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В управлінні активами стратегії найчастіше розрізняють за 

функціональною ознакою. Виділяють: стратегію реструктуризації активів, 

стратегію нарощування вартості активів, стратегію капіталізації активів, 

стратегію консолідації активів.  

Результатом і критеріями реалізації стратегії у сфері управління активами 

можуть стати такі характеристики, як своєчасні розрахунки з постачальниками і 

кредиторами; вчасна сплата податків; поповнення обігових коштів; освоєння 

випуску нової продукції, що має стійкий та платоспроможний попит на ринку. 

Забезпечення високої ефективності управління активами на сучасних 

підприємствах у довгостроковому періоді передбачає розробку стратегії 

управління активами. Формування стратегії управління активами на 

підприємстві здійснюється шляхом реалізації послідовних етапів. Ефективна 

стратегія управління активами за рахунок збільшення прибутку створює 

додаткові можливості для самофінансування  та економічного росту 

підприємства. 

Література: 

1. Бланк І. О. Управління фінансами підприємств : підруч. / І. О. Бланк, 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ОЦІНКИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ 

Роганова Г.О. 

канд. екон. наук 

Національний університет харчових технологій  

В сучасних умовах підприємницької діяльності вітчизняні підприємства 

можуть мати гарні перспективи подальшого розвитку лише у випадку, якщо 

належним чином контролюють свої грошові потоки, щоб мати змогу 

здійснювати платежі за кредитами та податками, сплачувати заробітну плату 

працівникам і постачальникам, мати вільні ресурси на інвестування. Тобто, 

навіть маючі вигідну бізнес-модель, підприємство може оказатися на межі 

банкрутства у зв’язку з неефективним механізмом аналізу та подальшого 

управління грошовими потоками[1]. 

Достовірні та своєчасні данні щодо стану грошових потоків підприємств 

необхідні для здійснення їх якісного аналізу з метою формування оперативного 

механізму ефективного управління ними. Ефективність управління грошовими 

потоками визначається синхронізацією надходжень і витрат фінансових 

ресурсів, підтримкою ліквідності та платоспроможності підприємства та 

раціональним використанням наявних та перспективних коштів [2]. 
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Взагалі, сучасна практика аналізу грошових потоків здебільшого базується 

на використанні класичних методів фінансового аналізу, таких як: а) 

горизонтальний, б) вертикальний, в) коефіцієнтний. Недоліками таких методів 

аналізу відповідно є: а) можливість маніпулювання результатами аналізу за 

рахунок чуттєвості аналізу до вибору базового періоду; б) неможливість 

визначення стану та рівня ефективності управління грошовими потоками; в) 

складність визначення ризику банкрутства підприємства та рівня фінансової 

надійності; труднощі формулювання однозначних висновків щодо змін стану 

грошових потоків за рахунок нерівномірної зміни в часі великої кількості 

коефіцієнтів, які не завжди мають нормативні значення. Отже, саме тому 

необхідним є введення в фінансову аналітику вітчизняних підприємств 

показників, відмінних від класичних методів оцінки ефективності грошових 

потоків [3; 4]: 

1) рівномірність надходження або витрачання грошей (або середнє 

квадратичне відхилення), що показує розсіювання фактичних значень грошових 

потоків від середньої їх величини або рівномірність їх формування 

(надходження, витрачання) у часі; 

2) коефіцієнт варіації або нерівномірності (відносне стандарте відхилення)-

відносна величина, що служить для характеристики коливання (мінливості) 

ознаки: слабка мінливість <10%; середня - змінюється від 11 до 23%; 

значна - >23%; 

3) коефіцієнт рівномірності дозволяє отримати кількісну однорідність 

сукупності значень грошових потоків, де критичне значення дорівнює 77%, 

оптимальне – перевищує 95%; 

4) розмах варіації, щохарактеризує межі, у яких змінюються величини 

сукупних (додатних чи витратних) або чистихгрошових потоків від 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності протягом досліджуваного 

періоду;  

5) семіквадратичне відхилення, результати розрахунку якого 

призбільшенні показника в динаміці показують більш ризиковану стратегію 

управління грошовими потоками; 

6) коефіцієнт семіваріації, якийхарактеризує відносну оцінку мінливості 

значень показників, вищих (або нижчих) середнього значення, навколо 

середнього сподіваного значення показника. Розрахунок додатного коефіцієнту 

семіваріації дає середню оцінку сприятливих відхилень від середнього 

значення; 

7) коефіцієнт кореляції додатних та витратних грошових потоків - 

характеризує міру їх лінійної залежності; оцінюється за шкалою Чеддока. 

Необхідність застосування різноманітних методів аналізу та контролю 

обсягів і руху грошових коштів підприємств є запорукою якісного аналізу та 

формування ефективного механізму управління ними. Статистичний метод 

аналізу потоків грошових коштів не має достатнього застосування в практиці 

вітчизняних підприємств, оскільки є трудомістким і здебільшого незрозумілим 
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у частині інтерпретації результатів.Отримання достовірного і прозорого аналізу 

формування та витрачання грошових потоків підприємств ускладняється 

проблемами: достовірності фінансової звітності; отримання оперативної 

інформації за щоденними (щотижневими, щомісячними) даними руху грошових 

коштів; врахування галузевої специфіки підприємств. 

Запропоновані статистичніпоказники грошових потоків дозволяють 

зробити цілісним механізм оцінки ефективності грошових потоків. Практичне 

значення для підприємства має такий метод аналізу, здійснений хоча б за 

щомісячними (щотижневими, щоденними) даними, оскільки дозволяє 

своєчасно виявляти платіжний надлишок (нестачу) грошових коштів, тобто в 

цілому контролювати, відповідно, і балансувати обсяги грошових потоків у 

часі. 

Результати аналізу грошових потоків статистичним методом можуть бути 

використані фінансовими аналітиками для аналізу та прогнозування перспектив 

підприємств у найближчому майбутньому у вигляді інструменту коригувальних 

дій, крім планування та контролю формування та розподілу грошових потоків. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ 

ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Сотніченко О.А. 

канд. екон. наук 

Національний університет харчових технологій 

Ринкова економіка розвивається циклічно. Однак, незважаючи на те, що 

зростання переривається спадами, переважає зростання. Соціально-економічне 

зростання проявляється в тому, що збільшується виробництво ВВП, зростає 

зайнятість населення в суспільному виробництві. Частина вартості ВВП, що 

одержавлюється через оподаткування, набуває внаслідок цього не лише суто 

фіскального, а й більшою мірою соціально-економічного значення.  

Наукове підґрунтя реалізації податкової політики закладено відомими 

вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами. Серед зарубіжних вчених 


