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ВСТУП
В аграрному секторі вітчизняної економіки

провідна роль належить виробництву зернових
культур, про що свідчать основні статистико!
економічні показники. За даними Державної
служби статистики України, посівні площі під ви!
робництво зернових культур у 2011 році склали
15723,8 тис. га, що становить 56,8% від загальної
площі сільськогосподарських угідь (у 2010 році
56,6%) [1, с. 8]. Протягом 2011 року було зібрано
56747,0 тис. тонн зернових і зернобобових куль!
тур порівняно з 39226,7 тис. тонн у 2010, 46028,3
тис. тонн у 2009 та 53290,1 тис. тонн у 2008 ро!
ках. У розрізі виробництва провідних зернових
культур пшениці отримано 22323,6 тис. тонн
(132,5% до 2010 року), ячменю — 9097,7 тис. тонн
(107,2% до 2010 року), кукурудзи на зерно —
22837,8 тис. тонн (191% до 2010 року) [1, с. 42—
45].

Серед зерновиробників станом на кінець 2011
року в Україні за організаційно!правовою фор!
мою господарювання переважали фермерські
господарства та господарські товариства (відпо!
відно близько 73% та 14% від загальної кількості
зареєстрованих підприємств). Частка приватних
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підприємств становила біля 8%, виробничих ко!
оперативів 2%, підприємств інших форм госпо!
дарювання — 3% [1, c. 51, 78].

У цілому, підприємства з виробництва зерно!
вих культур мають позитивні перспективи для ус!
пішної реалізації внутрішнього потенціалу, ста!
білізації основних показників роботи, отриман!
ня високих прибутків та подальшого ефективно!
го розвитку.

Однак, у попередні роки у галузі виробницт!
ва зерна спостерігалися різкі коливання рівня
рентабельності, який становив у 2010 році 13,9%
порівняно з 7,3% 2009 році, 16,4% у 2008 та 28,7%
у 2007 роках [1, с. 15—19]. Це може бути зумов!
лено передусім зростанням динамічності зовні!
шнього середовища, що є характерною особлив!
істю розвитку вітчизняної аграрної економіки в
теперішніх умовах та проявляється у коливанні
попиту й змінах цін на готову продукцію та підви!
щенні конкуренції на зерновому ринку, стрімко!
му зростанні цін на матеріальні ресурси, нестачі
фінансових ресурсів та неможливості їх опера!
тивного залучення, нестабільності з боку зако!
нодавчого регулювання галузі сільського госпо!
дарства тощо. Усі названі вище фактори викли!
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кають необхідність обгрунтування заходів щодо
вдосконалення управління аграрними підприєм!
ствами зернового підкомплексу та підвищення
ефективності виробництва продукції.

Сьогодні одним із найбільш перспективних
методів управління сільськогосподарським під!
приємством є логістичний підхід, який спромож!
ний врахувати високі вимоги до аграрного менед!
жменту, продиктовані сучасним ринковим сере!
довищем.

Для об'єктивної оцінки стану сільськогоспо!
дарських підприємств з виробництва зернових
культур, виявлення їх слабких місць, стабілізації
основних показників їх роботи та розробки про!
позицій щодо подальшого ефективного розвит!
ку необхідно здійснення більш глибокого аналі!
зу показників ресурсного забезпечення вироб!
ництва зерна на рівні матеріальних, фінансових
та інформаційних потоків.

