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Власова Н. о., Смольнякова Н. М., Михайлова о. В. Принципи та основні етапи оптимізації в системі управління 
оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі

Стаття присвячена актуальній проблемі визначення оптимальної потреби в оборотних активах підприємствами торгівлі на основі системного 
підходу. Уточнено економічний зміст процесу оптимізації як пріоритетного напряму в системі управління оборотними активами. Визначено, що 
оптимальною може бути мінімальна, максимальна або середня величина оборотних активів залежно від певних умов. Систематизовано принципи 
оптимізації оборотних активів та розкрито їх зміст. Розроблено структурно-логічну модель оптимізації оборотних активів у вигляді певної по-
слідовності етапів. Перші два етапи передбачають визначення спрямованості оптимізації на основі її принципів, відповідно до цілей управління та 
підходу до формування оборотних активів, а також оцінку змін і резервів розвитку операційної та фінансової діяльності. Змістом центрального 
етапу є обґрунтування нормативів за критерієм достатності оборотних активів для забезпечення товарообороту та розрахунки їх базових па-
раметрів. Наведено умови вибору методичних підходів і методів нормування. На заключних етапах запропоновано коригування базових нормати-
вів за критеріями ліквідності та рентабельності, формування нормативів управління та оптимізація джерел фінансування оборотних активів.
Ключові слова: оборотні активи, оптимізація, принципи оптимізації, нормативи, критерії.
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и основные этапы оптимизации в системе управления оборотными 
активами на предприятиях розничной торговли

Статья посвящена актуальной проблеме определения оптимальной потреб-
ности в оборотных активах предприятиями торговли на основе системно-
го подхода. Уточнено экономическое содержание процесса оптимизации как 
приоритетного направления в системе управления оборотными активами. 
Определенно, что оптимальной может быть минимальная, максимальная или 
средняя величина оборотных активов в зависимости от определенных условий. 
Систематизированы принципы оптимизации оборотных активов и раскрыто 
их содержание. Разработана структурно-логическая модель оптимизации 
оборотных активов в виде определенной последовательности этапов. Первые 
два этапа предусматривают определение направленности оптимизации на 
основе ее принципов, в соответствии с целями управления, и подхода к форми-
рованию оборотных активов, а также оценку изменений и резервов развития 
операционной и финансовой деятельности. Содержанием центрального этапа 
является обоснование нормативов по критерию достаточности оборотных 
активов для обеспечения товарооборота и расчеты их базовых параметров. 
Приведены условия выбора методических подходов и методов нормирования. 
На заключительных этапах предложены: корректировка базовых нормативов 
по критериям ликвидности и рентабельности, формирование нормативов 
управления и оптимизация источников финансирования оборотных активов.
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ции, нормативы, критерии.
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of Optimisation in the System of Management of Circulating Assets in Retail 
Trade Companies

The article is devoted to the urgent problem of identification of the optimal re-
quirements in circulating assets of trade companies on the basis of a system ap-
proach. It specifies economic content of the process of optimisation as a priority 
direction in the system of management of circulating assets. It identifies that the 
minimal, maximal or middle value of circulating assets could be optimal depend-
ing on certain conditions. It systemises principles of optimisation of circulating 
assets and reveals their essence. It develops a structural and logical model of 
optimisation of circulating assets in the form of a certain consequence of stages. 
The first two stages envisage identification of direction of optimisation on the 
basis of its principles in accordance with goals of management and approach to 
formation of circulating assets and also assessment of changes and reserves of 
operational and financial activity. The content of the central stage is justification 
of standards by criterion of sufficiency of circulating assets for provision of turn-
over and calculation of the basic parameters. The article provides conditions of 
selection of methodical approaches and methods of regulation. It offers adjust-
ment of basic standards at final stages by criteria of liquidity and profitability, 
formation of standards of management and optimisation of sources of financing 
circulating assets.
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Під впливом світової фінансової кризи, нестабіль-
ності зовнішнього середовища, посилення кон-
куренції перед торговельними підприємствами 

постає проблема забезпечення життєздатності та ство-
рення умов для подальшого розвитку. Її розв’язання по-
требує вдосконалення системи управління торговель-
ним підприємством, і, у першу чергу, стосовно оборот-
них активів. Вдале управління цими активами дозволяє 
підвищити ефективність операційної та фінансової ді-
яльності у взаємозв’язку.

