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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CURRENT ASSETS AT THE ENTERPRISES OF
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES OF UKRAINE
Проаналізовано ефективність використання оборотних активів на підприємствах АПК України, уточнено мето*
дику розрахунку окремих показників ефективності використання оборотних активів з урахуванням їх складу згідно
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" від
07.02.2013 р. № 73.
Analyzed the effectiveness of the use of current assets at the enterprises of the agroindustrial complex of Ukraine,
refined methodology of calculation of some indicators of the effectiveness of the use of current assets based on their
composition according to National regulations (standards) of accounting 1 "General requirements for financial reporting"
from 07.02.2013, № 73.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На фінансовий стан суб'єкта господарювання
та його стабільність на фінансовому ринку суттє
во впливає наявність оборотних активів, ефек
тивність їх використання, динаміка змін в їх об
сязі та структурі, а також показники швидкості
обороту цих активів. Таким чином, для оцінки
ефективності використання оборотних активів на
підприємствах АПК України необхідно проаналі
зувати показники платоспроможності, тобто мож
ливості своєчасного погашення боргових зобов'я
зань [1, с. 106]; ліквідності, а саме можливості пе
реводу конкретного активу у готівкові кошти без
суттєвої втрати вартості; можливості мобілізації
фінансових ресурсів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми оцінки ефективності використання
оборотних активів досліджують такі сучасні

60

вітчизняні і зарубіжні науковці, як М.А. Болюх,
В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток, М.І. Ковальчук,
О. Кононенко, О. Маханько, Г.В. Савицкая,
В.О. Подольська та інші.
Однак, через зміни у законодавстві України
питання методики розрахунку окремих ко
ефіцієнтів ефективності використання оборотних
активів на підприємствах АПК потребує подаль
шого опрацювання.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання дослідження полягає в оцінці ефектив
ності використання оборотних активів у цілому по
галузі АПК України за період 2006—2011 рр. та уточ
ненні методики розрахунку окремих показників
ефективності використання оборотних активів з ура
хуванням їх складу згідно Національного положен
ня (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні
вимоги до фінансової звітності" від 07.02.2013 р. №
73, що стане науковою новизною даної статті.
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Уточнена методика розрахунку окремих показників ефективності
використання оборотних активів на підприємствах України з урахуванням їх складу
згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності" від 07.02.2013 р. № 73
ɉɨɤɚɡɧɢɤ

Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ (ɑɢɫɥɨ ɨɛɨɪɨɬɿɜ,
ɜɿɞɞɚɱɚ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ), ɪɚɡ
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿɜ, ɪɚɡ

Ɋɹɞ. 2000 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2/(Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 1+ Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1)/2

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ, ɪɚɡ

Ɋɹɞ. 2000 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2/((Ɋɹɞ. (1125+1130+1135+
1155+1170+1190) ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 1 + Ɋɹɞ. (1125+1130+1135+1155+1170+1190) ɝɪ. 4
Ɏ. ʋ 1)/2)
Ɋɹɞ. 2000 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2/((Ɋɹɞ. (1100+1110) ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 1 + Ɋɹɞ. (1100+1110) ɝɪ. 4
Ɏ. ʋ 1)/2)
Ɋɹɞ. 2000 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2/((Ɋɹɞ. (1195-1695) ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 1 + Ɋɹɞ. (1195-1695) ɝɪ. 4
Ɏ. ʋ 1)/2)
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɧɿɜ ɭ ɩɟɪɿɨɞɿ / Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ (ɑɢɫɥɨ
ɨɛɨɪɨɬɿɜ, ɜɿɞɞɚɱɚ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ), ɪɚɡ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɧɿɜ ɭ ɩɟɪɿɨɞɿ / Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ʀɯ
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿɜ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɧɿɜ ɭ ɩɟɪɿɨɞɿ / Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɡɚɩɚɫɿɜ ɌɆɐ, ɪɚɡ
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɱɢɫɬɢɯ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ), ɞɧɿ
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿɜ, ɞɧɿ
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ, ɞɧɿ

Ɋɹɞ. 2000 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2/((Ɋɹɞ. (1160+1165) ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 1 + Ɋɹɞ. (1160+1165) ɝɪ. 4
Ɏ. ʋ 1)/2)

Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɡɚɩɚɫɿɜ ɌɆɐ, ɞɧɿ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɧɿɜ ɭ ɩɟɪɿɨɞɿ / Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɡɚɩɚɫɿɜ ɌɆɐ

Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɱɢɫɬɢɯ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ (ɩɟɪɿɨɞ
ɨɛɨɪɨɬɭ ɱɢɫɬɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ), ɞɧɿ
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɞɧɿ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɧɿɜ ɭ ɩɟɪɿɨɞɿ / Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɱɢɫɬɢɯ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ

Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɞɧɿ

Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ (ɡɚɩɚɫɿɜ ɌɆɐ + ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ)

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɜ ɨɛɨɪɨɬɿ

Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ (ɡɚɩɚɫɿɜ ɌɆɐ + ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ –
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ)
Ɂɦɿɧɚ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ (ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ)*
Ɉɞɧɨɞɟɧɧɚ ɜɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ)
Ɋɹɞ. 2290/2295 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2 * 100 / (Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 1+ Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 4
Ɏ. ʋ 1)/2)
((Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 1+ Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1)/2) / Ɋɹɞ. 2000 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2

Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

Ɋɹɞ. 2500 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2 / Ɋɹɞ. 2000 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2

Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɜɿɞɞɚɱɚ

Ɋɹɞ. 2000 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2 / Ɋɹɞ. 2500 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2

ȼɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ (ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ) ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɦɿɧɢ ʀɯ
ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ, ɦɥɧ ɝɪɧ.
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ, %

Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɿɜ

Ʉ .ɨɛɨɪ. ɈȺ * Ɂɚɝ. ɪɟɧɬ. ɈȺ
100

Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ (ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ)
ɑɢɫɬɿ ɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ

Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1 – Ɋɹɞ. 1695 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɱɢɫɬɢɦɢ ɨɛɨɪɨɬɧɢɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ

(Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1 – Ɋɹɞ. 1695 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1)/ Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɦɚɧɟɜɪɟɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ

(Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1 – Ɋɹɞ. 1695 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ1) / Ɋɹɞ. 1495 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1

Ɇɚɧɟɜɪɟɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ

(Ɋɹɞ. 1160 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1 + Ɋɹɞ. 1165 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1)/ (Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1 – Ɋɹɞ.
1695 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1)
Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1 / Ɋɹɞ. 1300 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ ɦɚɣɧɿ

Ⱥɧɚɥɿɡ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ

(Ɋɹɞ. 1160 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1 + Ɋɹɞ. 1165 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1)/ Ɋɹɞ. 1695 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɲɜɢɞɤɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ

(Ɋɹɞ. 1160+1165+1125+1130+
1135+1155 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1) / Ɋɹɞ. 1695 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1
(Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1 – Ɋɹɞ. 1170 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ1)/ Ɋɹɞ. 1695 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɩɨɤɪɢɬɬɹ (ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɩɨɬɨɱɧɨʀ
ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ)
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ

(Ɋɹɞ. 1610+1615+1620+ +1625+1630) ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1) / Ɋɹɞ. (1125+1130+ +1135+1155)
ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ

Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ

Ɋɹɞ. 2290/2295 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2 / Ɋɹɞ. 1300 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1

Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ

Ɋɹɞ. 2350/2355 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2 / Ɋɹɞ. 1495 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1

ȼɚɥɨɜɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

Ɋɹɞ. 2090/2095 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2 / Ɋɹɞ. 2000 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2

Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

Ɋɹɞ. 2190/2195 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2 / Ɋɹɞ. 2000 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2

ɑɢɫɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

Ɋɹɞ. 2350/2355 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2 / Ɋɹɞ. 2000 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2

ȼɚɥɨɜɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ

Ɋɹɞ. 2090/2095 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2 / Ɋɹɞ. 2050 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2

ɑɢɫɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ

Ɋɹɞ. 2350/2355 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2 / Ɋɹɞ. 2050 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2

Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ȼɊɨɚ)

Ɋɹɞ. 2190/2195 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2 * 100 / (Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 1+ Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1)/2)

Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ (ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ) (ɁɊɨɚ)
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ (ȿɊɨɚ)