Оскільки логістика охоплює комплексне пла!
нування й управління матеріальними, фінан!
совими та інформаційними потоками, то акту!
альним завданням постає необхідність обгрун!
тування підходів до їх оцінки на рівні аграрних
підприємств у сучасних ринкових умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Головним теоретичним положенням логі!
стичного підходу до управління підприємствами
присвячено фундаментальні наукові досліджен!
ня Д. Бауерсокса, Д. Клосса, Д. Ламберта,
Д.Сток, Д. Уотерса, Д. Шапіро, Д. Шрайбфедера
та інших вчених. Науковцями обгрунтовано важ!
ливість та ефективність використання логістики
як важелю управління матеріальними, фінансо!
вими та інформаційними потоками на підприєм!
ствах. Доведено, що логістика охоплює та по!
єднує в єдиний процес обмін інформацією, по!
стачання ресурсів, виробництво продукції, уп!
равління запасами, складське господарство, ван!
тажоперевезення, упаковку, сервісне обслугову!
вання тощо [5, с. 25; 10, с. 26—29]. Проте подаль!
шого дослідження потребує вивчення питання
оцінки матеріальних, фінансових та інформац!
ійних потоків для ефективного управління сіль!
ськогосподарськими підприємствами зернового
підкомплексу з урахуванням специфіки вироб!
ництва та сучасних зовнішніх умов господарю!
вання.

Ключовим проблемам виробництва зернових
культур в цілому присвячено наукові праці В.Г. Ан!
дрійчука, В.Я. Амбросова, В.І. Бойка, О.В. Воро!
нянської, С.М. Іванюти, П.І. Коренюка, М.Х. Ко!
рецького, П.М. Макаренка, М.Й. Маліка,
Л.Ю. Мельника, В.М. Нелепа, П.Т. Саблука,
В.С. Уланчука, О.В. Ульянченка, А.В. Чупіса та
інших вітчизняних фахівців. Їх дослідження

відображають основні положення, пов'язані з
управлінням, плануванням виробництва і со!
бівартості продукції, раціональним використан!
ням ресурсів, фінансовим плануванням, бізнес!
плануванням, економіко!математичним моделю!
ванням зерновиробництва, окреслюють основні
перспективи подальшого розвитку підприємств
галузі в умовах сучасного ринкового механізму
[6, с. 18—19; 7, с. 80; 12, с. 52; 11, с. 12]. Однак
залишились відкритими питання оцінювання по!
токів матеріальних, фінансових та інформацій!
них ресурсів на мікроекономічному рівні аграр!
них підприємств для подальшого обгрунтування
завдань стратегічного, тактичного й оперативно!
го планування виробництва зернових культур.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою роботи є узагальнення підходів до оц!

інювання потоків матеріальних, фінансових та
інформаційних ресурсів сільськогосподарських
підприємств зернового підкомплексу із ураху!
ванням забезпеченості та ефективності їх вико!
ристання.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Основою господарської діяльності сільсь!
когосподарських підприємств із виробництва
зернових культур є матеріальні, фінансові та
інформаційні потоки, що нерозривно пов'язані
між собою. В сучасних ринкових умовах орга!
нізація та управління потоками неможлива без
ефективного і раціонального використання ре!
сурсів, що потребує розробки системи показ!
ників для їх оцінки.

Для оцінювання потоків доцільно застосову!
вати структурні показники, які характеризують
забезпеченість підприємств матеріальними, фі!
нансовими та інформаційними ресурсами, та
функціональні показники, що враховують ефек!
тивність їх використання. Потоки зазначених ре!
сурсів варто оцінювати за статичними показни!
ками, що визначені на конкретний розглядува!
ний момент часу, та динамічними, що передба!
чають повторюваний розрахунок за окремі од!
накові проміжки часу та об'єктивне порівняння
відносно попереднього періоду за допомогою
базових та ланцюгових індексів, аналізу рядів
динаміки тощо.

Статичні структурні й функціональні показ!
ники можливо використовувати при прийнятті
управлінських рішень, орієнтуючись на коротко!
строковий період, за якого ризик раптової зміни
факторів ринкового середовища найменший. По!
дальше стратегічне планування та деталізація
завдань для тактичного плану потребує розгля!
ду динамічних показників. Це дозволить встано!
вити закономірності, що характеризують мате!
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ріальні, фінансові й інформаційні ресурси під!
приємства, та обгрунтувати подальші перспекти!
ви його розвитку із урахуванням отриманих ре!
зультатів за пропонованою системою оцінюван!
ня.

