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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Оборотні активи забезпечують безпе-
рервність операційних процесів кожного під-
приємства, їх величина повинна бути мінімаль-
но необхідною, але достатньою. Тому для по-
кращення роботи більшості вітчизняних
сільськогосподарських підприємств в умовах
глобалізації вагомим резервом є підвищення
ефективності використання їх оборотних ак-
тивів, які займають значну питому вагу в струк-
турі активів підприємств.
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INTEGRAL INDICATOR OF CURRENT ASSETS USAGE EFFICIENCY

Розглядаються інструменти та підходи науковців до покращення оцінки ефективності використання оборотних
активів сільськогосподарських підприємств. У статті визначено індикатор ефективності використання оборотних
активів як цифровий показник еволюції економічної величини, який враховує вплив зовнішніх та внутрішніх фак-
торів. Автором запропонований інтегральний індикатор визначення ефективності використання оборотних активів
як один із можливих інструментів оцінки ефективності використання оборотних активів. Зручність даного підходу
до розрахунку ефективності використання оборотних активів полягає в наявності єдиного показника, який на відміну
від інших показників, враховує вплив внутрішніх та зовнішніх факторів. Доцільно будувати й систематично обчис-
лювати інтегрований індикатор ефективності використання оборотних активів сільськогосподарських підприємств
двох типів, що базується на місячних даних та за річними даними.

It is cconsidered the instruments and scientific approaches to the assessment improving of current assets usage
efficiency of agricultural enterprises. In the article it is defined the indicator of current assets usage efficiency as a numeral
rate of the economic quantity evolution, which taking into account the influence of external and internal factors. The
author proposed an integral indicator of current assets usage efficiency as one of the possible tools for evaluating the
current assets usage efficiency. Ease of this approach to evaluation of the current assets usage efficiency is that a single
parameter, which as opposed to the other indicators takes account of the influence of internal and external factors. It is
advisable to create and systematically calculate an integral indicator of current assets usage efficiency of two types,
based on monthly data and on annual data.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти економіч-
ного аналізу оборотних активів знайшли ви-
світлення у наукових працях вітчизняних і за-
рубіжних економістів, а саме Бланка І.О. [1],
Бочарова В.В. [3], Дем'яненко М.Я. [6], Катан Л.І.
[7], Костирко Л.А. [9], Ван Хорна Дж.К. [4] та
інших. Не знижуючи ролі здійснених ними дос-
ліджень, слід відмітити, що вітчизняний мето-
дичний інструментарій даного виду управлінсь-
кої діяльності перебуває на стадії формуван-
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ня. Не дістала належного висвітлення низка
важливих питань, пов'язаних з визначенням
принципів та методів аналізу впливу оборотних
активів на фінансовий стан підприємства. По-
требує подальшої розробки та удосконалення
системне бачення основних напрямів та етапів
роботи, що мають бути проведені для досягнен-
ня мети ефективного використання оборотних
активів.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Мета та завдання статті дослідити вплив

різних факторів на обсяг та ефективність ви-
користання оборотних активів сільськогоспо-
дарських підприємств та сформувати інтег-
ральний індикатор ефективності використання
цих активів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На основі класифікації зовнішніх та внут-
рішніх факторів, що впливають на діяльність
підприємства Гринчуцького В.І. [5, c. 42—44] та
Корецького М.Х. [8, c. 23—26] нами запро-
поновано доповнити дану класифікацію та
інтерпретувати вплив цих факторів на ефек-
тивність використання оборотних активів сіль-
ськогосподарських підприємств, що на відміну
від існуючої враховує поділ внутрішніх фак-
торів на прямі та непрямі стосовно впливу на
ефективність використання оборотних активів.

На основі вивчення й узагальнення літера-
турних джерел стосовно досліджуваного пи-
тання нами сформульовано основні класифі-
каційні ознаки й виділено відповідні їм факто-
ри впливу на ефективність використання обо-
ротних активів сільськогосподарських під-
приємств.

Серед науковців переважає думка, що в
останні роки спостерігається зниження ефек-
тивності використання оборотних активів в ре-
зультаті дії сукупності факторів, зокрема фун-
кціональних розладів економічних механізмів,
які чинять негативний вплив на національну
економіку.

Отже, ефективність використання оборот-
них активів не залишається постійною, а
змінюється з часом під впливом різних фак-
торів. Зовнішні фактори визначають рамки, в
яких підприємство може маніпулювати внут-
рішніми чинниками раціонального руху обо-
ротних активів. Зовнішні фактори здатні обме-
жувати гнучкість управління оборотними акти-
вами.

