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EFFICIENT USE OF WORKING CAPITAL FARMS: MANAGEMENT ASPECT
У статті розглянуто особливість кругообігу оборотних засобів за фазами виробничого процесу сільськогоспо
дарського підприємства з розкриттям системності показників ефективного їх використання та обгрунтуванням на
цій основі заходів управлінського впливу.
The article deals with feature working capital cycle the phases of the production process of agricultural enterprises
disclosing systemic indicators of effective use and justification of the basis of measures of administrative influence.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Проникнення ринкових умов господарюван
ня в аграрний сектор економіки виявляє пробле
му ефективного управління оборотними засо
бами як важливого критерію у визначенні рит
мічності, злагодженості і високої результатив
ності роботи сільськогосподарського підприє
мства, оскільки вони включають як матеріальні,
так і грошові ресурси, від яких залежить не
тільки процес матеріального виробництва, а й
фінансова стійкість господарства. Оборотні за
соби сільськогосподарського підприємства за
дають імпульс всьому виробничому процесу і
безпосередньо впливають на зміну усіх показ
ників його діяльності. Обсяг виробництва і со
бівартість продукції, продуктивність праці —
головним чином залежать не тільки від потреби
у величині оборотних засобів, але й від ефектив
ності використання окремих їх структурних еле
ментів, які впливають на фінансову результа
тивність товаровиробника. І виступаючи мобіль
ним елементом загального капіталу господар
ства, оборотні засоби постійно трансформують
ся з грошової форми у товарну і навпаки, де за
низького рівня їх забезпеченості не підтри
мується належним чином виробнича діяльність,
спонукаючи до втрати ліквідності товаровироб
ника, а наявність незадіяних — призводить до
бездіяльності поточних активів з надлишкови
ми витратами на їх утримання. Наслідком пер
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шого і другого випадку є недоотриманий при
буток як своєрідний індикатор ефективності
використання усіх засобів і предметів праці.
Отже постає питання відпрацювання кон
цепції управління оборотними засобами сіль
ськогосподарського підприємства, яка має за
безпечити пошук компромісу між ризиком втрат
ліквідності і ефективністю виробництва. На цій
основі необхідно визначити структуру і встано
вити тенденції зміни елементних частин оборот
них засобів, що надасть можливість ефективно
го управління як поточними активами товаро
виробника, так і його економічним розвитком у
цілому. Це потребує особливої уваги до джере
ла формування оборотних засобів із акценту
ванням ролі кожного їх видового елементу і
взаємозв'язку між ними в процесі розширеного
відтворення, визначення оптимального рівня у
співвідношенні власних і залучених засобів та
стабілізацію грошового обігу.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вирішенню гострої проблеми підвищення
ефективного використання оборотних засобів
підприємств присвячено багато наукових робіт
вітчизняних і зарубіжних вчених економістів,
серед яких: В.Г. Андрійчук, С.Б. Барнгольц,
Г.Ф. Білоусенко, Дж. К. Ван Хорн, М.Я. Дем'я
ненко, Л.П. Деркач, В.В. Ковальов, Н.С. Лиси
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Для першої частини оборот
них засобів, втілених у вироб
ничих запасах, авансування
Ƚɪɨɲɨɜɿ
ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ
ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ
Ƚɨɬɨɜɚ
Ʉɨɲɬɢ ɜ
Ƚɪɨɲɨɜɿ
проводиться одночасно із от
ɤɨɲɬɢ
ɡɚɩɚɫɢ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ
ɤɨɲɬɢ
риманням предметів праці.
Для другої — авансування
приймає вигляд затрат вироб
Ɇɚɥɟ ɤɨɥɨ ɤɪɭɝɨɨɛɿɝɭ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ництва як повне перенесення
Рис. 1. Стадії кругообігу авансування сільськогосподарського вартості предметів і частково
виробництва
засобів (амортизація) праці та
живої праці.
Джерело: складено автором за [1, с. 318].