Матеріально!технічна база із забезпечення
виробництва зерна включає земельні угіддя,
складські й виробничі приміщення, техніку і об!
ладнання, пально!мастильні матеріали, насіння,
мінеральні добрива та засоби захисту рослин.
Земля є особливим ресурсом сільськогоспо!
дарського підприємства, який забезпечує вико!
нання виробничих операцій з використанням усіх
інших матеріальних ресурсів підприємства та
здійснення господарської діяльності протягом
усього виробничого циклу. Для оцінки зазначе!
них ресурсів конкретизуємо структурні й функ!
ціональні показники, враховуючи основні та обо!
ротні фонди підприємств.

На рівні оцінки основних фондів виділено на!
ступні структурні показники:

— кількісні показники основних фондів —
вартість основних фондів та їх структура на під!
приємстві; наявність основних фондів на 1 га
сільськогосподарських угідь;

— показники стану основних фондів — ко!
ефіцієнт зносу; коефіцієнт придатності;

— показники забезпеченості підприємства
основними фондами (технічного оснащення) —
фондоозброєність; фондооснащеність; рівень
механізації праці; частка основних фондів у ак!
тивах.

До функціональних показників оцінки основ!
них фондів віднесено:

— показники ефективності використання ос!
новних фондів — фондовіддача; фондомісткість;
рівень рентабельності;

— показники ефективності відтворення
(руху) основних фондів — коефіцієнт оновлен!
ня; коефіцієнт вибуття; коефіцієнт приросту;

— показники завантаження основних фондів
(виробничого використання) — коефіцієнт
змінності роботи обладнання; календарний, ре!
жимний, плановий та фактичний фонди часу ро!
боти обладнання; коефіцієнт інтенсивного вико!
ристання обладнання [4, с. 155—158].

Для оцінки оборотних фондів передбачено
наступні показники:

— структурні, що охоплюють кількісні показ!
ники забезпеченості оборотними фондами —
вартість виробничих запасів та їх структура на
підприємстві; наявність виробничих запасів на 1
га сільськогосподарських угідь; норма внесення
на 1 га сільськогосподарських угідь;

— функціональні — темп зростання вироб!
ничих запасів та незавершеного виробництва; ма!
теріаловіддача; матеріаломісткість; коефіцієнт
оборотності запасів; період обороту запасів; ко!

ефіцієнт використання; витратний коефіцієнт;
коефіцієнт виходу (відходів) [4, с. 166—168].

Оцінка забезпеченості аграрних підприємств
зернового підкомплексу різних регіонів Украї!
ни матеріальними ресурсами на рівні основних і
оборотних фондів за структурними показника!
ми дозволила виявити наступні проблеми. Харак!
терним явищем для більшості товаровиробників,
що функціонують у формі господарських това!
риств, є високий рівень зносу основних фондів
(у даному випадку сільськогосподарської техні!
ки й обладнання, оскільки їх частка є найбіль!
шою в структурі основних фондів), який стано!
вив більше 25%. Результати, отримані за функц!
іональними показниками, свідчать, що оновлен!
ня технічної бази зерновиробництва є слабким,
вибуття технічних засобів переважає їх надход!
ження, в першу чергу, по державним підприєм!
ствам, господарським товариствам та приватним
підприємствам. Рівень рентабельності основних
фондів коливався від 28% до 110%.

З використанням функціональних показників
встановлені негативні явища на рівні оборотних
фондів сільськогосподарських підприємств з ви!
робництва зернових культур, а саме: довготри!
валі терміни зберігання запасів (від двох місяців
до півтора року) та малу кількість оборотів за!
пасів (не більше трьох разів за рік). Це свідчить
про неефективне використання коштів, вкладе!
них у запаси матеріальних ресурсів, що є харак!
терним для більшості зерновиробників.