Пріоритетним напрямом вирішення основних за-
вдань управління оборотними активами є формування 
механізму оптимізації, що дозволяє обрати серед аль-
тернативних найкращий варіант їх обсягу і структури з 
точки зору цілей розвитку підприємств торгівлі.

Значущість проблем, що пов’язані з оптимізацією 
оборотних активів торговельних підприємств, пояс-
нюється також тим, що: оборотні активи мають пере-
важну частку в загальному обсязі майна, тому навіть 
незначні їх зміни або невідповідність оптимізаційним 
параметрам можуть мати помітний позитивний або не-
гативний ефект; ці активи характеризуються високою 
мобільністю та швидкістю обороту; від обсягу, струк-
тури та швидкості руху оборотних активів залежать 
можливо сті суб’єктів господарювання щодо нарощу-
вання обсягів обороту, забезпечення відповідних рівнів 
ліквідності, платоспроможності, рентабельності тощо.

Отже, складність категорії «оборотні активи» 
(їх натурально-речовинна та вартісна форми); зв'язок 
не тільки з фінансовим управлінням, але й операційним 
менеджментом, можливості багатоваріантного їх скла-
ду відповідно до цілей розвитку підприємства вимага-
ють особливих підходів і окремого розгляду проблем 
оптимізації з урахуванням галузевих особливостей тор-
говельної галузі.

Питання оптимізації оборотних активів висвіт-
люють майже всі науковці, що займаються проблемами 
управління оборотними активами: М. Баканов, І. Бала-
банов, І. Бланк, В. Блонська, В. Бочаров, Н. Власова, 
І. Кірейцев, В. Ковальов, М. Коробов, М. Крейніна, Л. Лі-
гоненко, К. Мельничук, А. Поддєрьогін, Р. Слав’юк та ін.

Однак, залежно від цілей дослідження, ученими 
розглядаються окремі аспекти та сутнісні характеристи-
ки оптимізації. Деякі автори звужують процес оптиміза-
ції до розрахунків потреби в оборотних активах шляхом 
нормування [1, 3, 12], інші досліджують питання, що 
пов’язані з оптимізацією обсягу і структури капіталу [4]. 
Різняться думки авторів і щодо критеріїв оптимізації [7, 
9, 14] та з приводу того, яку величину оборотних активів 
вважати оптимальною [1, 8, 10].

Незважаючи на значну кількість публікацій з про-
блем оптимізації, ряд теоретичних і практичних питань 
залишаються невирішеними. Їх розв’язання потребує 
чіткого уявлення про економічний зміст процесу опти-
мізації, системного його представлення та обґрунтуван-
ня з урахуванням галузевої специфіки.

Метою даної статті є висвітлення методологіч-
них засад оптимізації оборотних активів та побудова 
структурно-логічної моделі цього процесу.

Важливим завданням та етапом системи управлін-
ня оборотними активами торговельних підприємств є 
визначення оптимальної потреби в цих активах. Значна 
кількість науковців [1 – 4] вважає, що оптимальною є мі-
німальна величина оборотних активів, яка є необхідною 
для забезпечення нормального і безперебійного проце-
су реалізації та розрахунків.

Визначення оптимального розміру оборотних ак-
тивів як мінімального нам здається суперечливим.

Оптимізація (optimus (лат.) – найкращий) тракту-
ється в довідковій економічній літературі як знаходжен-
ня найкращого варіанту з безлічі можливих, що гаран-
тує отримання максимального ефекту при мінімальних 
витратах [5].

Економічно оптимальним є стан або розвиток еко-
номічної системи, найкращий з точки зору її цілей за на-
явних зовнішніх і внутрішніх умов [6]. Якщо як «макси-
мальний ефект» прийняти досягнення цілі управління 
оборотними активами, а під «мінімальними витратами» 
розуміти не тільки витрати, що пов’язані з формуван-
ням та утриманням оборотних активів, а й витрати, що 
виникають за умов відсутності необхідних активів у до-
статній кількості, то оптимальними, залежно від цілей 
підприємства та певних обмежень, можуть бути як міні-
мальні, так і максимальні та середні розміри оборотних 
активів. Таким чином, визначення оптимального розмі-
ру оборотних активів повинно узгоджуватись з певними 
цілями, які є орієнтиром в управлінні ними.