Головним чином авансо
ціан, Ю.Г. Мусіяка, М.З. Пізенгольц, Д.В. По вані кошти забезпечують ритмічність кругооб
лозенко та ін. Проте існують невирішені питан ігу оборотних засобів і залежать від часу їх
ня ефективного використання оборотних за знаходження на кожній стадії виробничого
собів у сільському господарстві за умов обме циклу (рис. 1).
женості джерел їх формування, які недостат
Послідовність переходу вартісної категорії
ньо вивчені і потребують дослідження у пло виробничих запасів у натуральну і навпаки зу
щині неперервності кругообігу із розкриттям мовлює виробничий цикл, проте не вся їх части
змістовності його руху та відпрацюванні на на здійснює повний свій кругообіг, а йде на
прямів управлінського впливу.
відновлення і поповнення запасів, які мають виг
ляд готової сільськогосподарської продукції
МЕТА СТАТТІ
(корма, насіння) з потребою її використання у
Мета статті — на основі економічної сут наступних виробничих фазах, утворюючи мале
ності і особливостей кругообігу оборотних за коло кругообігу (рис. 1). Тому після завершен
собів у аграрній сфері виробництва обгрунту ня кругообігу деяка частка оборотних засобів
вати ефективність їх використання та визначи не набуває грошової форми, доля яких значно
ти напрям управлінського впливу.
менша у порівнянні із виробленою продукцією
призначеною для продажу. Це зумовлено тех
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
нологічними особливостями сільськогоспо
ДОСЛІДЖЕННЯ
Використання різноманітних матеріальних дарського виробництва, яке визначає найбільше
ресурсів у виробничій діяльності сільськогос закріплення оборотних засобів на виробничій
подарських підприємств перетворюється на стадії з отриманням нової вартості, перетворив
готову продукцію з потребою постійного їх по ши їх у затрати виробництва як своєрідне дже
повнення внаслідок трансформаційних власти рело внутрішнього авансування господарства та
востей структури оборотних засобів господар забезпечення його ефективної роботи.
Така особливість кругообігу оборотних за
ства змінювати у часі свою натуральну і вартіс
собів
у сільському господарстві є своєрідним
ну форму. Стан, типовий склад і структура ви
нарощенням
затрат у виробничому циклі і ви
робничих запасів, незавершеного виробництва,
готової продукції є важливим показником ви ходить із відмінностей їх структури — посту
робничокомерційної діяльності товаровироб пове накопичення. Найбільші затрати праці і
ника, визначаючи розміщення та рух оборот матеріалів в основних галузях виробництва
них засобів за фазами його виробничих циклів. спонукають вивільненню оборотних засобів
Повне перетворення натуральновартісної тільки протягом технологічного циклу — пері
форми предметів праці протягом одного вироб оду більшого за календарний рік [2, с. 6], яки
ничого циклу постійно потребує від господарства ми є основні впливові фактори на їх кругообіг:
— велика тривалість виробничого процесу;
забезпечувати необхідну їх наявну кількість зад
— значна питома вага виробничого циклу у
ля відтворення виробництва і передбачає створю
вати виробничі запаси з поділом їх на дві части циклі кругообігу;
— значний розрив між часом виробництва і
ни: ті, які знаходяться у розпорядженні госпо
дарства але не вступили в процес виробництва, робочим періодом;
та запаси, що знаходяться у самому процесі ви
— нарощення затрат у виробничому циклі
робництва і по мірі їх обробки стають готовою із послідовним вивільненням оборотних за
продукцією. Це потребує певного авансування собів.
грошовими коштами кожної із цих двох частин,
Вищезазначене потребує зміни підходів до
яке здійснюється різними шляхами і в різний час. оцінки оборотних засобів, яку необхідно здійс
ɉɨɜɧɢɣ ɤɪɭɝɨɨɛɿɝ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
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нювати згідно з показниками їх
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɬɚɧɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ: ɡɚɩɚɫɿɜ, ɝɪɨɲɨɜɢɯ
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɤɨɲɬɿɜ, ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ.