Запропонований підхід до систематизації по!
казників оцінювання матеріальних потоків доз!
волить на рівні підприємства обгрунтувати зав!
дання стратегічного, тактичного й оперативно!
го планування. Оцінка основних фондів за струк!
турними показниками надасть можливість вста!
новити їх достатність чи брак у довгостроковій
перспективі та виявити напрями розробки шляхів
їх залучення відповідно до господарських планів
підприємства, а також спланувати оптимальний
підбір зернових культур, сортів та обсягів вироб!
ництва відповідно до наявних та залучених у май!
бутньому основних фондів. Функціональні по!
казники сприятимуть пошуку пропозицій щодо
раціонального використання технічних засобів
під час виконання сільськогосподарських робіт
з деталізацією на рівнях тактичного й оператив!
ного планування.

Оцінка оборотних фондів доцільна для об!
грунтування заходів стосовно стабілізації основ!
них виробничих показників, дотримання техно!
логій виробництва зернових культур, врахуван!
ня природно!кліматичних умов господарювання,
ефективного використання запасів, мінімізації
втрат врожаю на етапах тактичного планування.
В оперативних планах оцінювання ефективності
використання оборотних фондів може стати ос!
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новою для вжиття заходів і пропозицій щодо
вдосконалення управління, спрямованих на за!
безпечення встановлення виробничих показників
на рівні, встановленому в тактичних планах.

В умовах ринкової економіки надзвичайно
важливою умовою успішної господарської діяль!
ності аграрного підприємства є його забезпе!
ченість фінансовими ресурсами та ефективність
їх використання. Для більш об'єктивної оцінки
потоків фінансових ресурсів за розробленою си!
стемою показників враховуватимемо поділ на
власні та невласні фінансові ресурси.

Власні фінансові ресурси включають кошти,
які утворюються в результаті господарської
діяльності підприємства та інвестуються в його
розвиток. Вони формуються за рахунок приват!
ного, пайового, акціонерного капіталу, чистого
прибутку, амортизаційних відрахувань, дооцін!
ки товарних запасів, виручки від реалізації влас!
ного майна тощо.

Невласні фінансові ресурси — це кошти, які
утворюються за рахунок залучення до госпо!
дарської діяльності фінансових ресурсів інших
підприємств або фізичних осіб з метою збільшен!
ня власного капіталу. Невласні фінансові ресур!
си виступають у вигляді позикових коштів (по!
зики банківських та інших організацій і установ),
залучених засобів (кредиторська заборгованість)
та коштів, одержаних безоплатно (бюджетні
асигнування, благодійні внески тощо) [2, с. 55—
56; 3, с. 89—90].

Враховуючи існуючу систематизацію фінан!
сових ресурсів відповідно до власності, виділи!
мо наступні структурні показники для оцінюван!
ня потоків фінансових ресурсів підприємства на
рівні джерел їх формування для:

— власних коштів: коефіцієнт незалежності
(автономії); коефіцієнт інвестування власних та
довгострокових залучень; коефіцієнт фінансу!
вання; коефіцієнт власних інвестицій; коефіцієнт
обігу власного капіталу;

— невласних коштів: коефіцієнт конецент!
рації позикового каптіалу; коефіцієнт фінансо!
вого левериджу;

— власних та невласних коштів: коефіцієнт
фінансової стійкості; коефіцієнт мобільності за!
собів [3, с. 270—272].

До функціональних показників для оціню!
вання оборотних (обігових) коштів підприємства
(робочого, функціонуючого капіталу) віднесено
наступні показники:

— для власних коштів: коефіцієнт абсолют!
ної ліквідності; коефіцієнт маневреності власних
обігових коштів; коефіцієнт швидкої ліквідності;
коефіцієнт ліквідності загальний; коефіцієнт ма!
невреності; коефіцієнт забезпечення підприєм!
ства власним оборотним капіталом; коефіцієнт
забезпечення запасів власними обіговими кош!

