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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ
АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Досліджено структуру оборотних активів сфери обігу на підприємствах АПК Миколаївської
області та її вплив на ефективність їх функціонування. Здійснено аналіз забезпеченості оборот&
ними активами та її зв'язок з показниками діяльності підприємств АПК Миколаївської області.
The structure of circulating assets of the sphere of the address at AICE of the Nikolayev area and its
influence on efficiency of their functioning are studied. The analysis of level circulating assets and its
communication with activity of AICE of the Nikolayev area is carried out.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У сучасних умовах функціонування під
приємств АПК України в процесі управління
фінансовим станом суб'єкта господарювання,
зміцнення конкурентних позицій на ринку або
прийняття управлінських рішень по окремих
стратегічних питаннях все частіше та глибше
використовують результати аналітичної робо
ти щодо аналізу ефективності використання
оборотних активів. Своєчасна та правильна
оцінка ефективності використання оборотних
активів дає можливість швидкого виявлення
потенційних можливостей суб'єкта господарю
вання та суттєвого покращення його діяль
ності. Це визначає актуальність теми дослід
ження, її цільове спрямування та завдання.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Суттєвий внесок в узагальнення теоретич
них аспектів та розробку практичних реко
мендацій щодо дослідження ефективності ви
користання оборотних активів підприємств
АПК України зробили такі вченіекономісти:
І.А. Бержанір, Л.А. Демчук, В.П. Бечко, О.А. Га
лич, Н.С. Скубій та інші. Проте невирішеними
залишаються окремі питання, пов'язані з особ
ливостями ефективного використання оборот
них активів відповідно до змін умов господа
рювання.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Основним завданням даного дослідження є
узагальнення теоретичних аспектів з метою
аналізу рівня забезпеченості оборотними акти
вами підприємств АПК, результати якого слід
використовувати в якості інформаційної бази
в процесі пошуку резервів підвищення ефектив
ності використання оборотних активів.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Оптимальна структура оборотних активів
на підприємствах АПК надає можливість роз
містити оборотні активи таким чином, щоб
значна їх частина була спрямована у виробниц
тво. Саме тому виникає потреба дослідження
забезпеченості суб'єктів господарювання обо
ротними активами не лише у розрізі їх загаль
ної кількості, але і за їх структурою, на певних
етапах кругообігу. Підтримуючи оптимальну
структуру оборотних активів, на підприємствах
АПК можливо знизити потребу у вільних гро
шових коштах для збереження безперервності
виробництва, а також підвищити ефективність
господарювання.
Структура оборотних активів — це низка
важливих економічних показників, які вплива
ють на рівень ліквідності та ділової активності
підприємства, характеризують економічну
можливість суб'єкта господарювання. Однак
виявити резерви підвищення ефективності гос
подарювання на окремому підприємстві тільки
за допомогою інформації щодо розміщення
наявних оборотних активів досить важко.
Інформація, представлена у бухгалтерському
балансі, а саме загальна сума наявних оборот
них активів, а також розміщення оборотних
активів у сферах виробництва і обігу, досить ча
сто спотворюється окремими чинниками, таки
ми як рівень інфляції та цінова політика, що
впливають на обсяг оборотних активів [1].
Структура оборотних активів сфери обігу на
підприємствах АПК Миколаївської області ха
рактеризується суттєвої питомою вагою гото
вої продукції та дебіторської заборгованості, а
також незначною питомою вагою грошових
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Таблиця 1. Структура оборотних активів сфери обігу на
коштів (табл. 1). Аналогіч
підприємствах АПК Миколаївської області
на ситуація спостерігається
також в аграрному секторі
СтрукПоточні
Грошові
Інші
тура,
Готова
Дебіторська
економіки в інших областях
фінансові
кошти та їх
оборотні
Всього
% продукція
заборгованість
інвестиції
еквіваленти
активи
України [2].
Період
Питома вага коштів у
1
2
3
4
5
6
7
40,37
51,08
0,13
4,60
3,83
100,00
розрахунках в загальній 2005 р.
р.
27,66
57,50
0,14
9,19
5,52
100,00
сумі оборотних активів 2006
2007 р.
19,57
51,72
2,80
18,85
7,06
100,00
сфери обігу на підприєм 2008 р.
27,16
55,79
2,32
8,58
6,14
100,00
25,38
58,09
3,08
7,73
5,71
100,00
ствах АПК Миколаївської 2009 р.
18,79
58,47
4,67
12,10
5,97
100,00
області майже постійно 2010 р.
2011 р.
29,63
57,45
0,75
8,21
3,96
100,00
збільшується (з 51,08% у
2005 р. до 57,45% наприкінці 2011 р.), що свідчить у 2011 р. У сучасних умовах господарювання на
про поступове вилучення активів з обороту, упо підприємствах АПК Миколаївської області не
вільнення обертання оборотного капіталу, ви вистачає наявних грошових коштів для
никнення збитків від безнадійної дебіторської підтримки безперервного процесу кругообігу
заборгованості, підвищену зацікавленість виробництва.