Ще однією важливою умовою оптимізації є від-
повідність певного варіанту рішень обраному критерію 
оптимальності (ознаці, яка вказує на найкращий спосіб 
вирішення будь-якого завдання і є мірилом вибору) [6].

В органічній єдності з критерієм оптимальності 
визначається і система обмежень. Отже, оптимізацію 
оборотних активів можна розглядати як систему спо-
собів і методів обґрунтування найкращого, з точки зору 
обраних цілей та критерію оптимальності, варіанта по-
треби в цих активах за певних обмежень.

Відомо, що занадто значні оборотні активи зв’я-
зують відповідний капітал і зменшують можли-
вість його вигідного альтернативного викорис-

тання, уповільнюють його оборот, що відбивається на 
витратах і фінансових результатах діяльності. У той же 
час брак оборотних активів не тільки спричиняє перебої 
в торгово-операційному процесі та призводить, у зв’язку 
з цим, до зниження обсягу товарообороту і прибутку в 
поточному періоді, а й може сприяти втраті споживачів, 
що матиме негативні наслідки у майбутньому. Саме тому 
визначення оптимальної величини оборотних активів, 
дотримуючись якої підприємство може нівелювати не-
гативні наслідки, є об’єктивною необхідністю.

Оптимізацію можна вважати пріоритетним на-
прямом в побудові економічного механізму управління 
оборотними активами, бо її результатом є не тільки роз-
рахунок оптимального обсягу та структури, а й вста-
новлення нормативів та оптимізаційних параметрів, 
а також побудова ефективного механізму оптимізації 
джерел фінансування оборотних активів.
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Методологічною основою та необхідним підґрун-
тям процесу оптимізації є принципи, на які вона спира-
ється.

В економічній літературі питання, пов’язані зі си-
стематизацією принципів (основних положень), на яких 
ґрунтується оптимізація оборотних активів, не зна-
йшли належного висвітлення. Науковці в переважній 
більшості в своїх дослідженнях спираються на принци-
пи формування активів [9, 10] та оптимізації співвідно-
шення активів [11].

Розглянувши зазначені принципи та врахувавши 
пріоритетність оптимізації в системі управління обо-
ротними активами, вважаємо за можливе сформулюва-
ти основні її принципи (табл. 1).

Беручи до уваги зазначене, процес оптимізації 
оборотних активів торговельного підприємства мож-
на надати у вигляді певної послідовності етапів (рис. 1). 
Розглянемо більш детально кожен з етапів процесу опти-
мізації оборотних активів.

1. Визначення спрямованості оптимізації від-
повідно до її принципів, підходу до формування обо-
ротних активів та критеріїв оптимальності. Узго-
дження з цілями управління оборотними активами. 
На цьому етапі для визначення спрямованості та за-
вдань оптимізації необхідно орієнтуватись на зазначені 
принципи та виходити з цілей управління оборотними 
активами, узгоджених з цілями фінансового управління 
та загальними цілями діяльності торговельного підпри-
ємства. Основною стратегічною цільовою установкою 
оптимізації є визначення обсягу і структури оборотних 
активів, достатніх для забезпечення ефективної довго-
строкової торговельної та фінансової діяльності підпри-
ємства. З позиції поточної діяльності найважливішою є 
ціль забезпечення ліквідності та мінімізації ризику.

Виходячи з цього, оптимізацію обсягу та структу-
ри оборотних активів необхідно спрямовувати на досяг-
нення прийнятного співвідношення рівня ефективності 
та ризику торговельної діяльності за певних умов. Спря-
мованість оптимізації визначається також підходом до 
формування обсягу оборотних активів (агресивним, 
консервативним або помірним), у рамках якого визнача-
ються та встановлюються відповідні критерії оптималь-
ності, до яких відносять: достатність, рівні ліквідності, 
оборотності, рентабельності та ризику.