тами; коефіцієнт оборотності обігових коштів;
період обороту обігових коштів; коефіцієнт зак!
ріплення обігових коштів; коефіцієнт вивільнен!
ня засобів з обігу; коефіцієнт трансформації (об!
іговості активів); коефіцієнт оборотності гото!
вої продукції; коефіцієнт маневреності робочо!
го капіталу; коефіцієнт обертання дебіторської
заборгованості; період погашення дебіторської
заборгованості; частка сумнівної дебіторської
заборгованості;

— для невласних коштів: коефіцієнт поточ!
ної заборгованості; період погашення креди!
торської заборгованості;

— для власних та невласних коштів: коефі!
цієнт покриття запасів [3, с. 269—270, 272—276;
4, с. 202].

Оцінка потоків фінансових ресурсів на рівні
джерел їх формування за структурними показ!
никами дозволила встановити позитивні особли!
вості фінансового стану підприємств зернового
підкомплексу, які функціонують у формі госпо!
дарських товариств, а саме: висока частка влас!
ного капіталу в структурі фінансових джерел
(мінімум в 1,6 разів вище нижньої межі допусти!
мих значень); висока забезпеченість заборгова!
ності власними коштами (перевищення верхньої
межі рекомендованих значень приблизно в 1,6
разів); перевищення суми власних коштів над су!
мою необоротних активів мінімум в 1,35 разів
(при оптимальному значенні від 1,1); відсутність
залежності від довгострокових зобов'язань.

Позитивною тенденцією для підприємств
зернової галузі є той факт, що фінансова стій!
кість, під якою в даному випадку розуміють час!
тку стабільних фінансових джерел в загальній
сумі пасивів, знаходиться на рівні від 0,83 до 0,99
при граничних значеннях від 0,5 до 0,9. Сума по!
зикового капіталу, що припадає на одиницю су!
купних фінансових джерел, становить не більше
20% при максимально бажаному значенні до 50%.

Аналіз підприємств галузі зерновиробницт!
ва за функціональними показниками дозволив
виявити у них брак обігових коштів, що виникає
через специфіку виробничого процесу та зов!
нішніх умов господарювання. Переважна біль!
шість підприємств не може одночасно погасити
близько половини своїх короткострокових па!
сивів, а це є важливою умовою успішної фінан!
сової діяльності. При оцінюванні на рівні поточ!
них пасивів спостерігається незначна сума поточ!
них короткострокових зобов'язань та їх суттєве
покриття поточними активами.

Характерним є дуже низький рівень манев!
реності власних обігових коштів, що свідчить про
відсутність абсолютно ліквідних активів. Однак
для підприємств властива достатня частка віль!
них обігових коштів, яка міститься у власному
капіталі (від 26% до 66%, що включається в до!
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пустимі межі). Негативні закономірності робо!
ти зерновиробників об'єктивно характеризує
період обороту обігових коштів, що визначає се!
редній час від вкладення коштів у виробництво
продукції до отримання виручки від реалізації та
становить від 3 місяців до півтора року.

До переваг застосування запропонованого
підходу до оцінювання фінансових потоків за
розробленою системою показників можна відне!
сти наступне. Групування потоків фінансових ре!
сурсів відповідно до джерел їх формування та
обігових коштів дозволить виявити та конкрети!
зувати напрями з підвищення ефективності уп!
равління фінансовими потоками з деталізацією
на різних етапах планування. Використовуючи
структурні показники, у стратегічному плані до!
цільно оцінити ступінь незалежності підпри!
ємств від зовнішніх кредиторів, звернути увагу
на існуючу структуру капіталу підприємства та
підібрати найвигідніші джерела його формуван!
ня, розробити шляхи залучення довгострокових
капіталовкладень, кредитів тощо.

Під час тактичного й оперативного плануван!
ня варто здійснювати оцінку фінансових потоків
за функціональними показниками на рівні обіго!
вих коштів для вжиття заходів з підтримання пла!
тоспроможності, забезпечення господарської
діяльності підприємства в цілому. Оцінка фінан!
сових потоків на рівні обігових коштів надасть
можливість розробки пропозицій щодо досяг!
нення такого фінансового стану, за якого перед!
бачається стабільне перевищення доходів над
витратами. Це забезпечить підприємству вільне
маневрування грошовими коштами й через ефек!
тивне їх використання сприятиме підтримці по!
треб господарської діяльності на належному
рівні.