Внутрішні фактори, що впливають на обсяг
та структуру оборотних активів сільськогоспо-

дарського підприємства можна умовно поділи-
ти на прямі та непрямі. Прямими вважаються
фактори, які безпосередньо впливають на об-
сяг, структуру та ефективність використання
оборотних активів сільськогосподарських
підприємств. За своєю природою, способом
формування, вони є факторами внутрішнього
функціонування підприємства. З їх допомогою
можна досягти певних успіхів в реалізації по-
ставленої мети.

Непрямі фактори — це умови, що дозво-
ляють реалізувати наявні у сільськогосподарсь-
кого підприємства можливості для ефективно-
го використання оборотних активів.

Поділ внутрішніх факторів на прямі і не-
прямі уможливлює досить чітке визначення
шляхів підвищення ефективності: покращення
умов роботи з контрагентами, зниження три-
валості виробничого та фінансового циклів,
поліпшення організації складського господар-
ства. Активне використання перелічених
шляхів підвищення ефективності виробництва
передбачає здійснення комплексу заходів, які
за своїм змістом характеризують основні на-
прями розвитку і удосконалення виробництва
(друга ознака групування факторів).

На практиці усі групи факторів є взаємоза-
лежними й часто переплітаються один з одним.

Для цілей нашого дослідження ми розріз-
нятимемо індикатори та показники ефектив-
ності використання оборотних активів сіль-
ськогосподарського підприємства.

Як відомо, індикатор — це цифровий показ-
ник еволюції економічної або фінансової вели-
чини, особливо значимої для проведення за-
гальної економічної політики й оцінки її ре-
зультатів [2, с. 213]. У свою чергу, показник —
це свідчення, доказ, ознака чогось; наочне ви-
раження (в цифрах, графічно) досягнень, ре-
зультатів діяльності. Отже, визначимо індика-
тор ефективності використання оборотних ак-
тивів як цифровий показник еволюції економі-
чної величини (показника), який враховує
вплив зовнішніх та внутрішніх факторів.

Поєднуючи етапи, показники та індикато-
ри ефективності використання оборотних ак-
тивів автором розроблена адаптаційна модель
взаємозв'язку індикаторів та показників ефек-
тивності використання оборотних активів
сільськогосподарського підприємства (рис. 1).

Отже, виходячи з моделі, розробленої на
рисунку 1 ми пропонуємо визначати індикатор
ефективності використання оборотних активів
— як систему показників, що в своїй сукупності
кількісно характеризує ефективність викорис-
тання оборотних активів, враховуючи вплив
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зовнішніх та внутрішніх факторів з метою вия-
ву тенденції впливу на фінансовий стан під-
приємства.

Індикатори отримують конкретний кіль-
кісний вираз через систему показників, які в
залежності від їх набору можуть характеризу-
вати певний аспект діяльності з більшим чи мен-
шим ступенем деталізації, в абсолютних чи
відносних величинах.

У розробленій автором адаптаційній мо-
делі взаємозв'язку індикаторів та показників
ефективності використання оборотних ак-
тивів сільськогосподарського підприємства
нами вдосконалено поняття індикатору ефек-
тивності використання оборотних активів, що
враховує етапність проведення аналізу,
зовнішні та внутрішні фактори та якісні харак-
теристики показників і дозволяє класифікува-
ти індикатори. До існуючої класифікації інди-
каторів ефективності використання оборот-
них активів автором додані контролюючі інди-
катори. Вищезазначене дає можливість ствер-
джувати, що автором вперше запропоновано

адаптаційну модель взаємозв'язку індикаторів
та показників ефективності використання
оборотних активів сільськогосподарського
підприємства.

Ефективне використання оборотних ак-
тивів безсумнівно впливає на економічні показ-
ники фінансового стану сільськогосподарсько-
го підприємства та на ефективність функціону-
вання підприємства за такими аспектами:

По-перше, поточна платоспроможність
визначається зіставленням ліквідних оборот-
них активів (грошових коштів, короткостроко-
вих фінансових інвестицій, дебіторської забор-
гованості за мінусом неліквідної) та короткос-
трокових зобов'язань (короткострокові креди-
ти й позики, кредиторська заборгованість).
Перевищення платіжних засобів над платіжни-
ми зобов'язаннями свідчить про поточну пла-
тоспроможність підприємства, а платоспро-
можність підприємства залежить від ступеня
ліквідності балансу.

