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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оборотні засоби є джерелом фінансування

затрат підприємства на виробництво і реалізацію
продукції з моменту формування виробничих за!
пасів до періоду надходження виручки від реалі!
зації готової продукції. Крім того, оборотні засо!
би забезпечують своєчасне здійснення платіжно!
розрахункових операцій, тим самим вони викону!
ють не лише важливу платіжно!розрахункову
функцію, але й впливають на стан частини засобів,
що авансована в сферу обігу, зокрема, на стан роз!
рахунків. Ефективність процесу виробництва і ре!
алізації продукції залежить не лише від наявності
оборотних засобів у підприємства, але і від їх ви!
користання в процесі виробництва.

У сучасній практиці формування і використан!
ня фінансових ресурсів важливе місце займає про!
блема якісного і кількісного обгрунтування фінан!
сових рішень, прийняття яких неможливе без ви!
користання ефективної оцінки. Водночас, значна
їх частина потребує комплексного підходу до дос!
лідження об'єкта. В умовах мінливого як зовніш!
нього, так і внутрішнього середовища такий підхід
є актуальним. При дослідженні зернових складів
як цілісної системи взаємопов'язаних фінансових
відносин постає питання щодо узагальнення ре!
зультатів дослідження системи формування та ви!
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користання оборотних засобів з метою визначен!
ня єдиного (інтегрального) показника як індика!
тора ефективності їх використання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання теорії і практики ефективного вико!
ристання оборотних засобів досліджували багато
вітчизняних та зарубіжних вчених: В.Г. Андрійчук,
С.Б. Барнгольц, Г.Ф. Білоусенко, Ю. Брігхем, А.Д.
Василик, І.Ю. Гришова, М.Я. Дем'яненко, Л.А.
Демчук, Л.П. Деркач, К.В. Ізмайлова, Г.Г. Кірей!
цев, Н.С. Лисиціан, Ю.Г. Мусіяка та інші. Незва!
жаючи на чисельні наукові дослідження у сфері
управління оборотними засобами, проблема
підвищення ефективності їх використання зерно!
вими складами залишається мало вивченою, що і
обумовило вибір теми даної статті.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета рейтингової оцінки використання обо!

ротних засобів зернових складів у досить короткі
терміни — провести розрахунки на основі обра!
ної моделі комплексного дослідження системи
формування і використання оборотних засобів,
ідентифікувати фактичні результати та обгрунту!
вати прогнозний тренд розвитку їх фінансового
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стану у коротко! або довгостроково!
му періодах. Результатом такого ана!
лізу буде вираження спроможності
об'єкта дослідження забезпечити
ефективність використання їх обо!
ротних засобів на перспективу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Сучасна економічна наука пропо!
нує різноманітні методики рейтинго!
вої оцінки, що формуються залежно
від поставленої мети та специфіки
досліджуваних об'єктів. Залежно від
цього, кожна методика рейтингової
оцінки має характерний набір показ!
ників, що аналізуються, та алгоритм
розрахунку інтегрального показника.
Відрізняються методики і за ступенем
використання електронно!обчислю!
вальної техніки у розрахунках та
адаптацією їх до інформаційної сис!
теми обліку на підприємстві.

На рис. 1 представлено основні
етапи запропонованого алгоритму
оцінки зернових складів за ефектив!
ністю використання їх оборотних засобів.

Інтегральну оцінку зернових складів пропо!
нуємо проводити в три етапи:

— на першому — комплексний аналіз форму!
вання та використання оборотних засобів і відбір
показників, що найповніше характеризують ефек!
тивність їх використання;

— на другому — оцінка ефективності викори!
стання оборотних засобів за визначеними показ!
никами;

— на третьому — безпосереднє формування
рейтингу підприємств за інтегральним показни!
ком.

Алгоритм ранжування зернових складів за
ефективністю використання їх оборотних засобів
передбачає певну послідовність дій, згідно з якою
перший етап є підготовчим для рейтингової оцін!
ки, а наступні чотири є безпосередньою рейтин!
говою оцінкою на рівні окремих показників. Ура!
хування цих пропозицій є визначальним у прове!
денні рейтингової оцінки досліджуваних суб'єктів
господарювання за ефективністю викори!
стання їх оборотних засобів.

Комплексний аналіз зернових складів
проводився із використанням методу
створення рангу за допомогою низки по!
казників. Даний метод оснований на ран!
жуванні підприємств відповідно до зна!
чень відібраних для аналізу ключових по!
казників. Проведені нами дослідження
свідчать, що до таких показників нале!
жать: оборотність оборотних засобів, ко!
ефіцієнт забезпеченості власними обо!
ротними засобами, коефіцієнт співвідно!
шення основних і оборотних засобів, ко!