Ефективно сформована структура оборот
суб'єктів господарювання в позикових засобах
[3]. На розмір питомої ваги дебіторської забор них активів на підприємствах АПК може доз
гованості впливають як внутрішні (кредитна волити підтримувати належний рівень лік
політика суб'єктів господарювання, структура відності суб'єктів господарювання. Оцінивши
розрахунків, стан контролю), так і зовнішні фінансову ліквідність підприємств АПК Мико
(стан розрахунків у країні, рівень інфляції, дер лаївської області на основі агрегування балан
жавна підтримка сільськогосподарського това су (табл. 2), робимо висновок, що сільськогос
ровиробника, ефективність грошовокредитної подарським підприємствам суттєво не вистачає
політики банків) фактори [4]. Серед основних грошових коштів для погашення термінових зо
методів управління дебіторською заборговані бов'язань, навіть суми високоліквідних (Л1) та
стю слід виділити якісний аналіз заборгованості швидколіквідних (Л2) активів не завжди дос
з ретельною оцінкою дебіторів, планування гро татньо для погашення термінових пасивів (П1).
Таким чином, баланс підприємств АПК
шових потоків та сучасні фінансові операції, а
саме факторинг, який практично не використо Миколаївської області неможливо назвати аб
вується на підприємствах
Таблиця 2. Аналіз ліквідності балансу підприємств АПК
АПК України через суттє
Миколаївської області (у % до валюти балансу)
вий ризик.
Ефективне управління
дебіторською заборгован
істю є невід'ємною умо
вою підтримки належного
рівня ліквідності і платос Період
проможності на підприє
мствах АПК. Управління
дебіторською заборгован
істю необхідно як з погля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
23,57
19,58
55,63
10,76
14,92
11,68
62,64
ду забезпечення ефектив 2005 р. 1,22
2006 р.
2,13
19,46
24,84
53,57
13,77
11,14
6,77
68,33
ної діяльності підприєм 2007 р. 5,08
16,72
27,43
50,77
10,86
14,58
9,79
64,77
ства, так і при формуванні 2008 р. 3,35
25,52
26,18
44,95
10,88
20,93
12,78
55,41
23,24
27,57
45,86
11,40
17,38
10,51
60,71
іміджу надійного пози 2009 р. 3,01
2010 р.
6,19
28,54
24,49
40,72
12,88
18,89
8,92
59,31
чальника.
2011 р.
3,50
34,02
22,60
39,84
13,70
11,67
8,07
66,55
Питома вага грошових
Платіжний надлишок (+) або нестача (-) активів
Л1-П1
Л2-П2
Л3-П3
Л4-П4
коштів у сумарній вар Період
12=3-7
13=4-8
14=5-9
тості оборотних активів 200510р. -9,54 11=2-6
8,65
7,90
-7,01
сфери обігу на підприєм 2006 р. -11,64
8,32
18,08
-14,76
2,14
17,65
-14,01
ствах АПК Миколаївської 2007 р. -5,78
2008
р.
-7,53
4,58
13,40
-10,46
області за період, що ана
2009 р.
-8,39
5,86
17,06
-14,85
лізувався, становить лише 2010 р. -6,69
9,65
15,57
-18,59
від 4,6% у 2005 р. до 8,21% 2011 р. -10,20
22,35
14,52
-26,71
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вилучення активів з обороту, ви
никнення додаткових витрат,
уповільнення обертання оборот
ного капіталу, виникнення збит
ків. Крім того, відчувається не
стача грошових коштів протягом
усього досліджуваного періоду,
внаслідок чого погіршується
рівень ліквідності та платоспро
можності суб'єктів господарю
вання. Сільськогосподарський
товаровиробник потребує більш
Рис. 1. Платіжний надлишок (+) або нестача (D) активів на
міцної державної підтримки за
підприємствах АПК Миколаївської області
допомогою системного прове
дення державних закупок
Таблиця 3. Показники ліквідності підприємств АПК
сільськогосподарської про
Миколаївської області
дукції за справедливими ціна
ми, регулювання ринкової
ціни, всебічної підтримки ма
лого бізнесу в аграрному сек
торі економіки. У подальших
дослідженнях планується про
ведення аналізу наявного
співвідношення оборотних та
необоротних активів на під
приємствах АПК України,
його впливу на показники ді
яльності суб'єктів господарю
солютно ліквідним, тому що в усіх досліджу вання; забезпеченості оборотними активами, їх
ваних періодах порушується перша нерівність структури та ефективності використання на
Л1≥П1, яка висвітлює співвідношення поточних підприємствах АПК України по відношенню до
наявних земельних ресурсів.
платежів та коштів (рис. 1).
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