По-друге, наявність у підприємства власних
оборотних активів є мінімальною умовою до-

Рис. 1. Адаптаційна модель взаємозв'язку індикаторів та показників ефективності
використання оборотних активів сільськогосподарського підприємства

Джерело: власна розробка автора.
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тримання фінансової стійкості. А показники
рентабельності є відносними характеристика-
ми фінансових результатів і ефективності ді-
яльності підприємства. Саме ці показники і ви-
мірюють прибутковість підприємства з різних
позицій.

Якщо ефективність використання оборот-
них активів висока, то це позитивно відби-
вається на фінансовому становищі підприєм-
ства. Наприклад, якщо коефіцієнт оборот-
ності елементів оборотних активів високий, це
свідчить про високу ділову активність підприє-
мства.

Для узагальнення визначення ефектив-
ності використання оборотних активів про-
понується поєднати якісні та кількісні пара-
метри показників для виокремлення та ство-
рення інтегрального індикатора ефектив-
ності використання оборотних активів в
сільськогосподарських підприємствах. За
базу приймаємо кількісний показник "вели-
чина оборотних активів" та "величина еле-
ментів оборотних активів". Доповненням ма-
ють бути якісні показники — коефіцієнт

ліквідності, бо він надає можливість проана-
лізувати поточну та майбутню платоспро-
можність сільськогосподарського підприєм-
ства. Зазначимо, що важливими параметра-
ми для дослідження є вплив внутрішніх та
зовнішніх факторів. Перелічені компоненти
повинні бути враховані в узагальненому
інтегральному індикаторі ефективності вико-
ристання оборотних активів.

Для визначення ефективності використан-
ня оборотних активів за допомогою інтеграль-
ного індикатора автором запропоновано суму
частки величини оборотних активів, зважену з
урахуванням ступеня ліквідності та елемент-
ності та величини пасивів, зважених за термі-
ном їх формування та погашення помножити
на вплив зовнішніх та внутрішніх факторів.
Структурні складові кожної групи факторів в
свою чергу мають різну статистичну вагу. Для
визначення ваги структурних складових кож-
ної групи факторів використовувався єдиний
підхід, побудований на експертній оцінці, адже
саме експерти визначають значимість (важ-
ливість) впливу кожного фактору на ефек-
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оптимального складу 

структури оборотних 

активів  

Стратегічне планування 

використання факторів, 

що впливають на склад і 

структуру оборотних 

активів 

Поточне планування 

факторів, що впливають на 

склад і структуру 

оборотних активів 

Реалізація планів та ухвалення управлінських рішень з питань 

ефективного управління оборотними активами підприємства 

Аналіз і оцінка  за підсумками управлінських рішень за 

досліджуваний період підприємства 

Контроль за виконанням рішень та оцінка діяльності підприємства 

після виконання управлінських рішень за досліджуваний період 

 

Рис. 2. Реалізація адаптаційної моделі взаємозв'язку індикаторів та показників ефективності
використання оборотних активів сільськогосподарського підприємства

Джерело: власна розробка автора.
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тивність використання оборотних активів на
основі власної практичної діяльності.

Формула розрахунку інтегрального індика-
тора ефективності використання оборотних
активів має вид:

Γоб.акт.=∑ [ ]
∑

+
∑ ∑

×
×

∑

∑
zwl

qi

qi
Zh

y

x

,

2

1
β

 → min (1),

де γ — інтегрований індикатор ефективності
використання оборотних активів сільськогос-
подарських підприємств;

xіq1 — величина оборотних активів, зваже-
на з урахуванням ступеня ліквідності та еле-
ментності;

β — питома вага елементу оборотних ак-
тивів в їх загальній величині;

yіq2 — величина пасивів, зважена за термі-
ном їх формування та погашення;

l — прямі фактори впливу на ефективність
використання оборотних активів;

w — непрямі фактори впливу на ефек-
тивність використання оборотних активів;

h — внутрішні фактори впливу на ефек-
тивність використання оборотних активів (су-
купність прямих та непрямих факторів);

Z — зовнішні фактори.
Застосовуючи метод експертних оцінок

та спираючись на досвід дослідників було
визначено наступні обмеження за фактора-
ми:

l → ≤ 60% 

w → ≤ 20% 

h → ≤ 80% 

Z → ≤ 20% 

Переважає вплив внутрішніх прямих фак-
торів (60 %), тому що вони враховують ос-
новні складові ефективності використання
оборотних активів. Вплив внутрішніх непря-
мих факторів та зовнішніх факторів оцінює-
мо по 20 %.

