
211ауковий вісник Херсонського державного університетуН

Постановка проблеми. Фінансова криза, що поча-
лась у світовому господарстві на початку XXI століт-
тя, висвітлила хронічні проблеми вітчизняної маши-
нобудівної галузі, що на тлі системної структурної 
кризи економіки України, призвела до збільшення 
кількості фінансово неспроможних підприємств. 
Найбільш суттєвими стали проблеми фінансового 
стану машинобудування через нерозвиненість інфра-
структури внутрішнього ринку; недостатність обіго-
вих коштів, недосконалість механізму середньо- та 
довгострокового кредитування; відсутність реальних 
джерел фінансування унеможливило реконструкцію 
та технічне переоснащення підприємств, наслідком 
чого є незабезпечення виробництва продукції високої 
якості, освоєння нової конкурентоспроможної техні-
ки; відсутність фінансових механізмів та інструмен-
тів, що створюють зацікавленість в інноваціях, а 
також стимулюють науково-дослідні і дослідно-кон-
структорські роботи, щоб дало б змогу розширити 
ринки збуту продукції в регіони Європи; низький 
рівень інноваційної активності вітчизняних підпри-
ємств; залежність вітчизняних підприємств від по-
стачань вузлів, деталей та комплектуючих виробів 
з країн СНД, де також домінують кризові тенденції; 
значний відтік кваліфікованих інженерних кадрів. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретико-методо-
логічні основи менеджменту активів підприємств 
розроблені в дослідженнях відомих зарубіжних еко-
номістів, серед яких Є. Брігхем, Д. Бланд, А. Гроп-
пеллі, А. Гунзбург, Е. Долан, І. Зелгавілс, А. Кінг, 
В. Ковальов, Б. Коллас, Т. Кох, Т. Манесс, Г. Мар-
ковіц, Д. Нотон, П. Роуз, Дж. Сінкі, Дж. Тей-
лор, Дж. Тобін, Ф. Лі. Ченг, Д. Хемптон, Д. Хорн,  
Дж. Фіннері, У. Шарп та ін. 

Достатньо великий внесок у дослідження сис-
тем менеджменту активами зробили представників 
вітчизняних наукових шкіл, таких як В. Базиле-
вич, І. Бланк, М. Білик, М. Внукова, О. Гаманкова,  
Л. Горбач, О. Заруба, С. Осадець, Т. Ротова, Л. Ру-
денко, В. Суторміна, О. Терещенко, Я. Шумелда,  

Є. Рясних, О. Орлов, М. Алексеєнко, З. Васильченко, 
О. Дзюблюк, І. Івасів, А. Кириченко, Т. Майорова,  
А. Мороз, М. Мирун, Л. Примостка, К. Раєвський, 
М. Савлук, Н. Шульга, A. Поддєрьогіна, М. Васи-
лик, М. Володькіна, К. Ізмайлова, Г. Кірейцев,  
М. Коробов, Л. Лігоненко, Р. Слав’юк та ін. В них 
обґрунтовано засади, підходи та механізми управ-
ління активами підприємств в системі конвергенції 
господарської діяльності. Водночас вплив ринкової 
кон’юнктури на управління останніми в частині їх 
мобілізації, залучення та управління залишається 
малодослідженим та дослідженим лише поверхнево 
та фрагментарно.

Формулювання цілей статті. Визначення принци-
пів та критеріїв менеджменту активів підприємств 
на основі завдань мобілізації ресурсів економічної 
системи та розвитку ринкових інститутів засобами 
конвергенції господарської діяльності, що, на відмі-
ну від існуючих, дозволять підвищити ефективність 
машинобудівної галузі України.

Виклад основного матеріалу. З огляду на акту-
альність, проблема менеджменту підприємства як 
відкритої економічної системи набуває особливої ак-
туальності в умовах динамічного розвитку ринкового 
середовища, зростаючою ентропією реакції цільових 
ринків та проблемами стагнації в умовах світової 
фінансової кризи. Натомість у вітчизняній науковій 
думці застосовують формальний підхід у визначенні 
засад управлінської політики, за якої до управлін-
ських структур застосовують універсальне тракту-
вання системи як явища. Незважаючи на формалі-
зацію існуючих підходів, проблемним на сучасному 
етапі залишається відсутність чіткого та повного 
розуміння впливу оточуючого середовища підпри-
ємства на результати його функціонування в умо-
вах нагальних потреб залучення зовнішніх ресурсів  
в господарську діяльність.