стану на конкретну дату, вихо
дячи із критерію використання
ɑɚɫ ɨɛɨɪɨɬɭ ɜ ɞɧɹɯ: ɡɚɩɚɫɿɜ, ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ.
зумовленого виробничою спе
цифікою господарства. Через
ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɭ (ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ): ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ,
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ.
те, що кількісна характеристи
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ка стану оборотних засобів
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɟ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɟ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
надає статичну видимість, в той
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
час як їх використання є без
перервним і динамічним, це
ȱɦɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
дозволяє виявити якісно
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɬɚɧɭ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ: ɜɥɚɫɧɿ,
кількісний взаємозв'язок між ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɥɭɱɟɧɿ.
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ
"станом" та "використанням".
ɑɚɫɬɤɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ
ɑɚɫɬɤɚ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ
Міцність такого взаємозв'язку
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
проявляється в тому, що стан
оборотних засобів, відносно
Рис. 2. Система показників ефективності використання
джерел і направленості, обу
оборотних засобів сільськогосподарського підприємства
мовлює ступінь їх використан
Джерело: розроблено автором за [5, с. 115].
ня, і навпаки — від рівня вико
ристання залежить стан.
— сприяння виявленню резервів за видами
Таким чином, наявна взаємозалежність і виробництв (рослинництво, тваринництво) із
взаємозв'язок між джерелами оборотних за забезпеченням швидкої їх мобілізації.
собів щодо стану та використання за своїм про
Найбільш грунтовне розкриття вищенаве
явом не пасивні складові, а активно діючі обу деної системи, з точки зору економічної ефек
мовлені фактори ефективного їх використання. тивності використання оборотних засобів, є
За існуючої у наукових колах думки, під по групування їх елементів за економічним зміс
казником ефективності використання оборотних том. Так частка елементного складу і динаміка
засобів розуміють швидкість їх обороту [3, с. 173]. оборотних засобів у цілому впливає на їх обо
Звичайно, оборот показує рух засобів на усіх ста рот і, зокрема, на фінансовий стан сільськогос
діях виробничого циклу, відображає ступінь подарського підприємства. При цьому ко
відповідності об'єму авансованої вартості потре ефіцієнт обороту виступає основним показни
бам виробництва і реалізації продукції. Чим ком використання оборотних засобів, оскіль
швидше завершується кругообіг оборотних за ки виражає економічний зміст самого процесу
собів, тим більший об'єм виробництва він зможе — рух у часі авансованої вартості, показуючи
обслужити при новому обороті засобів, так "при кількість оборотів за аналізований період.
скороченні часу обороту, більшою стає додатко
Традиційно коефіцієнт обороту оборотних
ва вартість. А оскільки норма прибутку служить засобів визначають за допомогою показника
лише виразом відношення виробленої маси до отриманої виручки. Проте, на нашу думку, не
даткової вартості до всього капіталу, зайнятого обхідно одночасно визначати і оборот на основі
на її отримання, то всяке таке скорочення підви собівартості, виходячи із існування малого кола
щує норму прибутку" [4, с. 81].
кругообігу (рис. 1), де в її складі включений дохід
Звідси стає очевидним: від швидкості обо від отриманої продукції переведеної у виробничі
роту авансованих засобів залежить обсяг про запаси товаровиробника, який повторно врахо
дукції і маса чистого доходу товаровиробни вується при формуванні показника рентабель
ка, на нашу думку, таким чином можна охарак ності оборотних засобів. Такий підхід необхід
теризувати ефективність використання обо ний для всебічного визначення процесу кругоо
ротних засобів як системну залежність між по бігу авансованої вартості і надає інформацію не
казниками стану, використання та джерел їх тільки про кількість оборотів за певний період,
фінансування (рис. 2).
а й характеризує об'єм реалізації і собівартість
Системність показників ефективності вико реалізації що припадає на 1 грн. оборотних за
ристання оборотних засобів сільськогоспо собів, тобто їх віддачу, яка значно прискорюєть
дарського підприємства повинна забезпечувати: ся внаслідок скорочення терміну інкасації дебі
— єдність критерію комплексних і частко торської заборгованості.