2. Оцінка можливих резервів розвитку опера-
ційної діяльності та змін в організації торговельно-
технологічних процесів і системі розрахунків. Вико-
нуючи розрахунки оптимальної потреби в оборотних 
активах, необхідно виходити з можливостей розвитку 
діяльності та передбачати певні резерви, які забезпечать 
можливості приросту товарообороту та диверсифіка-
ції операційної діяльності у найближчий перспективі. 
Одночасно важливо оцінити та врахувати зміни в умо-
вах придбання та поставки товарів; обмеженнях з боку 
попиту, матеріально-технічної бази, можливостей до-
ставки; структурі витрат, пов’язаних з товарними запа-
сами; системі та умовах розрахунків.

3. Обґрунтування нормативів відповідно до 
критерію достатності. Оборотні активи як елемент 
ресурсного потенціалу призначені для організації за-
безпечення безперервного й планомірного процесу гос-
подарської діяльності, що може бути досягнуто за умов 
забезпечення обсягу товарообороту відповідно до по-
питу цими видами активів. Тому достатність як крите-
рій оптимальності передбачає наявність такої величини 
оборотних активів, яка дозволить досягти заплановано-
го обсягу і структури товарообороту та безперебійного 
фінансування поточних потреб за умов збереження або 
скорочення тривалості операційного циклу.

Таблиця 1
Характеристика принципів оптимізації оборотних активів

Принципи Зміст принципу

1. Взаємозв’язок із загальною системою фінансового 
управління. Спрямованість на цілі розвитку

Цілі та завдання оптимізації оборотних активів повинні орієнтуватись 
на цілі розвитку підприємства та підпорядковуватись загальній систе-
мі фінансового управління

2. Урахування перспектив розвитку підприємства Оптимальна потреба в оборотних активах повинна забезпечувати 
можливості приросту реалізації в найближчій перспективі

3. Забезпечення відповідності співвідношення оборот-
них активів умовам діяльності торговельного підпри-
ємства

Урахування зовнішніх і внутрішніх умов діяльності підприємства та їх 
змін при виборі співвідношення складових оборотних активів

4. Досягнення мінімізації витрат із залучення та утри-
мання оборотних активів

Спрямованість на отримання «максимально го» результату при «міні-
мальних» витратах

5. Варіативний підхід до розробки рішень у процесі 
оптимізації

Урахування критеріїв (ліквідності, оборотнос ті, рентабельності та ін.) 
при виборі оптимального варіанта

6. Забезпечення структури оборотних активів, прийнят-
ної з позиції ефективності господарської діяльності

Спрямування оптимізації складу оборотних активів на забезпечення 
повного їх використання та підвищення потенціальної їх спроможно-
сті генерувати прибуток

7. Забезпечення структури оборотних активів, прийнят-
ної з позиції мінімізації ризику

Вибір варіанту потреби в оборотних активах за обсягом і структурою, 
що дозволить мінімізувати ризик втрати ліквідності

8. Комплексний характер прийняття рішень з оптимі-
зації

Досягнення компромісу між ризиком втрати ліквідності та ефективніс-
тю. Узгодженість рішень з оптимізації оборотних активів з джерелами 
їх фінансування та кінцевими результатами діяльності підприємства
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Процес нормування за цим критерієм складається 
з трьох стадій:

3.1. Вибір підходів і методів нормування. На 
першій стадії здійснюється вибір підходів і методів 
нормування. Якість процесу нормування як засобу та 
початкової бази оптимізації залежить від правильності 
цього вибору.

Теорія та практика нормування оборотних акти-
вів має достатньо широкий методичний апарат, 
який докладно досліджено в працях вітчизняних 

і зарубіжних вчених [4, 9, 10, 12 – 15]. Разом з тим об-
ґрунтування методів і методичних підходів є досить не-
простою та неоднозначною проблемою. Це пов’язано як 
з особливостями використання оборотних активів на 
торговельних підприємствах (орієнтацією на мінливий 
та важкопрогнозований попит споживачів, наявністю 
різноманітних відносин з великою кількістю постачаль-
ників), так і з труднощами застосування певного мето-
дичного інструментарію більшістю підприємств в силу їх 
невеликих розмірів.