В умовах динамічного економічного відтворен-
ня, аналогічно як і на етапі зниження економічної 
активності, промислові підприємства традиційно 
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відчувають обмеження ресурсів відтворення госпо-
дарського потенціалу, розширення чи підтримання 
економічної активності. За відсутності необхідних 
ресурсів суб’єкти господарювання логічно спрямову-
ють свої зусилля на ринок відповідних ресурсів, на-
приклад, залучення інвестицій на фондових ринках, 
кредитних ресурсів у банківському секторі, основних 
фондів у лізингових компаній тощо [1, с. 229-230]. 
Водночас за широкого застосування ринкових ін-
струментів та інститутів постає питання залежності 
від кон’юнктури фінансових, інвестиційних чи ці-
льових збутових ринків, що ототожнюється зі зрос-
танням відкритості підприємства, яке розглядається 
як економічна система.

Проблема функціонування підприємства, як від-
критої економічної системи за змістовним наповне-
нням зводиться до пошуку оптимальної межі між 
необхідністю залучити ресурси середовища та ймо-
вірними наслідками – ризиками отримання втрат 

від надмірної відкритості за зміни економічної 
кон’юнктури. Очевидно, такого роду межею є здат-
ність підприємства до самозбереження за умов на-
рощення його відкритості як системи. На цьому ета-
пі аналізу варто звернутися до базових понятійних 
категорій, зокрема поняття підприємства як відкри-
тої системи, чи безпосередньо до категорії «відкри-
та система». Серед найбільш поширених трактувань 
останньої можна зустріти – «система, яка перебуває 
в стані постійної взаємодії (обміну) зі своїм навко-
лишнім середовищем» [2].

З точки зору наслідків зростання відкритості сис-
теми, з можливих форм взаємодії, серед яких обмін 
інформацією або матеріальний трансфер, саме остан-
ній виступає об’єктом управління. Причина обран-
ня матеріального обміну визначається його роллю і 
значенням для результатів виробничо-господарської 
діяльності промислових підприємств та сукупністю 
взаємопов’язаних підсистем. Водночас за критерієм 

ефективності, управління матеріаль-
ними трансферами може досягнути 
поставленої мети, як і мати зворот-
ні результати. Досягнення поставле-
ної мети можливе виключно за умов 
адекватного сприйняття середовища 
підприємства, через що обмін інфор-
мацією виступає інструментом забез-
печення ефектів матеріальних транс-
ферів.

Альтернативою відкритій системі 
виступає закрита, для якої відсутня 
взаємодія (обмін). В сучасних умовах 
неможливо уявити наявність під-
приємств, що характеризуються як 
закрита система. Водночас ступінь 
відкритості/закритості, як крите-
рій перетворюється в безпосередній 
об’єкт аналізу та оціночний показ-
ник наслідків взаємодії з ринковими 
інститутами.

В межах напрацьованих до цього 
часу положень слід виділити відмінні 
риси підприємств як відкритих еко-
номічних систем, зокрема (рис. 1):

- адаптивність – спроможність 
пристосовуватись до динамічних 
змін оточуючого середовища;

- формування цілей в межах сис-
теми;

- здатність протистояти ентропії;
- здатність до варіативної поведін-

ки;
- унікальність поведінки в силу 

залежності від головного активу по-
ведінки людей;

- змінність та стохастичність па-
раметрів поведінки;

- здатність зберігати результатив-
ність та виконувати свою місію;

- інформаційна відкритість;
- обмеження граничних можли-

востей;
- поліструктурність – взаємне 

переплетіння, де кожний елемент 
включений в різні підсистеми з від-
повідним функціональним наванта-
женням;

- керованість – допустимість змі-
ни функціонування в межах управ-
лінських дій.

