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Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно
мати у своєму розпорядженні визначене майно, що належить йому на правах
власності або володіння. Все майно, яким володіє підприємство і яке відображене в його балансі, називається активами підприємства. Загалом, активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод
у майбутньому. Це будинки, споруди, машини й устаткування, матеріальні
запаси, банківські вклади, цінні папери, боргові зобов'язання інших підприємств, а також інтелектуальний продукт та особливі права на використання
ресурсів.
Характеризуючи активи як об’єкт управління, необхідно відмітити
особливості їх окремих складових частин. Зокрема, необоротні активи є
найменш мобільною частиною майна підприємства. В процесі формування і
управління необоротними активами необхідно враховувати їх переваги і недоліки в порівнянні з оборотними активами. До таких основних відносять:
менший ризик інфляційного знецінення та можливе збільшення ринкових
цін на нерухомість швидшими темпами, між темпи інфляції; менший ризик
втрати в процесі господарської діяльності; здатність приносити стабільний
прибуток за несприятливої господарської кон’юнктури у формі орендних та
лізингових платежів; можливість більш інтенсивного використання в періоди підйому ринкової кон’юнктури .
До недоліків слід віднести: можливість морального зносу при швидкій
зміні техніки і технологій; низький рівень маневреності, неможливість швидко змінити структуру вкладених коштів; низький рівень ліквідності і неспроможність забезпечити потік платежів при погіршенні платоспроможності підприємства.
Водночас при управлінні оборотними активами слід враховувати переваги і недоліки їх у порівнянні з необоротними активами. До основних переваг можна віднести наступне: більш висока ліквідність; знаходження частини оборотних активів у вигляді готових засобів платежу; можливість
швидкої реструктуризації оборотних активів; можливі втрати у зв’язку з
природним убутком товарно-матеріальних цінностей; можливість підвищити швидкість обігу шляхом раціонального управління.
Недоліками можна вважати: можливе інфляційне знецінення грошових активів; додаткові витрати на утримання зайвих оборотних активів;
більш високий рівень фінансових ризиків.
Питання оптимізації структури активів є об’єктом дослідження низки
вітчизняних та іноземними науковців, таких як Баканов М.М., Ізмайлова
К.В., Ковалев М.Я., Мних Е.В., Брігхем Е.Ф. Оптимізація структури активів
становить значну частину операцій фінансового менеджменту. Це пов’язано
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з великою кількістю елементів матеріально-речового складу, які потребують
індивідуалізації управління, важливою роллю в забезпеченні платоспроможності підприємства, рентабельності продукції та результатів фінансової діяльності підприємства.
Фінансовий стан підприємства безпосередньо залежить від стану та
ефективності використання його активів. Так, оборотні кошти необхідні для
здійснення всіх видів діяльності підприємства. Важливим завдання фінансових служб є обґрунтування розміру (нормативу) та визначення оптимального співвідношення між складовими обігових коштів підприємства. Особливу
увагу слід приділяти оптимізації структури обігових коштів, дослідженню
резервів прискорення їх обертання. Оптимізація обсягу оборотних активів
підприємства повинна виходити з обраного типу політики формування оборотних активів підприємства і забезпечувати заданий рівень співвідношення
ефективності їх використання та ризику. Процес оптимізації обсягу активів
складається з трьох основних етапів.
На першому етапі з урахуванням результатів аналізу оборотних активів в попередньому періоді визначається система заходів по реалізації резервів, спрямованих на скорочення тривалості операційного та фінансового циклів. При цьому скорочення тривалості окремих циклів не повинно призводити до зниження обсягів реалізації продукції.
На другому етапі з врахуванням обраного типу політики формування
оборотних активів, планового товарообігу і резервів скорочення тривалості
операційного оптимізується обсяг та рівень окремих видів цих активів. Засобом такої оптимізації є нормування періоду їх обсягу та суми.
На третьому етапі визначається загальний обсяг оборотних активів
виробничого підприємства на наступний період шляхом додавання сум запасів товарів, готової продукції та незавершеного виробництва, дебіторської
заборгованості, грошових активів та інших оборотних активів.
Оптимізація загального обсягу та складу необоротних активів підприємства здійснюється з урахуванням знайдених в процесі аналізу можливих
резервів зростання використання необоротних активів в наступному періоді.
До числа основних резервів відносяться: підвищення ефективності використання необоротних активів в часі (за рахунок збільшення коефіцієнта змінності і безперервної їх роботи), за потужністю (за рахунок підвищення ефективності використання окремих їх видів відповідно до технічної потужності.
Отже, при побудові стратегії спрямованої на оптимізацію структури
активів цільова задача зводиться до максимізації доходів від оптимізованої
структури, яку необхідно розрахувати. В даному випадку базова структура
активів підприємства доповнюється інформацією про доходність кожного
елемента активу, а також межі коливань цього показника. Інші умови чи обмеження відсутні. Оптимальною буде вважатися така структура активів підприємства, яка забезпечить максимальну величину доходності або віддачі з
кожного елементу активу при всіх інших рівних умовах.
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