Передусім, вибір методичних підходів і методів 
нормування повинен ґрунтуватись на завданнях опти-

мізації відповідно до її цілей та критеріїв, прогнозова-
них змінах у діяльності підприємства, визначених на 
попередніх етапах, а також на певних принципах нор-
мування, а саме: системності, надійності, реальності, 
науковості, ефективності [16].

Методичні підходи, що пропонуються науковцями 
до використання, розрізняються критеріальною спря-
мованістю, ступенем деталізації, точністю розрахунків 
та базуються на певних методах нормування.

Традиційно в економічній літературі виділяють 
чотири групи методів нормування оборотних активів: 
метод техніко-економічних розрахунків; економіко-
статистичні методи; економіко-математичні методи; 
евристичні методи (експертних оцінок).

Вибір методичних підходів і методів нормування 
оборотних активів здійснюється на основі: цілей та за-
вдань оптимізації; підходу до формування оборотних ак-
тивів, відповідних йому критеріїв та обмежень; їх видів 
та елементів; обсягу і деталізації необхідної інформації 
(характеру прогнозованих змін в основних результатах 
діяльності, умовах торгово-технологічного процесу, 
системі розрахунків); стадії життєвого циклу підприєм-
ства, його типу та розміру; доступності, простоти ме-

 

Визначення спрямованості оптимізації відповідно до її принципів, 
підходу до формування оборотних активів і критеріїв оптимальності.

Узгодження з цілями управління оборотними активами

 
  

 

Оцінка можливих резервів розвитку операційної діяльності та змін в організації
торговельно-технологічних процесів і системі розрахунків  

Обґрунтування нормативів відповідно до критерію достатності 

Коригування нормативу щодо його відповідності цільовим орієнтирам обраного
підходу до формування оборотних активів  

 

За критерієм ліквідності  За критерієм рентабельності  

Формування нормативів управління оборотних активів  

Оптимізація джерел фінансування оборотних активів  

Вибір
підходів

та методів
нормування

 

 

Розрахунки
базових нормативів
оборотних активів  

 

Визначення оптимального
співвідношення постійної та змінної

частини оборотних активів  
 

Рис. 1. Структурно-логічна модель процесу оптимізації оборотних активів
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тоду нормування та трудомісткості розрахунків; можли-
вості використання програмного забезпечення.

3.2. Розрахунки базових нормативів оборотних 
активів. На цій стадії на основі обраного методичного 
підходу здійснюються розрахунки обсягів і рівнів окре-
мих видів оборотних активів та їх загального нормативу з 
використанням перелічених методів. Розраховані норма-
тиви повинні відповідати заданому критерію достатності.

Норматив буде вважатись оптимальним з точ-
ки зору критерію достатності, якщо плановані темпи 
зростання товарообороту перевищуватимуть темпи 
збільшення обсягу товарних запасів. Одночасно під 
час визначення нормативу необхідно враховувати об-
меження, які впливають на розмір запасу. Обмежен-
ня, обумовлені попитом, підприємства торгівлі вра-
ховують під час планування товарообороту. Витрати, 
пов’язані з доставкою та утриманням товарних запасів, 
обсяг складських приміщень і термін придатності (для 
продовольчих товарів) враховують під час обґрунту-
вання поелементних нормативів.

Відповідно до обраного підходу розрахунки нор-
мативу можуть здійснюватись як за загальною величи-
ною товарних запасів, так і за окремими елементами із 
застосуванням різних методів. В останньому випадку 
загальний запас розподіляють на елементи залежно від 
цільового призначення кожної частини.

3.3. Визначення оптимального співвідношення 
постійної та змінної частини оборотних активів. На 
цій стадії забезпечується оптимальне співвідношення 
постійної та змінної частин оборотних активів.

Величина оборотних активів визначається не 
лише потребами торгово-технологічних процесів, але 
і випадковими чинниками. Тому в процесі управління 
оборотними активами слід визначати їх сезонну (або 
іншу циклічну) складову, яка є різницею між макси-
мальною і мінімальною потребою в них протягом року.  
У цьому випадку оборотні активи підприємства при-
йнято підрозділяти на постійні та змінні [17].