Рис. 1. Місце функціональних підсистем у відкритій економічній 
системі – машинобудівному підприємстві [3, с. 147-149]
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На цьому етапі можна достовірно стверджувати, 

що організації залежні від навколишнього середови-
ща, зокрема ресурсів і споживачів [4, с. 65]. Адек-
ватна реакція досягається за рахунок інформаційно-
го охоплення змін середовища. Кількість чинників 
зовнішнього середовища, що доводиться враховувати 
підприємству постійно зростає [5, с. 116].

Незважаючи на надмірну деталізацію елементів 
системи, що взаємодіють між собою та виступають 
областю прояву наслідків її відкритості перед серед-
овищем. Виробнича функція охоплює дії, пов’язані 
з виготовленням товарів чи наданням послуг, і віді-
грає роль ядра промислового підприємства. Виробни-
чі цілі досягаються виключно за взаємодії з функці-
ями маркетингу, фінансів та іншими допоміжними 
функціями. Фінансова підсистема виступає інстру-
ментом ресурсного забезпечення реалізації виробни-
чої функції. Зокрема здійснює [6, с. 126-127]:

- підготовку кошторисів, бюджетів, наступного їх 
коригування;

- економічний аналіз та оцінку інвестицій в устат-
кування, виробничі технології;

- забезпечення необхідними фондами для своєчас-
ного фінансування виробничого процесу.

Маркетингова функція вступає інструментом до-
сягнення господарських цілей шляхом:

- просуванні промислових продуктів;
- реклами та ціноутворення;
- оцінки пріоритетів споживачів;
- формулювання комерційних за-

вдань дизайнерам та проектувальни-
кам.

Варто зазначити, що система під-
приємства неоднорідна за структурою, 
функціональним навантаженням, ви-
дами та формами взаємодії між еле-
ментами та з зовнішнім середовищем. 
Наявна диференціація формально опи-
сується класифікацією економічної 
системи підприємства (рис. 2). Влас-
тивості внутрішніх елементів системи, 
її взаємодія з зовнішнім середовищем 
оцінюються за допомогою аналізу ти-
пів зв’язків. Серед останніх існуюча 
практика виділяє функціональні, які, 
в свою чергу, поділяються на:

- матеріальні (трансфер матеріалів, 
енергії, результатів виробництва);

- інформаційні (формальні та нефор-
мальні потоки обміну інформацією).

В ході управління відкритою еконо-
мічної системою підприємства завдяки 
системоутворюючим зв’язкам відбува-
ється виділення об’єкта дослідження з 
оточуючого середовища.

В умовах цілісної системи вплив на 
підприємство визначається передусім 
взаємодією внутрішніх чинників та 
меншою мірою визначається дією зо-
внішнього середовища. В свою чергу 
цілісність виступає ознакою інтегра-
тивності, здатності об’єднати елементи 
системи. На додаток до вищенаведених 
підходів до менеджменту підприємства 
як відкритої економічної системи слід 
згадати про обов’язкову впорядкова-
ність в межах формування організацій-
них структур. Остання розглядається 
як сукупність якісних і кількісних 
складових елементів системи та спосо-

бів їх взаємодії з метою забезпечення сталого функ-
ціонування. Дотримання мети досягається шляхом 
моніторингу змін між вхідними та вихідними пара-
метрами з цільовою орієнтацією забезпечення рівно-
ваги.

З іншого боку, підприємство як відкрита еконо-
мічна система функціонує в чітко визначених меж-
ах, що виступають межею між чинниками ендоген-
ного та екзогенного впливу, і розвивається виключно 
за умов їх взаємодії. Зовнішнє середовище включає 
сукупність зовнішніх для системи об’єктів, які впли-
вають на неї, або на які впливає підприємство. Як 
наслідок, в ході функціонування реалізується процес 
адаптації до вхідних та вихідних чинників зовніш-
нього середовища, що відбувається шляхом узго-
дження параметрів відкритої економічної систем під-
приємства з кон’юнктурою економічного розвитку.

