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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
 

Порівняно структуру оборотних активів українських та російських 

промислових підприємств. Сформульовано проблеми формування і 

використання оборотних активів в сучасних умовах господарювання. 
 

The structure of working assets of the Ukrainian and Russian industrial 

enterprises is compared. The problems of formation and use of working assets 

are formulated in modern conditions of managing. 
 

Процес управління активами підприємств обґрунтовує доцільність 

аналізу структури оборотних активів підприємств України, порівняння її зі 

структурою активів підприємств Російської Федерації та формулювання 

проблем управління активами в сучасних умовах. 

Проблема управління та аналізу оборотних активів у структурі 

загальних активів підприємств досліджувалася Гавриловим А.А., 

Калайдиним Є.Н., Коноваловою О.В., Шило А.П., Редіною Н.І., 

Остапенком В.В. та іншими науковцями.  

Метою дослідження є порівняння структури оборотних активів 

українських та російських підприємств промисловості та обґрунтування 

проблем в галузі використання оборотних активів підприємств. 

На основі даних Державного комітету статистики України та 

Федеральної служби державної статистики Російської Федерації 

проаналізуємо структуру оборотних активів підприємств промисловості 

України та Російської Федерації у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Структура оборотних активів підприємств промисловості 

України та Російською Федерації, 2009 р.  
 

Елементи оборотних активів 
Україна Російська Федерація 

млн. грн. % млн. руб. млн. грн. % 

1 2 3 4 5 6 

Товарно-матеріальні цінності 131449,4 27,3 1314394,0 494133,1 28,8 



 

Таким чином, найбільшу питому вагу в структурі оборотних активів 

підприємств України займає дебіторська заборгованість (62,4%), що 

свідчить про можливі проблеми у грошовому обігу, що в подальшому 

обмежує підприємства у фінансуванні операційного процесу. Позитивною 

тенденцією є наявність значної частки товарно-матеріальних цінностей 

(27,3%) у структурі оборотних активів, що говорить про потенційні 

можливості суб’єктів господарювання до виконання виробничої програми 

й програми реалізації продукції.  

У структурі оборотних активів Російської Федерації найбільш 

значимими складовими елементами виступають високоліквідні активи, до 

яких належать поточні фінансові інвестиції і грошові кошти. В порівнянні, 

структура оборотних активів підприємств України характеризується 

низькою питомою вагою поточних фінансових інвестицій (2,1%) та 

грошових коштів (5,5%), що на практиці свідчить про потребу 

підприємств в ліквідних активах, що часто призводить до банкрутства 

підприємств України. Питома вага дебіторської заборгованості (14,2%) 

значно нижче рівня дебіторської заборгованості підприємств України, що 

свідчить про кращий стан розрахункової дисципліни та пріоритетні 

напрямки політики фінансування оборотних активів підприємств. 

Таким чином, на основі проведеного порівняльного аналізу структури 

оборотних активів промислових підприємств України та Російської 

Федерації визначено пріоритетні проблеми формування і використання 

оборотних активів вітчизняних підприємств. Напрямком подальших 

досліджень має стати розробка практичних заходів щодо усунення 

негативних тенденцій у структурі активів з метою забезпечення 

платоспроможності, рентабельності та ліквідності підприємств України.  

Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

Поточні фінансові інвестиції 9807,3 2,1 1648420,0 619706,8 36,2 

Грошові кошти 26679,7 5,5 462465,0 173859,0 10,1 

Інші оборотні активи 13209,2 2,7 486625,0 182941,7 10,7 

Всього 481216,6 100,0 4556936,0 1713133,8 100,0 