Комплексна оцінка фінансових потоків за до!
помогою систематизованих показників знахо!
дить застосування на етапі отримання кредиту,
оскільки характеризує здатність підприємства
розраховуватися за боргами та, у разі необхід!
ності, швидко мобілізувати кошти з різних дже!
рел. Також оцінка фінансових потоків як за
структурними, так і функціональними показни!
ками необхідна для постачальників матеріальних
ресурсів і покупців продукції, для яких важливо
належне виконання зобов'язань товаровиробни!
ком [4, с. 190—191, 201, 203].

Одним із перспективних напрямів удоскона!
лення управління потоками інформаційних ре!
сурсів є розробка системи показників для об'єк!
тивного їх оцінювання на рівні аграрних під!
приємств. Визначимо інформаційні ресурси як
сукупність знань людини про процеси або яви!
ща, представлені документами і масивами доку!
ментів як у паперових, так і в автоматизованих
інформаційних системах, базами і банками да!

них, файлами, директоріями та іншими інформа!
ційними об'єктами, застосування яких сприяє
утворенню вартості товарів в послуг [9, с. 6].

Особливим видом інформаційних ресурсів є
нематеріальні ресурси — невід'ємна складова по!
тенціалу аграрних підприємств, призначена для
забезпечення економічного ефекту протягом
тривалого періоду часу, яка не має уречевленої
форми [12, с. 154—156]. Як правило, до них на!
лежать об'єкти інтелектуальної власності, оцін!
ку яких можливо здійснювати за вдосконаленою
системою показників для інформаційних по!
токів.

У межах запропонованих груп показників для
оцінювання забезпеченості ресурсами та ефек!
тивності їх використання виокремимо внутрішні
показники на мікроекономічному рівні аграрно!
го підприємства та зовнішні — на рівні взаємодії
підприємства із зовнішнім середовищем. Конк!
ретизуємо зазначені показники з урахуванням
вхідних та вихідних інформаційних потоків.

Якщо докладніше, то структурні зовнішні по!
казники включають:

— загальну кількість зовнішніх джерел
інформації за її видами, що надходить до аграр!
ного підприємства із зовнішнього середовища;

— кількість обов'язкових (органи державної
влади і місцевого самоврядування, державні по!
даткові органи, органи статистичного спостере!
ження, інспекції, органи контролю за якістю зер!
на тощо) і вибіркових (потенційних постачаль!
ників ресурсів і послуг для аграрного виробниц!
тва, транспортування, зберігання, передпродаж!
ної підготовки та реалізації продукції) зовнішніх
отримувачів вихідної інформації;

— кількість оцінюваних характеристик по
кожному зовнішньому вибірковому відправнику
вхідної інформації за їх видами, які мають бути
проаналізовані чи прийняті до уваги аграрним
підприємством.

Структурні внутрішні показники включають:
— вартість використання інформаційних ре!

сурсів, що охоплює:
а) придбання інформаційних ресурсів, які не

можуть бути включені до складу бухгалтерських
нематеріальних активів, відображаються у складі
витрат та включають: спеціалізовані періодичні
та рекламні видання, результати маркетингових
та аналітичних досліджень вітчизняного та
зовнішніх ринків ресурсів і продукції, спеціалі!
зовані аграрні інформаційні Internet!портали та
Internet!сайти, аграрні виставки тощо;

б) придбання прав на використання немате!
ріальних ресурсів, які оприбутковуються до
складу нематеріальних активів та включають:
право на використання у своїй діяльності об'єктів
промислової власності (винаходів і корисних мо!
делей, промислових зразків, нових сортів рослин,
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ноу!хау), гудвіл, програмне забезпечення, бази
даних, право на використання знаків для товарів
і послуг (товарних знаків і торгових марок, фір!
мових назв тощо), право на користування земель!
ними та іншими природними ресурсами, будів!
лями і спорудами [12, с. 334—336];

— вартість використання інформаційних ре!
сурсів у розрахунку на 1 га земельних угідь за
фінансовий рік;

— вартість використання інформаційних ре!
сурсів у розрахунку на собівартість 1 ц зернової
продукції за фінансовий рік;

— частка нематеріальних активів у сукупній
вартості активів підприємства за фінансовий рік.