Менеджмент підприємства як відкритої економіч-
ної системи в умовах конвергенції у ринкові інститу-
ти перетворюється на сучасному етапі у пошук опти-
мальної, економічно обґрунтованої межі залучення 
ресурсів оточуючого середовища у господарський 
механізми суб’єкта господарювання. Необхідність 
застосування ринкових інститутів та інструментів 
в якості джерела формування господарських ресур-
сів визначається їх обмеженими обсягами в умовах 
динамічного економічного зростання, проблемою ви-

Рис. 2. Класифікація економічної системи 
підприємства (складено на основі: [2; 7, с. 33-35])

Ек
он

ом
іч

на
 с

ис
те

ма
 п

ід
пр

иє
мс

тв
а

Умови 
утворення

Природні

Штучні

Створені в ході еволюції

Створені на основі управлінських 
рішень

Критерій Вид

Взаємодія з 
зовнішнім 
середовищем

Відкриті

Закриті

Здійснюють активний обмін 
матеріалами, інформацією, 
продукцією, послугами

Відмова від залучення ресурсів, 
перспективи занепаду

Матеріальна 
форма

Матеріальні

Абстрактні

Сукупність об’єктів у речовій 
формі, що реально взаємодіють 
між собою

Символічне відображення зв’язків 
або процесів

Складність
Прості

Складні

Обмежена кількість 
взаємопов’язаних елементів, що 
виконують нескладні функції

Велика кількість взаємодіючих 
елементів, що виконують складні 
різноманітні функції, з можливістю 
поділу до встановленої межі на 
прості підсистеми

Централізація
Централізовані

Децентралізова

Зміна в головному елементі 
викликає зміну у всіх вхідних 
елементах

Сукупність рівнозначних 
елементів, зміни в одному з яких 
не призводить до змін в інших

Стан внутрішніх 
елементів

Динамічна

Статична

Внутрішнє середовище і поведінка 
змінюються з часом

Зміни внутрішніх елементів і 
поведінки не відбувається

Характер утворення / функціонування



214 Серія Економічні науки

Випуск 5. Частина 2. 2014

мивання активів в період економічної кризи та еко-
номічної стагнації.

Результативність управління відкритою еконо-
мічною системою підприємства визначається його 
спроможністю дотриматись критерії ефективності 
такого роду структур, і в першу чергу адаптивності – 
спроможності адекватно реагувати на зміни ринкової 
кон’юнктури. Зв’язок господарської системи підпри-
ємства з економічним механізмом країни опосеред-
ковується традиційними зв’язками через операції 
купівлі-продажу, кредитування, інвестування, заку-
півлі сировини та матеріалів, рекрутинг персоналу, 
так і через досить нові для національної економіч-
ної системи інструменти роботи на кредитно-фінан-
сових, збутових та сировинних ринках, про широко 
представлені в економічних системах передових кра-
їн, як лізинг, контокорентний кредит, факторинг та 
франчайзинг.

Об’єктивно, перераховані інструменти управлін-
ня активами здатні потенційно розширити доступ до 
господарських ресурсів, підвищити ефективність їх 
використання, забезпечити прискорення обігових ко-
штів, диверсифікувати джерела отримання фінансо-
во-інвестиційних ресурсів та реалізувати виробничі 

програми в умовах зростання конкуренції та ресурс-
них потреб. Так, франчайзинг з одного боку виступає 
засобом досягнення збутових стратегій підприємства 
шляхом виходу на нові цільові ринки за відсутності 
необхідних для цього інвестиційних ресурсів. З іншо-
го – отримання доступу до нових технологій, управ-
лінських та збутових рішень за відсутності ресурсів 
для їх отримання. В першому випадку підприємство 
виступає в ролі франчайзера, в другому – франчайзі. 
Очевидно, що статус суб’єкта господарювання визна-
чається його ресурсним забезпеченням, а останній 
виступає критерієм спроможності та місця у госпо-
дарській діяльності даного інструменту інтеграції у 
ринкову інфраструктуру (рис. 3).

