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номічної безпеки має сенс взяти до уваги факторний аналіз впливу показни-
ків екосестейту на зміну результатів господарської діяльності в країні. 
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У праці проаналізовано вітчизняний досвід щодо застосування потокових процесів 

у відтворенні оборотних активів молокопереробних підприємств, досліджено наукове 
осмислення впливу потокових процесів на ресурсну концепцію реалізації економічного по-
тенціалу молокопереробної галузі. 

The paper analyzes the domestic experience on the use of flow processes in the 
reproduction of current assets dairy companies researched scientific understanding of the 
influence of flow processes on the resource concept of economic potential dairy industry. 

 

Постановка проблеми. Наукове осмислення нових правових, еконо-
мічних й соціальних векторів в процесах управління фінансовою діяльністю 
молокопереробних підприємств потребує розробки адекватних механізмів 
оцінки результатів їх діяльності. Ринкова відокремленість підприємств 
спрямовує управління ними на нарощення фінансового потенціалу в довго-
строковій перспективі, збереження їх майнових ресурсів і ефективне вико-
ристання джерел їх формування. Управління фінансовими потоками, що ін-
вестовано в оборотні активи, виступає визначальним і стратегічно важли-
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вим чинником підтримання й укріплення майнового стану та потенціалу 
розвитку молокопереробного підприємства. Оцінка ефективності їх викори-
стання здійснюється за системою показників, моніторинг та аналіз яких 
уможливлює запобігання негативним тенденціям і зменшення ризику банк-
рутства, що є особливо актуальним на тлі значної кількості збиткових під-
приємств молокопереробної галузі Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування та 
оцінки фінансового потенціалу підприємства присвячено роботи таких про-
відних вітчизняних дослідників, як: В. Г. Андрійчук, М. Я. Дем’яненко, 
І. Ю. Гришова, В. А. Борисова, А. В. Чупис, Б. Й. Пасхавер, О. Зборовська, 
М. Й. Малік, П. Т. Саблук, П. К. Бечко, О. О. Непочатенко, П. А. Лайко, 
І. С. Чухно, Н. С. Танклевська, І. Н. Топіха, Т. А. Чернявська, 
В. В. Лебедева, та ін. [1-9]. Проте аналіз публікацій з питань методології 
оцінки відтворення оборотних активів підприємств молокопереробної галу-
зі, методичних рекомендацій щодо ресурсного забезпечення галузі і факти-
чної наявності економічного потенціалу розвитку молокопереробних під-
приємств свідчить про недостатню їх розробку та принципову поляризацію 
у діапазоні існуючих означень. 

Постановка завдання. Дослідити сучасний стан впливу потокових та 
ресурсних концепцій на формування оборотних активів підприємств моло-
копереробної галузі та напрями ефективного розміщення фінансових пото-
ків в оборотних активах молокопереробних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчаючи сутність фі-
нансових ресурсів як частини активів, та фінансових потоків як основопо-
ложної економічної категорії зведення фінансового потенціалу підприємст-
ва в довгостроковій перспективі, деякі автори вважають доцільним навести 
точку зору зарубіжних економістів щодо активів, яка використовується в 
практичній та теоретичній діяльності фірм. Відповідно до міжнародної тер-
мінології обліку, активи – це господарчі ресурси, які повинні принести пев-
ні вигоди підприємству й характеризують його господарські засоби за скла-
дом та напрямами їх використання [2, 3]. Активи є економічними ресурса-
ми, які належать підприємству, сформовані за рахунок інвестованого в них 
капіталу, що опосередковуються рухом фінансових потоків і характеризу-
ються детермінованою вартістю та можливостями в процесі їх кругообороту 
генерувати дохід за певного рівня ризику.  

Поряд із виробничими основними та оборотними засобами кожне під-
приємство забезпечує безперервність виробничого процесу за допомогою 
засобів у сфері обігу, що зумовлене наявністю товарно-грошових відносин. 
Уречевленим носієм засобів у сфері обігу є готова продукція, грошові засо-
би у розрахунках. На відміну від засобів у сфері виробництва, які беруть 
участь у створенні нової вартості, засоби у сфері обігу є тільки носіями вже 
створеної вартості і, відповідно, не поділяються на основну й оборотну час-
тини [4]. Оборот як усієї сукупності, так і окремих видів активів підпоряд-
кований певним циклам – господарському, операційному, інвестиційному 
тощо, і частина активів може бути іммобілізована з операційного циклу під-
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приємства, але не з господарського циклу. Таким чином, під оборотними за-
собами розуміють ту частину оборотних активів, що сформована для участі 
в операційній діяльності підприємства, беручи участь в кругообороті, набу-
ває форми грошових і матеріальних операційних оборотних активів [5]. От-
же, оборотні засоби функціонують одночасно у сфері виробництва і у сфері 
обігу й набувають відповідно матеріальної та грошової форми. Тому, ви-
вчаючи ту чи іншу сукупність показників у різні періоди, можна спостеріга-
ти в які об’єкти було спрямовано фінансові потоки і ті структурні зміни, які 
відбуваються в процесі функціонування фінансових потоків. Закономірність 
пропорційного розподілу сформованого обсягу фінансових потоків між 
операційною, інвестиційною та фінансовою видами діяльності молокопере-
робних підприємств встановлює необхідність всебічного аналізу формуван-
ня та використання їх фінансового потенціалу.  