Нормативи обсягу та структури оборотних активів, 
розраховані із застосуванням розглянутих методичних 
підходів та методів, можна вважати базовими, оскільки:

 по-перше, ці нормативи розраховані, виходячи з 
критерію достатності активів для забезпечення 
товарообороту. Це є логічним відображенням 
основної функції товарних запасів – задоволен-
ня попиту. Від відповідності оборотних активів 
попиту залежить їх оборотність, ліквідність і 
спроможність генерувати прибуток. Обґрун-
тованість нормативів за критерієм достатності 
дасть змогу визначити оптимальну потребу в 
оборотних активах з позиції забезпечення май-
бутніх доходів та ефективності діяльності;

 по-друге, у процесі оптимізації зазначені норма-
тиви можуть коригуватись у процесі пошуку та 
вибору найкращого варіанта обсягу та структу-
ри оборотних активів з урахуванням критеріїв 
ліквідності та рентабельності.

4. Коригування нормативу щодо його відпо-
відності цільовим орієнтирам обраного підходу до 
формування оборотних активів. На цьому етапі здій-

снюється оцінка відповідності розрахованої структури 
оборотних активів цільовим орієнтирам підходів до 
формування, критеріям ліквідності та рентабельно-
сті, а також її коригування. Забезпечення оптимальної 
структури за цими позиціями зводиться до вирішення 
двох важливих завдань.

4.1. Коригування нормативу на основі критерію 
ліквідності. Оптимізація структури оборотних акти-
вів з позиції забезпечення ліквідності передбачає таке 
співвідношення їх видів, яке б усувало проблеми з пла-
тоспроможністю на основі рекомендованих критеріїв. 
Тому змістом цієї стадії є перевірка відповідності струк-
тури оборотних активів прийнятному рівню ліквідності 
та її коригування у разі необхідності.

Важливість підтримання ліквідності на певному 
рівні визначається тим, що даний показник ха-
рактеризує ступінь ефективності функціонування 

оборотних активів. У свою чергу, ефективне функціону-
вання цих активів безпосередньо пов’язане зі зниженням 
витратності торгово-операційних процесів, поліпшен-
ням структури товарообороту, організацією розрахун-
ків та, в остаточному підсумку, з отриманням прибутку. 
Тому для забезпечення ефективності функціо нування 
підприємства необхідно контролювати рівень ліквід-
ності та оперативно реагувати для його підтримання 
змінами в структурі оборотних активів.

Оптимальним буде такий варіант структури обо-
ротних активів, за якої виконується така умова:

L (Х1, Х2, …, Хn)  →  Q,                (1)
де L (Х1, Х2, …, Хn) – функція рівня ліквідності оборот-
них активів; Q – оптимальний рівень ліквідності, що ви-
значається для кожного конкретного підприємства.

Орієнтація на рівень ліквідності, який рекомен-
дується науковцями як нормативний, може призвес-
ти до невірних результатів у розрахунках отриманої 
структури оборотних активів для конкретного підпри-
ємства. Це обумовлено тим, що такі нормативи пропо-
нуються для всіх підприємств, незалежно від галузевої 
приналежності, виду та конкретних умов діяльності, а 
також характеризуються помітним діапазоном. Тому 
більшість науковців вважає, що «нормальним» рівнем 
ліквідності для кожного підприємства буде показник, 
який розрахований з урахуванням умов діяльності саме 
цього підприємства.

Орієнтований рівень ліквідності повинен мати 
«нормативний коридор» від мінімального до макси-
мального значення. І залежно від обраного підходу до 
формування оборотних активів підприємство обирає 
граничне або середнє значення рівня ліквідності для ко-
ригування їх структури в бік оптимальної.

Розраховуючи нормативне значення рівня ліквід-
ності, необхідно враховувати показники оборотності, 
тому що ліквідність і платоспроможність безпосеред-
ньо залежать від того, наскільки швидко ці види активів 
перетворюються на реальні кошти. Значення урахуван-
ня оборотності полягає в тому, що її показники дозволя-
ють оцінити швидкість обертання активів у динаміці, на 
відміну від показників ліквідності, які характеризують 
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можливість погашення зобов’язань у статиці. Оборот-
ність повинна бути такою, щоб забезпечити нормальну 
ліквідність при достатньому обсязі запасів для безпе-
рервного процесу реалізації. Особливо це стосується 
оборотності товарних запасів і дебіторської заборгова-
ності – як менш ліквідних активів.