В межах існуючої нормативно-правової бази [8, 
с. 167], франчайзинг слід визначити як систему угод, 
за якими власник торгової марки, торгового імені чи 
авторських прав дозволяє іншій фірмі використову-
вати їх на певних умовах.

Франчайзинг в умовах системної економічної кри-
зи перетворився на чи не єдиний спосіб забезпечення 
зростання для машинобудівних підприємств. Відсут-
ність фінансових та інвестиційних ресурсів штовхає 
машинобудівні підприємства до пошуку джерел, що 

забезпечать вихід з кризи.
В силу складності отримання та-

кого роду джерел у формі банківсько-
го кредитування та корпоративних 
інвестицій підприємства заміщають 
традиційні джерела шляхом здій-
снення спільної діяльності з іншими 
суб’єктами господарювання галузі, 
що доповнюють окремі функції та за-
кріплюють вертикальну інтеграцію у 
виробничі та збутові підсистеми.

Інтерпретація традиційних під-
ходів до сучасних проблем машино-
будівних підприємств України свід-
чить, що побудова франчайзингових 
схем доступу до інвестиційних, фі-
нансових, управлінських та збутових 
ресурсів забезпечує:

1. Доступ до капіталу для збіль-
шення масштабів діяльності. Капі-
тал надходить до машинобудівного 
підприємства через внесок, який ви-
плачується за отримання права на 
франшизу та витрати, пов’язані з 
відкриттям.

2. Франчайзинг забезпечує еконо-
мію за рахунок масштабів при вироб-
ництві сировини і матеріалів, якими 
підприємство забезпечує дочірні фір-
ми. Суб’єкт господарювання також 
може отримати знижки від поста-
чальників здійснюючи великі оптові 
закупівлі.

Поряд з вказаними перевагами 
машинобудівним підприємствам за 
включення у франчайзингові угоди 
слід врахувати зростання системних 
ризиків, викликаних відкритістю до 
тенденцій розвитку ринкового серед-
овища та ефективності господарської 
діяльності контрагентів.

Інший напрямок підвищення 
ефективності менеджменту активів 
підприємств визначається необхідніс-
тю прискорити рух обігових коштів. 
Дієвим ринковим інструментом при-

Рис. 3. Інституційні інструменти залучення ресурсів
 та активів підприємств (формалізовано автором) 
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скорення обігу грошових коштів виступає факторинг, 
що являє собою операцію, яка поєднує низку посе-
редницько-комісійних послуг з кредитуванням обо-
ротного капіталу суб’єкта господарювання. Основою 
факторингу є переуступка першим кредитором прав 
вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попе-
редньою або наступною компенсацією вартості такого 
боргу першому кредитору [9]. Факторингова компанія 
купує рахунки-фактури постачальника за відвантаже-
ну продукцію, виконані роботи чи надані послуги.

Аналогічно до франчайзингу факторингові опера-
ції вигідні обом учасникам угоди – як постачальни-
ку, так і платнику (фактору). Включення факторингу 
в систему ресурсного забезпечення постачальником 
дає йому змогу розширити число потенційних клієн-
тів, нездатних за звичайних умов оплатити поставки 
матеріалів, устаткування, комплектуючих, з одно-
часним уникненням проблем и вимивання обігових 
коштів, зокрема:

- прискорити надходження грошових коштів за 
поставлені товари, роботи, послуги;

- уникнути зростання ризиків сумнівних боргів;
- оптимізувати процес інкасування боргів;
- оперативно отримати від фактора кредит.
В практичній площині факторингові операції 

забезпечують поліпшення обслуговування та залу-
чення нових клієнтів, збільшення та диверсифіка-
цію джерел доходів. Водночас, попри визначальні 
для господарської діяльності, менеджменту активів 
ефекти, включення у даний інституційний механізм 
господарської діяльності супроводжується прийнят-
тям суб’єктом господарювання високих інституцій-
них ризиків. Останні сприймаються як негативний 
наслідок включення в даний інструмент менеджмент 
активів підприємства.