ефіцієнт співвідношення дебіторської та креди!
торської заборгованості, рентабельність оборот!
них засобів, коефіцієнт поточної ліквідності (табл.
1).

Розрахунки інтегрального оцінювання зерно!
вих складів проводилися на основі даних публіч!
ної фінансової звітності ВАТ "Жашківський еле!
ватор", ВАТ "Сигнаївський КХП", ПрАТ "Кор!
сунь!Шевченківське ХПП". За результатами дос!
ліджень, проведених у попередніх розділах робо!
ти, визначено, що відібрані показники повністю
характеризують ефективність використання обо!
ротних засобів досліджуваних підприємств. В ос!
нову методики покладено порівняння підприєм!
ства за кожним показником ефективності викори!
стання оборотних засобів по мінімальному відхи!
ленню від найкращого показника, тобто найвищий
рейтинг має те підприємство, у якого сумарний
результат за всіма показниками є найнижчим. Ба!
зою розрахунку для отримання рейтингової оцін!
ки є не суб'єктивні оцінки експертів, а найбільш

Рис. 1. Алгоритм побудови рейтингової оцінки зернових
складі за ефективністю використання оборотних засобів

Таблиця 1. Характеристика показників рейтингової
оцінки зернових складів за ефективністю

використання оборотних засобів
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високі результати з усієї сукупності реальних по!
казників. Рейтингова оцінка зернових складів фор!
мується на основі отриманих значень економічних
коефіцієнтів і є інформаційним узагальнюючим
висновком із аналізу ефективності використання
їх оборотних засобів (табл. 2).

Провівши відповідні розрахунки значень еко!
номічних коефіцієнтів, складаємо матрицю (vij), де
стовпці відповідають порядковому номеру дослі!
джуваних зернових складів, а рядки — значенням,
відібраних для рейтингової оцінки показників
ефективності використання оборотних засобів. На
основі даних таблиці 2 отримуємо вихідну матри!
цю vij:

Третій етап визначення інтегрального крите!
рію оцінки зернових складів за ефективністю ви!
користання їх оборотних засобів передбачає зас!
тосування для подальших розрахунків таких ме!
тодів: метод визначення головного критерію, муль!
типлікативний метод згортки критеріїв, адитивний
метод згортки критеріїв, метод обчислення відста!
ней. Останній метод обраний нами для подальшо!
го визначення інтегрального показника оцінки
зернових складів за ефективністю використання
їх оборотних засобів.

Метод обчислення відстаней базується на век!
торно!матричній алгебрі, при цьому вводиться
спеціального вигляду матриця, що характеризує
відстань між аналізованими об'єктами. Ця матри!
ця відіграє роль індикатора відстані від досліджу!
ваного об'єкта до порівнюваного, тобто є певним
узагальнюючим елементом у системі рейтингової
оцінки.

Необхідність застосування методу обчислен!
ня відстаней пов'язана із тим, що значення от!
риманих коефіцієнтів, як правило, мають не!
зрівнянну один з одним природу. Тому відібрані
для оцінки показники потребують нормування
та стандартизації вихідної матриці. Нами про!
ведені розрахунки стандартизації показників
вихідної матриці vij за середнім квадратичним

відхиленням:

(1),

де z
ij
 — середнє арифметичне і!го показника;

i
 — середнє квадратичне відхилення і!го по!

казника:

(2),

(3).

Отже, використовуючи формули 1—3, пере!
творимо матрицю vij у матрицю sij:

На четвертому етапі оцінки підприємства ран!
жуються у порядку спадання рейтингової оцінки.
Найвищий рейтинг має підприємство з мінімаль!
ним значенням порівняльної оцінки. Для розра!
хунку рейтингової оцінки кожного із досліджува!
них підприємств використовуємо формулу 4.

(4).

На основі визначених рейтингових оцінок фор!
муємо рейтинг досліджуваних підприємств за
ефективністю використання їх оборотних засобів
(табл. 3).

Використання в оцінці порівняння показників
за різні проміжки часу дає можливість застосову!
вати цей метод для оперативного контролю за
ефективністю використання оборотних засобів.
Проведені розрахунки дали змогу отримати оцін!
ку, що забезпечила порівняння ефективності ви!
користання оборотних засобів зернових складів
Черкаської області. Найкращий інтегральний по!
казник ефективності використання оборотних за!
собів має ВАТ "Корсунь!Шевченківське ХПП".
Друге місце в рейтингу посідає ВАТ "Сигнаївсь!
кий КХП", третє — ВАТ "Жашківський елеватор".