У процесі управління оборотними актива-
ми найважливіше не допустити граничного
(максимально допустимого) значення індика-
тора, а в разі його появи забезпечити нормалі-
зацію ситуації. Недотримання такої вимоги по-
рушує сталий процес розвитку сільськогоспо-
дарського підприємства, формує руйнівні тен-
денції. Область значень індикатору характери-
зує сталість розвитку підприємства. Його
значення може змінюватися (зростати чи зни-
жуватись), можливе нагромадження факторів,
які cпpияють сталості підприємства або її зни-
женню та наближенню кризи. Доцільно буду-
вати й систематично обчислювати інтегрований

індикатор ефективності використання оборот-
них активів сільськогосподарських підпри-
ємств двох типів, що розрізняються періодич-
ністю вирахування: один, що базується на
місячних даних, повинен обчислюватися щомі-
сяця й щокварталу; його можна назвати корот-
костроковим. Інший обчислюється щорічно за
річними даними.

На нашу думку, зручність даного підходу до
розрахунку ефективності використання обо-
ротних активів полягає в наявності єдиного
показника, який на відміну від інших показ-
ників, враховує вплив внутрішніх та зовнішніх
факторів.

Запропонована автором адаптаційна мо-
дель взаємозв'язку індикаторів та показників
ефективності використання оборотних ак-
тивів сільськогосподарського підприємства
(рис. 2), направлена на збільшення можливос-
тей аналізу, чіткої координації роботи
відділів, отримання єдиної бази даних, що доз-
волить на новій якіснішій основі одержувати
управлінські рішення. Даний підхід до побу-
дови адаптаційної моделі взаємозв'язку інди-
каторів та показників ефективності викорис-
тання оборотних активів сільськогосподарсь-
кого підприємства складається з таких блоків:
збору, групування і попереднього аналізу
факторів та показників з метою виявлення
факторів, що найбільш впливають на ефек-
тивність роботи фінансово-економічного ме-
ханізму підприємства та їх математичний
аналіз. Наступним етапом є побудова матема-
тичної моделі та її використання з метою ви-
бору ефективних методів поточної дії запро-
понованого механізму оцінки ефективності
використання оборотних активів сільськогос-
подарського підприємства. Також цю модель
можливо використовувати для поточного пла-
нування факторів, що впливають на фінансо-
во-економічний механізм управління підприє-
мством або стратегічного планування фак-
торів, що впливають на фінансово-економіч-
ний механізм управління — якщо розгля-
даються довгострокові результуючі показни-
ки.

Реалізація планів і ухвалення управлінсь-
ких рішень з питань фінансово-економічно-
го розвитку підприємства з використанням
даної моделі, розробка на її основі оптимі-
заційної економетричної моделі, контроль
за виконанням рішень та оцінка діяльності
підприємства після виконання управлінсь-
ких рішень за досліджуваний період суттє-
во підвищать ефективність управління під-
приємством.
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Дана модель дозволяє побудувати механізм
обгрунтовування управлінських рішень, який
супроводжується не тільки отриманням аналі-
тичної і прогнозної інформації, але і можливі-
стю формування звітності стосовно впливу
ефективного використання оборотних активів
на фінансовий стан сільськогосподарського
підприємства для подальших управлінських
рішень.

Запропонована модель дозволяє викорис-
товувати у якості результуючого показника з
управлінського рішення різні показники:
вартість оборотних активів, прибуток, рента-
бельність, витрати та інші. У даних умовах для
досліджуваних підприємств основним конт-
рольним показником є величина оборотних ак-
тивів, тому при апробації запропонованого
підходу цей показник був обраний як резуль-
туючий для моделювання. У дослідженні роз-
глянемо використання одержаної адаптаційної
моделі для обгрунтування поточних управлі-
нських рішень.

ВИСНОВКИ
Отже, забезпечення стійкого розвитку

сільськогосподарських підприємств зале-
жить від вибору ефективної стратегії фор-
мування й використання їх активів, у тому
числі оборотних активів. Вагомим резервом
покращення роботи більшості вітчизняних
сільськогосподарських підприємств в умо-
вах глобалізації є підвищення ефективності
використання їх оборотних активів, які зай-
мають значну питому вагу в структурі акти-
вів підприємств. Для прийняття вірних уп-
равлінських рішень потрібен чіткий аналіз
використання оборотних активів. Головним
інструментом в оцінці ефективності викори-
стання оборотних активів виступають саме
методи економічного аналізу, за допомогою
яких можна оцінити та обгрунтувати вплив
оборотних активів на фінансовий стан під-
приємства.
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