Очевидно, що відкритість підприємства інсти-
туційній системі в обох проаналізованих випадках 
негативною стороною має високу залежність від 
кон’юнктурних тенденцій фінансово-кредитного 
ринку в ході здійснення факторингових операцій, ці-
льових збутових ринків в ході здійснення франчай-
зингових операцій, кредитного та збутових ринків в 
ході здійснення лізингових операцій та фінансово-
кредитного ринку в ході отримання контокорентного 
кредиту.

По суті, негативне значення для підприємства 
принципово схоже до функціонування фінансової пі-
раміди, яка забезпечує ефект за не перетинання кри-
тичної межі. З цієї точки зору, менеджмент активів 
підприємства вимагає побудови додаткової підсисте-
ми функціонування в межах недосягнення критичної 
точки конвергенції в інституційну систему ринку.

Окремий напрямок конвергенції у ринкову інфра-
структур становлять лізингові операції. Промисловий 
лізинг набуває поширення в усьому світі. Практика 
розвинених країн свідчить, що лізингові операції пе-
реважають при забезпеченні виробничого потенціалу 
та матеріально-технічної бази підприємства.

Згідно з існуючою нормативною базою, лізинг – 
це підприємницька діяльність, яка спрямована на ін-
вестування власних і залучених коштів і полягає у 
наданні лізингодавцем у виключне користування на 
визначений термін лізингоодержувачу майна, що є 
власністю лізингодавця або набувається ним у влас-
ність за дорученням і погодженням із лізингоодержу-
вачем періодичних лізингових платежів [10, с. 24].

Об’єктом лізингу виступає нерухоме чи рухоме 
майно, що належить до основних фондів, зокрема 
машини, устаткування, транспортні засоби, обчис-
лювальна техніка тощо.

Ресурсна функція лізингу для лізингоодержувача 
полягає в оперативному і гнучкому досягненні ви-
робничих цілей за тимчасового використання, як 
альтернативи придбання машин та обладнання. Фі-
нансова функція виражається у звільненні від одно-
разового платежу повної вартості виробничих засобів. 
Поряд з ресурсним інструментом на основі вказаних 
функцій, коли підприємство виступає лізингоодер-
жувачем, лізинг з точки зору аналізованої проблеми 
корисний і для постачальника, оскільки розширює 
коло споживачів на неспроможних до цього, в силу 
відсутності інвестиційних ресурсів, закупити матері-
ально-технічні ресурси. Тобто функція збуту забезпе-
чує розширення кола споживачів, завоювання нових 
ринків, збільшення фінансового потоку.

Лізинг слід розглядати як особливу форму пер-
спективного фінансування, на який прямим та опо-
середкованим чином здійснює вплив низка зовніш-
ніх та внутрішніх чинників. Серед зовнішніх слід 
звернути увагу на тенденції у банківському секторі, 
оскільки саме з його еволюцією у розвинених краї-
нах формується стійкий розвиток лізингу.

З точки зору ефективного менеджменту активів 
підприємства лізинг забезпечує:

- можливість швидко оновити основні фонди без 
значних одноразових виплат і на цій основі підви-
щити конкурентоздатність на ринку;

- усунути неминучі втрати пов’язані з утриман-
ням морально застарілого устаткування;

- уникнути проблеми кредитних гарантій та по-
шуку застави для отримання банківського кредиту;

- апробацію нового обладнання з метою уникнен-
ня ризику придбання устаткування не придатного 
для технологічного процесу підприємства;

- включення лізингових платежів до поточних ви-
трат і собівартості продукції, товарів, робіт, послуг.

Окремо ефекти від лізингу слід розглядати для 
підприємства з сезонним виробництвом чи непостій-
ними разовими замовленнями.

Перелічені причини обумовлюють поширення 
лізингу, який для одних виступає засобом фінансу-
вання капіталовкладень в устаткування, транспортні 
засоби, прилади, для інших каналом збуту. З удоско-
наленням інституційних систем та фінансових опера-
цій лізинг перетворився на нову форму інвестування, 
що є альтернативою банківського кредитування. Ви-
користання лізингу дає змогу мінімізувати стартовий 
капітал започаткування господарської діяльності.

