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СУЧАСНІ МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВ
Проблема визначення реальної потреби в оборотних активах підприємств
для

раціонального

використання

наявних

безперебійного функціонування виробництва

ресурсів

та

забезпечення

надзвичайно актуальна на

теперішній час.
Потреба в оборотних активах, що необхідні підприємствам для
забезпечення нормальної господарської діяльності, встановлюється шляхом
нормування.
У світовій і вітчизняній практиці є чимало різних підходів до нормування
обігових активів, які відрізняються ступенем деталізації, точністю розрахунків.
Узагальнюючи літературу [1,2,3,4], присвячену вирішенню питання
планування оборотних активів підприємства, встановлено, що планування
оборотними активами здійснюється такими методами:
1. Прямий метод має за основу розрахунок нормативів потреби в
оборотних коштах і полягає в тому, що спочатку визначається розмір
авансування оборотних коштів у кожний елемент, потім їхнім підсумовуванням
визначається загальна сума нормативу. Метод прямого розрахунку дає змогу
найбільш точно визначити потребу в оборотних активах, оскільки враховує всі
організаційно-технологічні,

технічні,

транспортні

та

інші

характерні

особливості, досвід і стан розрахунків. Але даний метод досить трудомісткий,
оскільки передбачає розрахунок нормативів за кожним видом сировини та
матеріалів.
2. При аналітичному методі сукупний норматив на плановий рік
обчислюється

відповідно

до

діючого

нормативу

в

поточному

році,

скоригованого на зміну обсягів виробництва та швидкість обертання обігових

активів. Основним недоліком цього методу є те, що він не відображає
реального проходження виробничого процесу та кругообігу оборотних засобів,
оскільки нормативи визначаються на основі фактичних даних минулого року.
Це призводить до того, що визначені таким чином нормативи є доволі
відносними.

Він

орієнтується

на

фактичну

організацію

виробництва,

постачання та збуту й не сприяє їх покращенню. Аналітичний метод
застосовується в тому випадку, коли в планованому періоді не передбачено
істотних змін в умовах роботи підприємства в порівнянні з попереднім.
3. При коефіцієнтному методі – для розрахунку потреби в оборотних
активах на майбутній період за основу береться норматив попереднього року з
поправкою на розміри змін відповідних запасів і затрат у плановому періоді.
4. Метод суми строків оборотності. Використання методу «суми строків
оборотності» пов'язане з поняттями операційного й фінансового циклів. Ціль
методу

«строків оборотності» –

визначити потреби, що генеруються

операційним циклом. Ці потреби вимірюються в днях і у відсотках до обсягу
продажів. На практиці не завжди легко застосувати цей метод, тому що він
виходить з розрахунку численних часткових строків оборотності.
Використання

означених

методів

залежить

від

тривалості

господарювання підприємства та рівня його розвитку. На практиці найбільш
доцільне застосування методу прямого рахунка, перевагою якого є вірогідність,
що дозволяє зробити найбільш точні розрахунки частинного і сукупного
нормативів.
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