні Н.В., Шинкаренко О.М. та інші, а також наступні законодавчі та нормативні акти: Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Податковий кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про господарські товариства». Серед науковців, які приділяли значну увагу управлінню активами підприємств, виокремимо таких, як Бланк І.О., Поддєрьогін А.М., Павленко І.М., Швидаренко М.В., Коваленко Л.О.,
Щаділова С.Н., Фаріон І.Д., Урбан Н.М. та інші. Але незважаючи на високий ступінь опрацювання даної проблематики до сьогодні залишаються невирішеними концептуальні положення управління активами та пасивами підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Актуальність статті полягає у тому, що в даний час зростає значення фінансової стійкості
суб’єктів господарювання. Це значно збільшує роль аналізу фінансового стану підприємства, який
неможливо проводити без аналізу стану активів та пасивів підприємства. Для виживання і розвитку підприємства необхідно максимально чітко і ефективно управляти його капіталом. Основа
ділової активності — нарощування економічного потенціалу підприємства.
Мета та завдання статті полягає у вивченні теоретичних питань процесу управління активами
та пасивами підприємства, здійснення аналізу ступеня оптимізації їх складу та ефективності використання та на цій основі розробка заходів щодо вдосконалення управління активами та пасивами діючого підприємства.
РЕЗУЛЬТАТИ
Управління активами підприємства є однією з функцій фінансового менеджменту, проте цей
напрямок фінансового управління довгий час ототожнювався з управлянням капіталом. Виділення у самостійний блок фінансового менеджменту активів, як окремого напрямку, із загальної системи фінансового менеджменту пов’язане із необхідністю доповнення й розвитку методів аналізу, планування, обґрунтування оперативних управлінських рішень та контролю активів [7, с. 100].
Оскільки активи — це майнова цінність підприємства, яка має вартість, то питанням порядку
її визначення приділяється багато уваги. Результати оцінки вартості активів впливають на різні
аспекти господарської діяльності підприємства:
1) визначають об’єктивність бухгалтерського обліку й формування фінансової звітності;
2) визначають потребу у капіталі, необхідному для формування активів;
3) вартість активів впливає на рівень собівартості продукції та цінову політику;
4) реальна оцінка вартості активів визначає об’єктивність фінансових результатів діяльності;
5) вартість активів використовується під час залучення підприємством кредитів для їх майнового забезпечення;
6) оцінка вартості активів є обов’язковою при майновому страхуванні;
7) вартість активів являє собою базу для розрахунків з метою оподаткування;
8) вартість активів безпосередньо впливає на формування показника ринкової вартості підприємства, який у системі фінансового менеджменту є одним із найважливіших показників [7, с. 101].
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Отже, детально дослідивши сутність та класифікацію активів можна сказати, що класифікаційні
ознаки мають розширюватись та доповнюватись відповідно до розвитку теорії активів та практики фінансової діяльності в Україні та в світі.
Як вже було зазначено в економічній літературі, в теорії та на практиці можна знайти різноманітні визначення термінів «актив» та «пасив». Якщо термін «актив» у більшості країн має майже однозначне визначення, то термін «пасив» (хоча при складанні балансу в усіх випадках використовується) у більшості країн та літературних джерелах не визначається.
Термін «пасив» видатні економісти Ж.Б. Сей, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс та інші використовували у значенні «капіталу» — як визначення власності, і підкреслювали, що право власності на
майно означає термін «капітал». І тому якщо під терміном «пасив» у всьому світі визначають насамперед «власний капітал», то термін «зобов’язання» має означати «чужий капітал», тобто позичений,
взятий у тимчасове користування. Це означає також, що термін «капітал» відносно активів неправомірний, бо якщо «капітал» означає право власності, то цей самий термін не може означати речовий
елемент, наприклад «оборотний капітал» чи «основний капітал» тощо [2, с. 178].
З позиції практичної діяльності підприємств доведено, що раціональне використання грошових коштів, своєчасність впровадження заходів накопичення власних коштів для поповнення оборотного і основного капіталу, впровадження нововведень, сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції підприємства, підвищенню його довгострокової та короткострокової
ліквідності, а також прибутковості та власного рейтингу на товарних ринках. З метою отримання
повної інформації про підприємство проводиться аналіз його господарської діяльності [1, с. 35].
Аналіз господарської діяльності є важливим етапом в діяльності підприємства, він сприяє підвищенню ефективності прийняття управлінських рішень, контролю та прогнозуванню діяльності
підприємства шляхом дослідження змін і розвитку економічних явищ, виявлення відхилень фактичних даних від заданих параметрів та встановлення причинно-наслідкових зв’язків, які спровокували ці відхилення.
Аналізуючи літературні джерела в частині повноти розкриття методики аналізу стану активів,
власного та залученого капіталу, встановлено, що визначене питання не достатньо розкрито у
навчальній літературі, що, пояснюється тим, що автори розглядають лише окремі етапи здійснення аналізу стану активів та пасивів, які необхідні для визначення конкретних аспектів фінансового стану підприємства, ігноруючи при цьому вагому впливовість безпосередньо аналізу стану
активів та пасивів на контроль та планування діяльності підприємства.