Обираючи мінімальний рівень ліквідності в межах 
«нормативного коридору», підприємство повинно бути 
готовим до високого ступеня ризику неплатежів і втра-
ти платоспроможності. Орієнтуючись на максимальний 
рівень, торговельне підприємство, мінімізуючи фінан-
сові ризики, може мати проблеми зі збутом та отриман-
ням прибутку.

4.2. Коригування нормативу на основі критерію 
рентабельності. Відомо, що різні рівні окремих видів 
оборотних активів по-різному впливають на прибуток. 
Так, високий рівень товарних запасів забезпечує без-
перервність процесу реалізації, досягнення необхідних 
темпів підвищення обороту відповідно до попиту і од-
ночасно високий рівень витрат з утримання цих запа-
сів, що може негативно відбитись на прибутку. Грошові 
активи, як правило, не вважаються джерелами доходів, 
але можуть бути такими при альтернативному їх вико-
ристанні (у формі фінансових вкладень). Однак це вже 
стосується розподілу фінансових ресурсів.

Умовою оптимальності за критерієм рентабель-
ності є:

W (Х1, Х2, …, Хn)  →  max,                (2)
де W (Х1, Х2, …, Хn)  – функція ефективності (рентабель-
ності) активів.

Орієнтація оптимізації структури оборотних ак-
тивів на максимальну рентабельність може призвести 
до високої частки низьколіквідних активів та уповіль-
нення оборотності.

Виходячи із зазначеного, можна стверджувати, що 
оптимальною, з урахуванням критеріїв ліквідності та 
рентабельності, буде така структура оборотних активів, 
за якої досягається максимальна ефективність їх вико-
ристання на основі заданого рівня ліквідності, тобто ви-
конуються сукупно умови L та W.

5. Формування нормативів управління оборот-
ними активами. На цьому етапі на основі попередніх 
розрахунків остаточно приймаються рішення щодо нор-
мативних обсягів і структури оборотних активів за ви-
дами та елементами. Ці нормативи можна вважати нор-
мативами управління [6], оскільки вони: є науково об-
ґрунтованими; характеризують кількісну та якісну міру 
різних елементів; є основою фінансового планування, 
визначають максимально припустимі пропорції; дозво-
ляють вирішувати завдання торгово-операційної діяль-
ності комплексно та цілеспрямовано; можуть викорис-
товуватись у співставленні з фактичними даними при 
оцінці ефективності управління оборотними активами.

6. Оптимізація джерел фінансування оборот-
них активів. Потреба в оборотних активах та їх струк-
тура повинна узгоджуватись з джерелами фінансування 
з позиції такого поєднання власного та позикового капі-
талу, яке оптимізує співвідношення прийнятного ризику 

фінансової стійкості та високої рентабельності власних 
фінансових ресурсів.

Виходячи із зазначеного, вважаємо, що оптиміза-
ція не зводиться тільки до розрахунку нормативів, а й 
передбачає поточне регулювання, маневрування окре-
мими елементами оборотних активів у контексті систе-
ми управління цими активами.

ВиСНоВКи
Дослідження процесу оптимізації оборотних ак-

тивів в підприємствах торгівлі дозволило отримати такі 
результати:

 уточнено, що, залежно від цілей підприємства, 
певних обмежень та підходів до формування,  
оптимальною може бути обрана мінімальна, 
максимальна або середня величина оборотних 
активів;

 систематизовано принципи оптимізації обо-
ротних активів як методологічні засади її здій-
снення;

 розроблено структурно-логічну модель проце-
су оптимізації оборотних активів з виділенням 
критеріїв і умов відповідності їм та розкрито 
зміст її етапів.

Урахування теоретичних положень та використан-
ня запропонованої моделі дозволить підприємствам 
торгівлі системно підходити до процесу оптимізації обо-
ротних активів.                                  
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