За даними аналізу підприємств зернового
підкомплексу різних регіонів України за струк!
турними внутрішніми показниками, слід відзна!
чити, що частка нематеріальних активів у су!
купній вартості активів у останні роки станови!
ла менше 1%. Вартість використання інформацй!
них ресурсів склала 8 грн. у розрахунку на 1 га
угідь під виробництво зернових культур та 1,2
грн. у розрахунку на собівартість 1 ц зернової
продукції.

До внутрішніх функціональних показників
для оцінки інформаційних потоків можна відне!
сти:

— коефіцієнт ефективності використання
інформаційних ресурсів, що визначається як
кількість оброблених джерел вхідної інформації
із названої вище сукупності для прийняття ефек!
тивного управлінського рішення по відношенню
до загальної кількості інформаційних джерел та
характеризує ефективність обробки та викори!
стання підприємством інформаційних ресурсів;

— рівень рентабельності використання
інформаційних ресурсів, що визначається як
відношення економії, отриманої за рахунок ви!
користання ресурсів, до загальних витрат, пов'я!
заних із їх придбанням (придбання прав на ви!
користання у своїй діяльності об'єктів інтелек!
туальної власності, оплата періодичних видань
та Internet!ресурсів, придбання результатів ана!
літичних досліджень і статистичної інформації,
участь у виставках тощо);

— економія від використання інформаційних
ресурсів кожного виду;

— частка економії від використання інфор!
маційного ресурсу за їх видами у загальній еко!
номії від їх використання;

— коефіцієнт оборотності витрат на інфор!
маційні ресурси, який визначаєтся як відношен!
ня чистої виручки від реалізації за період до вит!
рат на придбання ресурсів та показує, наскільки
кошти, вкладені в інформацію, приносять доход
підприємству;

— період обороту коштів, вкладених у інфор!
маційні ресурси, що являє собою відношення пе!

ріоду аналізу до коефіцієнта оборотності витрат
на ресурси та характеризує час від вкладення
коштів до отримання доходу.

До зовнішніх функціональних показників до!
цільно віднести:

— термін придатності інформаційного маси!
ву за його елементами, що передбачає термін ко!
рисного використання джерела інформації пев!
ного виду та призначення та найчастіше пов'я!
заний із терміном актуальності певної інфор!
мації;

— час обробки окремого інформаційного
джерела;

— частота моніторингу інформаційного ма!
сиву.

Запропонована вдосконалена система показ!
ників оцінювання інформаційних потоків спри!
ятиме більш ефективному вирішенню поставле!
них завдань на різних етапах планування діяль!
ності підприємств. Під час стратегічного плану!
вання доцільно використання результатів від оц!
інювання інформаційних потоків за структурни!
ми внутрішніми та зовнішніми показниками, що
дозволить проаналізувати можливості зовнішнь!
ого середовища господарювання та розробити
напрями найбільш ефективного використання
інформаційних джерел, спрогнозувати економ!
ічний ефект від залучення та придбання інфор!
маційних ресурсів у довгостроковій перспективі.

Зовнішні структурні показники сприятимуть
вибору тих постачальників матеріальних і фінан!
сових ресурсів, які, як уже згадувалося вище, ма!
ють стратегічний вплив на результати госпо!
дарської діяльності підприємства, та тих, вибір
яких можливо здійснювати і під час розробки
тактичного плану. Також зазначені показники
необхідні для адекватної оцінки часу, який може
зайняти обробка й аналіз інформаційних ре!
сурсів, та завчасне залучення потрібної кількості
працівників для того, щоб інформація була об!
роблена вчасно та результати були ефективні й
актуальні.