При проведенні аналізу господарської діяльності підприємства мають вирішуються наступні
завдання:
1) на основі вивчення причинно-наслідкового взаємозв’язку між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності дається оцінка виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції покращення фінансового стану підприємства;
2) прогнозування можливих фінансових результатів, рентабельності, виходячи з реальних умов
господарської діяльності і наявності власного і позикового капіталу, розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів;
3) розробка конкретних заходів, спрямованих на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.
Петряєва З.Ф. зазначає такі завдання класичного економічного аналізу активів:
1) оцінка стану, структури та динаміки зміни активів підприємства;
2) оцінка впливу зміни активів на зміну фінансового стану підприємства;
3) аналіз та оцінка ефективності функціонування активів підприємства;
4) виявлення причин позитивних і негативних тенденцій зміни активів підприємства [5, с. 58].
Вищезазначені завдання виконуються у ході виконання бухгалтерського, фінансового та стратегічного аналізу активів підприємства.
Усі етапи аналізу активів не є самодостатніми. Здійснювати стратегічне управління компанією
не можливо лише на основі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. У той же час
неможливо провести стратегічний аналіз активів без їх кількісних оцінок, які відображаються у
бухгалтерських та фінансових звітах. В умовах інноваційної економіки задача економічного аналізу активів ускладнюється. Оскільки, крім проходження всіх зазначених етапів аналізу, необхідно адаптувати їх до умов сучасності.
Така адаптація, в першу чергу, повинна полягати у визначенні відповідності наявних активів
короткостроковим і довгостроковим цілям підприємства, що може виражатися у таких узагальне-
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них показниках, як стійкість конкурентної позиції підприємства та стабільність функціонування,
які характеризують діяльність підприємства незалежно від специфіки галузі, ринку, тощо [4, с. 56].
Сучасний етап розвитку економіки України вимагає від суб’єктів господарювання підвищення
ефективності використання кожної одиниці активів та пасивів підприємства, що перебувають у їх
власності. Виникає необхідність розробки та впровадження таких підходів до управління активами і пасивами, які б забезпечували конкурентоспроможність, фінансову стійкість та інвестиційну
привабливість підприємства.
Основний проблемний аспект управління всіма активами підприємства полягає у виборі адекватних методів та аналітичних процедур, що дозволяють виявляти, оцінювати, формувати необхідні підприємству стратегічні активи та забезпечувати безпосередньо ефективну політику управління ними. Вирішення цього завдання можливе шляхом створення та розвитку методологічних підвалин стратегічної діагностики активів підприємства, яка передбачатиме системне дослідження фінансів організації, виявлення комплексу взаємопов’язаних питань, що дадуть відображення об’єктивного стану справ організації, її систем управління.
Якщо розглядати управління пасивами підприємства, то можна сказати, що основна його задача полягає у забезпеченні стійкої фінансової діяльності підприємства.
Управління пасивами підприємства скероване на вирішення таких основних завдань:
1) формування достатнього обсягу капіталу, що забезпечить необхідні темпи економічного
розвитку підприємства;
2) оптимізація розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямами використання;
3) забезпечення умов досягнення максимальної доходності капіталу при запланованому рівні
фінансового ризику;
4) забезпечення мінімізації фінансового ризику, пов’язаного з використанням капіталу, при
запланованому рівні його дохідності;
5) забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства у процесі його розвитку;
6) забезпечення достатнього рівня фінансового контролю над підприємством з боку його
засновників;
7) забезпечення достатньої фінансової гнучкості підприємства;
8) оптимізація обігу капіталу;
9) забезпечення своєчасного реінвестування капіталу [3, с. 116].
Отже, в основу системи управління пасивами покладено концепцію їх структури. Під структурою капіталу розуміється співвідношення власного й позикового капіталу в цілому й у розрізі
складових елементів.
Формування структури капіталу здійснюється під впливом комплексу факторів, до яких за винятком стартової забезпеченості ресурсами відноситься також доступність джерел фінансових
ресурсів, характер відповідальності за користування ресурсами, плата за ресурси [6, с. 80].
Управління формуванням структури капіталу, як складова управління загалом є системою принципів і методів розроблення та реалізацією управлінських рішень, пов’язаних із встановленням
оптимальних параметрів його обсягу та структури, а також його залучення з різних джерел та в
різноманітних формах для здійснення господарської діяльності підприємства.
ВИСНОВКИ
За допомогою проведених досліджень визначено, що аналіз стану активів та пасивів є невід’ємною складовою проведення аналізу фінансового стану підприємства, що дозволяє оцінити
фінансову стійкість, ліквідність та ділову активність підприємства. Основний проблемний аспект
управління активами та пасивами підприємства полягає у виборі адекватних методів та аналітичних процедур, що дозволяють виявляти, оцінювати, формувати необхідні підприємству стратегічні
активи та пасиви і забезпечувати безпосередньо ефективну політику управління ними. Вирішення цього завдання можливе шляхом створення та розвитку методологічних підвалин діагностики
активів і пасивів підприємства, яка передбачатиме системне дослідження фінансів організації,
виявлення комплексу взаємопов’язаних питань, що дадуть відображення об’єктивного стану справ
організації, її систем управління.
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