Як форму підвищення ефективності менеджменту 
активів слід розглядати також контокорентний кре-
дит, тобто кредит банку, що надається відповідно до 
потреб клієнтів. Для отримання кредиту використо-
вується контокорентний рахунок, через який здій-
снюються платежі та надходження коштів. Оскільки 
платежі та надходження, як правило, не збігаються 
у сумі, на рахунку виникає дебетове, або кредитове 
сальдо. Дебетове сальдо свідчить про нестачу коштів 
для поточних платежів, які покриваються в межах 
встановлених контокорентним кредитом лімітів.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Наявність 
інституційних умов забезпечує можливість підпри-
ємству охопити потреби у всіх сферах ефективного 
менеджменту активів погоджуючись на конверген-
цію господарської діяльності у ринкову інфраструк-
туру, зокрема:

- прискорити надходження обігових засобів з до-
помогою факторингу;

- розширити охоплення цільових ринків та збіль-
шити масштаби діяльності за рахунок франчайзингу;
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- застосувати альтернативу використання інвести-
ційних ресурсів за рахунок лізингу;

- покрити нестачу поточних платіжних засобів за 
рахунок контокорентного кредиту.

Поглиблення залежності від ринкової інфраструк-
тури поряд з позитивами ефективного менеджмен-
ту активів несе для підприємства низку системних 
ризиків, які за погіршення кон’юнктури фінансо-
во-кредитного та збутових цільових ринків оберта-
ються суб’єкту господарювання втратами ресурсів та 
активів, паралічем господарського механізму та по-
тенційним банкрутством. З іншої сторони сучасний 
розвиток ринкових інститутів України об’єктивно не 
сприяє реалізації описаної вище політики залучення 
ресурсів та активів через що для описаних інстру-
ментів необхідна реалізація додаткових підприєм-
ницьких зусиль.

На основі результатів дослідження необхідно зро-
бити ряд принципових висновків, що підсумують 
вищевикладене та дозволять подовжити наукові до-
слідження методів підвищення ефективності маши-
нобудівної галузі України: по-перше, обмежені мож-
ливості залучення активів господарської діяльності 
підприємств об’єктивно вимагають від них викорис-
тання світового досвіду в області ефективного управ-
ління, зокрема застосування логістично-збутових ін-
струментів та операцій, що прискорюють швидкість 
обертання обігових засобів, забезпечують залучення 
ресурсів на правах спільного використання та спіль-
ного підприємництва; по-друге, традиційно викорис-
товувані в практиці господарської діяльності підпри-
ємств України франчайзинг, лізинг, факторинг та 
контокорентний кредит в силу недостатнього інсти-
туційного розвитку ринкового середовища набувають 
спрощених, примітивних форм, що не дозволяє в по-
вній мірі використати їх потенціал, як інструменту 
ефективного менеджменту активів; по-третє, засто-
сування проаналізованих операцій в якості засобів 
менеджменту активів підприємства перетворює їх  
у відкриту для впливу ринкових чинників управлін-
ську систему, що в умовах структурної кризи еконо-
міки, постійних перманентних криз цільових ринків 
та періодичного повторення фінансово-економічних 
криз тотожне збільшенню ризиків господарської ді-
яльності.

Виражені застосування інструментів управління ак-
тивами, на додаток до встановлених переваг порівняно 
зі звичайною практикою, вимагають формалізації ме-
тодичного апарату аналізу ефективності застосування, 

оцінки потреби в ресурсах, ризиків функціонування 
машинобудівних підприємств в умовах волатильних 
ринків та фінансово-економічних криз.

Відхід від традиційних, витратних, методоло-
гічних положень спонукав до розробки стратегій 
управління активами на основі як власних ресурсів, 
так і ресурсів ринку, що потенційно придатні до ви-
користання суб’єктами господарювання, і водночас  
в межах базових правових понять власності, розпо-
рядження та користування не належать йому. На 
основі сукупності традиційних та новосформованих 
підходів суб’єкти господарювання взаємно фінан-
сують один одного через комерційне кредитування, 
емісію боргових зобов’язань, фінансовий лізинг, за-
стосовують факторинг, франчайзинг тощо.
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