вих показників на основі їх співставності;
Головним чином ефективність використан
— відповідність нормам і показникам обліку ня оборотних засобів залежить від швидкості
та планування;
їх обороту, який може характеризуватися
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відносним (зміна обороту) або абсолютним
(збільшення чи зменшення об'єму оборотних
засобів) підсумовуючим показниками. Ос
танній відіграє особливо важливу роль при виз
начені рентабельності оборотних засобів та
ресурсорентабельності господарства, і на ос
нові їх іммобілізації визначає потребу у дже
релах фінансування (власні, залучені).
Таким чином, за своїм сукупним взаємо
зв'язком усі елементи оборотних засобів із виз
наченою систематичністю відновлюються для
забезпечення безперебійності процесу вироб
ництва і є передумовою здійснення управлінсь
кого впливу на ефективність їх використання,
що означає оптимізацію величини, структури,
напряму та швидкості руху. В даному випадку
політика управління оборотними засобами є
частиною загальної політики управління капі
талом сільськогосподарського підприємства,
де оборотні засоби є мобільним його елемен
том. Це обумовлює суттєве значення у виборі
раціонального підходу до комплексного опера
тивного їх управління і першорядне значення
для досягнення найбільшої ефективної діяль
ності господарства, наслідком якого має бути
максимізація прибутку.
При цьому особлива увага повинна бути
приділена таким основним напрямам управлі
ння оборотними засобами, як визначення по
треби (процес нормування), достатність обся
гу та раціональність структури (швидкість кру
гообігу), оптимізація джерел фінансування
(визначення розміру власних оборотних за
собів), ефективність використання (плануван
ня, облік, контроль). Загалом політика управ
ління оборотними засобами інтегрує процеси
формування, фінансування і ефективного ви
користання щодо визначення важливого їх
місця у забезпеченні безперервності виробни
чих циклів товаровиробника з факторним впли
вом на його платоспроможність та рента
бельність господарської діяльності в загально
му руслі помірної політики оборотного капіта
лу сільськогосподарського підприємства.
Проте існуюче розмаїття моделей і методів
управління оборотними засобами не завжди
віддзеркалює обрання оптимальних варіантів за
тією чи іншою ситуацією із готовими рішеннями
при існуючій загальноекономічній нестабіль
ності та заполітизованості суспільства, що спо
нукає до нових наукових пошуків у їх вирішенні.
ВИСНОВКИ

Оборотні засоби сільськогосподарських
підприємств є важливим елементом госпо
дарського механізму від яких залежить резуль
Передплатний індекс 21847

тативна діяльність товаровиробника. Від раці
онального використання оборотних засобів,
побудови дієвої організації з формування дже
рел їх фінансування, досягається найвищий
ефект функціонування господарства. Це по
винно бути пов'язано із специфікою економіч
них відносин в аграрній сфері, особливістю
кругообігу авансованої вартості у сільському
господарстві та загальними принципами і зако
номірностями ринкового способу господарю
вання. Сучасна практика використання оборот
них засобів нагально потребує значного удос
коналення, і головним чином — відмови від за
старілих форм і методів управління мобільни
ми активами, стримуючих зростанню ефектив
ності сільськогосподарського виробництва.
Аспект управління оборотними засобами по
винен виходити із сутності їх економічної кате
горії, під якою необхідно розуміти відновлення
ресурсів господарства у натуральновартісній
формі протягом одного виробничого циклу (кру
гообігу), який визначає галузевий характер і
ефективність використання оборотних засобів.
Крім того, важливим напрямом підвищення ефек
тивності їх використання є попроцесний управл
інський вплив за стадіями формування, викорис
тання та фінансування джерел оборотних за
собів, а саме: оптимізація розмірів вкладень на
основі нормування потреб матеріального забез
печення виробництва; скорочення терміну обігу
з дотриманням раціонального співвідношення
авансування витрат за видами виробництв; про
ведення контролю за раціональним використан
ням виробничих запасів і коштів; прискорення
інкасації дебіторської заборгованості.
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