Структурні зрушення дають змогу вивчити внутрішні негативні і по-
зитивні зміни, які відбуваються на молокопереробному підприємстві з його 
активами. Для вивчення складу і сфери застосування фінансових потоків в 
активах підприємства останні групують за економічно однорідними ознака-
ми. При цьому треба знати, до яких видів активів спрямовано фінансові по-
токи, який їх стан і цільове призначення, де вони розміщені й за рахунок 
яких джерел сформовані. Особливу роль у функціонуванні фінансових по-
токів відіграють оборотні активи, що в якості об’єктів інвестування пере-
ймають на себе певні сутнісні характеристики фінансових потоків. 

Оборотні активи в якості об’єкту інвестування фінансових потоків ха-
рактеризуються мобільності, руху та, відповідно, структурної трансформа-
ції, в результаті чого можуть бути швидко перетворенні з одного виду в ін-
ший при управлінні та регулюванні фінансових потоків. При змінах 
кон’юктури товарного, споживчого та фінансового ринків чи інших екзо-
генних факторів оборотні активи не потребують додаткових витрат в проце-
сі диверсифікації операційної діяльності. 

Оборотні активи займають високу долю майнових ресурсів молокопе-
реробних підприємств, забезпечення оборотними активами набуває страте-
гічного значення при реалізації завдань сталого розвитку та нарощення фі-
нансового потенціалу підприємства. За допомогою саме оборотних активів 
підприємства забезпечують свою платоспроможність та ліквідність, за не-
обхідності оборотні активи можуть бути перетворені в грошові активи, а 
управлінські рішення щодо спрямування фінансових потоків в оборотні ак-
тиви мають короткий термін здійснення, що забезпечує швидкість їх оборо-
ту.  

Якість та обсяги формування портфелів оборотних активів, багато-
елементний склад, функціональні форми та організація кожної стадії їх обо-
роту, ризики використання в господарській діяльності молокопереробного 
підприємства в більшості визначають можливості отримання очікуваного 
доходу спрямованого в операційну діяльність обсягу фінансових потоків в 
довгостроковій перспективі. 
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Рис 1. Фінансові потоки за функціональним призначенням 

в операційному процесі [2] 
 

Якщо розглядати безперервний регулярний фінансовий потік спрямо-
ваний в оборотні активи та функціонуючий в процесі кругообороту в окре-
мих мінімальних інтервалах оглядового періоду, то можна стверджувати, що 
обсяг фінансового потоку розміщеного в оборотних активах є величиною па-
ритетною сформованому обсягу оборотних активів підприємства. Отже, ди-
наміка вартості залишків елементів оборотних активів в мінімальних інтер-
валах часу дорівнює динаміці вартості та обсягу фінансового потоку. Вихо-
дячи з цього, ефективність оптимізації фінансових потоків, що розміщено в 
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оборотних активах, можна визначити за наступними критеріями: розміром 
зниження сукупного обсягу та окремих видів залишків оборотних активів 
при незмінному обсягу виробництва; скороченням тривалості одного круго-
обороту; розміром зниження витрат обслуговування фінансового потоку мо-
локопереробного підприємства. Показники залишків фінансових ресурсів не 
є безпосередніми показниками фінансових потоків підприємства. Але показ-
ники залишків фінансових ресурсів знаходяться в прямій взаємозалежності й 
взаємоузгодженості з показниками фінансових потоків. 

Висновки. В теперішніх умовах функціонування молочної галузі втра-
чає актуальність ретельно розроблена класифікація, понятійний апарат і нау-
кові ідеї літературних попередників щодо виділення оборотних коштів з по-
няття оборотних активів, оскільки ринкова господарська діяльність моло-
копереробних підприємств спрямована на отримання прибутку не 
обов’язково виробничим шляхом, наслідки чого відчув весь агропромисло-
вий комплекс під час світової фінансової кризи. Це добре прозирає при обчи-
сленні центрального показника фінансової результативності - рентабельності 
до виробничих фондів, куди за змістом повинні включатися всі активи та 
вказує на проблему імунізації сформованих портфелів оборотних активів. 
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