Підвищення ефективності використання обо!
ротних засобів включає в себе процес змін, і, як
будь!який процес, потребує стратегічного підхо!
ду. Підвищення ефективності використання обо!
ротних засобів є першочерговим завданням зер!
нових складів у сучасних умовах господарюван!
ня. Найважливішою у підвищенні ефективності
оборотних засобів є перша стадія їх кругообігу. На
стадії заготівлі матеріальних цінностей за рахунок
удосконалення матеріально!технічного забезпе!
чення можливим є зниження обсягів виробничих
запасів. Зокрема, ретельний пошук і відбір поста!
чальників, заключення контрактів за найвигідні!
шими умовами, які б сприяли прискоренню і зде!

Таблиця 2. Показники ефективності
використання оборотних засобів зернових

складів Черкаської області
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шевленню перевезень, планування обсягів і інтер!
валів постачання матеріальних цінностей та покра!
щення організації складського господарства спри!
ятимуть раціональній організації руху виробничих
запасів та знизять можливість утворення їх над!
лишкових запасів.

 Запорукою ефективної діяльності елеватора
є повне завантаження його виробничих потужно!
стей. У більшості випадків низька завантаженість
цих підприємств призводить до їх збитковості та
закриття. Тому на стадії заготівлі сировини важ!
ливим є збільшення завантаженості підприємств
через налагодження вигідних взаємовідносин із
виробниками зерна. Оскільки для зернових
складів повна завантаженість виробничих потуж!
ностей є одним із шляхів зниження собівартості
послуг із доробки та зберігання зерна. Раціональ!
не використання матеріальних засобів виробниц!
тва продукції, зниження її матеріаломісткості є
важливим напрямом підвищення ефективності
використання оборотних засобів зернових скла!
дів.

Створення налагодженої системи збуту, яка б
включала постійний зв'язок із покупцями з момен!
ту відвантаження продукції до моменту отриман!
ня оплати за неї, швидку обробку транспортних
документів, забезпечення транспортними засоба!
ми прискорить реалізацію готової продукції. Як
показало проведене дослідження, то саме на цій
стадії обороту оборотних засобів відбувається
затримка їх руху через виникнення дебіторської
заборгованості, 68 % якої становить дебіторська
заборгованість за товари, роботи і послуги.

Для підвищення оборотності дебіторської за!
боргованості підприємствам необхідно надавати
відстрочку платежів лише постійним клієнтам при
умові гарантування оплати. Тут дуже важливим є
підхід до вибору ділових партнерів і визначення
схеми взаємовідносин з ними. Необхідно також
чітко визначати, на який термін надається від!
строчка у оплаті та як саме буде проводитися ви!
лучення боргів. Тут можливе використання фінан!
сових інструментів — векселів, акредитиву, які
дозволять вилучати прострочену дебіторську за!
боргованість рівними частинами, підвищать її обо!
ротність та знизять ризик появи дебіторської за!
боргованості в майбутньому.

Забезпечення безперервності процесу вироб!
ництва, безумовно, є важливим фактором, особ!
ливо за ринкових умов господарювання, коли
підприємства на перше місце ставлять отриман!
ня максимального розміру прибутку при міні!
мальних затратах. Як нами уже зазначалося вище,
перед зерновими складами першочерговою по!
стає проблема нарощування обсягів виробницт!
ва та прибутковості. Вирішенню цієї проблеми
сприятиме підвищення ефективності використан!
ня оборотних засобів, оскільки саме завдяки цьо!
му формується майбутній прибуток підприємств.
Отже, за результатами проведених нами дослід!
жень з використання оборотних засобів зерно!

вими складами Черкаської області, можна визна!
чити основні напрями для підвищення їх ефектив!
ності:

— підвищення якості зберігання зернових
культур;

— зниження енергомісткості та матеріаломі!
сткості робіт;

— відновлення гарантованих, довготривалих і
стабільних відносин із товаровиробниками зерна;

— застосування прогресивних форм розра!
хунків, своєчасне оформлення документації та
прискорення її руху, дотримання договірної та
платіжної дисципліни;

— підвищення рівня механізації і автоматизації
виробничого процесу;

— підвищення технічного рівня та реструкту!
ризація виробничо!технологічної бази зернових
складів.

ВИСНОВОК
Запропонована методика визначення інтег!

рального показника рейтингової оцінки зерно!
вих складів за ефективністю використання їх
оборотних засобів дасть змогу досліджуваним
підприємствам проводити об'єктивний аналіз ви!
користання їх оборотних засобів та приймати на
цій основі обгрунтовані управлінські рішення
щодо підвищення ефективності їх використан!
ня в процесі операційної діяльності зернових
складів.
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j 3,64 1,88 1,26 
 3 2 1 

Таблиця 3. Результати ранжування зернових
складів Черкаської області за ефективністю

використання їх оборотних засобів