На рівні тактичного планування доцільно ви!
користання функціональних показників для оц!
інювання ефективності використання та оброб!
ки інформаційних ресурсів, що сприятиме прий!
няттю найбільш раціональних управлінських
рішень у напрямі вибору постачальників та опе!
ративного реагування на зміни, що відбувають!
ся на ринку матеріальних ресурсів, фінансово!
кредитному ринку, ринку готової продукції.
Оцінка частоти моніторингу інформаційного
масиву допоможе здійснювати ефективний мо!
ніторинг обраних постачальників ресурсів і по!
слуг, покупців готової продукції для отримання
максимального прибутку від реалізації про!
дукції, скорочення витрат, пов'язаних із вироб!
ництвом, транспортуванням, зберіганням зерна,
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банківським обслуговуванням, а також виявити
найбільш вигідних постачальників на подальшу
перспективу.

ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що з метою вдосконалення

оцінювання матеріальних, фінансових та інфор!
маційних потоків сільськогосподарських під!
приємств зернового підкомплексу доцільно кон!
кретизувати структурні та функціональні показ!
ники. Структурні показники характризують на!
явність та склад забезпеченості відповідними ре!
сурсами, а функціональні — ефективність їх ви!
користання. Це дозволить розробити напрями
вдосконалення й обгрунтувати завдання стратег!
ічного, тактичного й оперативного планування.

Показники зазначених груп поділяються на
статичні, які призначені для характеристики ре!
сурсного забезпечення підприємства станом на
певний момент часу, та динамічні, які необхідні
для розробки висновків і пропозицій щодо по!
дальшого статегічного розвитку підприємства та
його деталізації на рівні тактичного плану.

2. З'ясовано, що у стратегічному плані оцін!
ка матеріальних потоків на рівні основних фондів
за структурними показниками дозволить вияви!
ти їх достатність чи брак у довгостроковій перс!
пективі та виявити напрями пошуку шляхів їх
залучення. Оцінка оборотних фондів за функці!
ональними показниками доцільна на етапах так!
тичного й оперативного планування, оскільки
стане підгрунтям для подальшої розробки за!
ходів і пропозицій щодо підвищення ефектив!
ності їх використання.

3. Визначено, що оцінка фінансових ресурсів
на рівні джерел їх формування за допомогою
структурних показників під час стратегічного
планування дозволить виявити шляхи вдоскона!
лення структури капіталу підприємства у напря!
мах підбору найвигідніших джерел його форму!
вання, пошуку шляхів залучення довгострокових
капіталовкладень, кредитів тощо. Оцінка фінан!
сових потоків за функціональними показниками
на рівні обігових коштів надасть можливість об!
грунтувати пропозиції щодо досягнення стабіль!
ного перевищення доходів над витратами у так!
тичному й оперативному плануванні.

4. Доведено, що під час стратегічного й так!
тичного планування варто здійснювати оціню!
вання інформаційних потоків за допомогою
структурних показників, що дозволить отрима!
ти максимальний ефект від довгострокового ви!
користання об'єктів інтелектуальної власності,
можливостей зовнішнього середовища та спів!
праці з постачальниками ресурсів та послуг,
підвищити ефективність роботи персоналу під!
приємства, а також мінімізувати негативний
вплив зовнішніх ризиків. Використання функці!

ональних показників у тактичних і оперативних
планах сприятиме прискоренню прийняття
найбільш раціональних управлінських рішень у
напрямі вибору потенційних покупців та поста!
чальників ресурсів і послуг та оперативного ре!
агування на зміни, що відбуваються у зовнішнь!
ому середовищі господарювання. Це сприятиме
отриманню максимального прибутку та скоро!
ченню витрат, а також виявленню найбільш виг!
ідних постачальників у подальшій перспективі.

5. Подальші наукові дослідження за темою
роботи перспективно пов'язувати з удосконален!
ням механізмів логістичного управління матері!
альними, фінансовими та інформаційними пото!
ками, що супроводжують роботу сільськогоспо!
дарських підприємств зернового підкомплексу.
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