Ɋɹɞ. 2290/2295 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2 * 100 / (Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 1+ Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1)/2)
Ɋɹɞ. 2350/2355 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 2 * 100 / (Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 3 Ɏ. ʋ 1+ Ɋɹɞ. 1195 ɝɪ. 4 Ɏ. ʋ 1)/2)

ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ

3
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ȼɊɨɚ * ɁɊɨɚ * ȿɊɨɚ
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на підприємствах АПК України,
пов'язані із суттєвим розривом
між моментом інвестування ак
тивів та отриманням доходів від
реалізації продукції та існуван
ням проблеми гострої нестачі
грошових коштів у період основ
них робіт, у процесі яких суб
'єкти господарювання повинні
закуповувати паливо і матеріа
ли, оплачувати послуги і працю
робітників, рівень оборотності
оборотних активів встановлений
на доволі невисокому рівні,
який, однак, має тенденцію до
збільшення (у 2006 р. у цілому по
галузі середнє число оборотів
Рис. 1. Середні показники тривалості оборотності
оборотних активів складало 1,09
дебіторської та кредиторської заборгованостей в цілому по
разів на рік, тоді як у 2011 р. —
галузі АПК України
1,26 разів).
Тривалість оборотності
Таблиця 2. Розрахунок комплексного показника ефективності
оборотних активів або їх
використання оборотних активів на підприємствах АПК України швидкість обертання — це
за період 2008—2011 рр.
відношення кількості днів у
досліджуваному періоді до
віддачі оборотних активів. За
період 2008—2011 рр. у серед
ньому по галузі тривалість
оборотності оборотних ак
тивів стабільна (встановлена на
рівні 333—342 дні).
Середні показники трива
лості оборотності грошових
коштів та їх еквівалентів або їх
швидкість обертання в цілому
по галузі встановлено на рівні
17—26 днів, що набагато мен
ше за середні показники три
валості оборотності всіх обо
ротних активів. Вважаємо, що це частково
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
свідчить про нестачу грошових коштів на підприє
ДОСЛІДЖЕННЯ
Використовуючи методики коефіцієнтного мствах АПК України, особливо у період сезон
аналізу, запропоновані сучасними економістами [1 них продажів та затримки платежів. Грошові
3, 5, 6], та структуру фінансової звітності кошти практично ніколи не залишаються вільни
підприємств України, рекомендовану Національ ми, їх постійно вкладають у господарську
ним положенням (стандартом) бухгалтерського діяльність, ще більше збільшуючи тривалість їх
обліку № 1 [4], аналіз ефективності використан оборотності. Аналізуючи тривалість оборотності
ня оборотних активів на підприємствах АПК Ук коштів у розрахунках на підприємствах агропро
раїни було проведено за допомогою коефіцієнтів, мислового комплексу, вважаємо необхідним про
уточнену методику розрахунку яких викладено у вести аналіз паралельно з аналізом кредиторсь
кої заборгованості (рис. 1).
таблиці 1.
У середньому по галузі дебіторська заборго
Проаналізувавши значення коефіцієнтів, роз
рахованих із використанням даних Державної ваність погашається за 148 днів, а кредиторська —
служби статистики України [7], зроблено наступні за 159.
У середньому по галузі середня швидкість
висновки.
У процесі аналізу ділової активності під оборотності кредиторської заборгованості у 2011
приємств АПК України одним з важливих показ р. вище приблизно на 27 днів. Таким чином, це
ників, що характеризує швидкість обороту активів, може свідчити про те, що протягом певного пе
є коефіцієнт оборотності оборотних активів (чис ріоду борги дебіторів переводяться у грошові
ло оборотів, віддача оборотних активів). Врахову кошти через більш значні часові інтервали, ніж ті,
ючи особливості оборотності оборотних активів коли підприємству вони необхідні для погашен
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Таблиця 3. Розрахунок впливу факторів, що пов'язані з
ефективністю використання оборотних активів, на фінансові
показники господарської діяльності підприємств
агропромислового комплексу України (порівняно з 2008 р.)
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɉɨɤɚɡɧɢɤ

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɿɞ
ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ,
ɦɥɧ ɝɪɧ.
ɑɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ
(ɜɢɪɭɱɤɚ) ɜɿɞ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
(ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ,
ɩɨɫɥɭɝ), ɦɥɧ ɝɪɧ.
ɋɟɪɟɞɧɿ ɡɚɥɢɲɤɢ
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ,
ɦɥɧ ɝɪɧ.
ȼɿɞɞɚɱɚ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɿɜ
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ,
%
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ
ɩɨɤɚɡɧɢɤ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ

ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ
ɩɨɤɚɡɧɢɤ

ɍɫɶɨɝɨ

25565,9

12229,6

19524,1

64170,5

128851,8

129891,5

64681,3

59401,3

120237,9

120237,9

60836,6

1,080

1,072

1,080

 0,009

10,171

21,263

10,171

11,092

0,331

0,477



0,146

2008

2011

6041,8

ня заборгованості перед кредиторами, тобто мо
жуть виникати нестачі грошових коштів в обороті
та необхідність залучення додаткових джерел
фінансування.
Протягом 2008—2009 рр. обсяг кредиторської
заборгованості на підприємствах АПК України
був вище ніж обсяг дебіторської заборгованості,
що, на нашу думку, може бути пов'язано із фінан
совоекономічної кризою в Україні та існуванням
певних труднощів при реалізації виробленої про
дукції.
Вивільнення оборотних активів може відбува
тися внаслідок поліпшення їх використання, а саме
внаслідок збільшення швидкості їх використання.
У ситуації збільшення тривалості оборотності обо
ротних активів відбувається залучення оборотних
активів, що є негативною тенденцією.
У середньому по галузі у 2009 р. порівняно з 2008
р. відбулося залучення оборотних активів внаслі
док зменшення швидкості обертання оборотних
активів на суму 1794,1 млн грн., а за період 2010—
2011 рр. вивільнились оборотні активи на загальну
суму 1793,6 млн грн. Таким чином, за період 2009—
2011 рр. в середньому на підприємствах АПК Ук
раїни зменшення потреби в оборотних коштах внас
лідок поліпшення їх використання в абсолютних по
казниках не відбулось, але за цей період збільши
лись обсяги реалізації с/г продукції, що, безумов
но, є позитивною тенденцією розвитку галузі.
Розглянемо коефіцієнт ефективності оборот
них активів на підприємствах АПК України. Се
Передплатний індекс 21847

редні показники коефіцієн
ту ефективності оборотних
активів у цілому по галузі
агропромислового комп
лексу України зросли з
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
10,17 % у 2008 р. до 21,26 %
ɭ ɬ.ɱ. ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɿɧɢ
у 2011 р., що висвітлює по
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
зитивну тенденцію загаль
ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ного підвищення ефектив
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɿɜ
ɚɤɬɢɜɿɜ
ності використання оборот
них активів.
Суб'єкти господарю
6187,8
13336,3
вання можуть мати при ви
соких значеннях коефіціє
нту ефективності оборот
них активів дост атньо
65721,0
1039,7
низькі показники віддачі
оборотних активів, і навпа
ки, саме тому необхідно на


дати загальну оцінку ефек
тивності використання


оборотних активів за допо
могою розрахунку комп
лексного показника ефек


тивності використання
оборотних активів, який
зможе відобразит и се


редній умовний ефект у
вигляді прибутку, виручки,
що припадає на 1 грн. вит
рат, що були вкладені в оборотні активи [5, с. 114]
(табл. 2).
Розрахуємо вплив зміни ефективності викори
стання оборотних активів та їх обсягу на чистий
дохід від реалізації продукції та фінансовий ре
зультат від звичайної діяльності підприємств аг
ропромислового комплексу (табл. 3).
Зазначимо, що зростання чистого доходу від
реалізації продукції на підприємствах АПК Украї
ни на 64681,3 млн грн. є наслідком зміни середньої
вартості оборотних активів (впливу фактору скла
дає + 65721,0 млн грн.), навіть з урахуванням змен
шення віддачі оборотних активів на 0,009 пункти
(вплив чинника відповідно складає — 1039,7 млн
грн.).
Зростання прибутку від звичайної діяльності
до оподаткування на підприємствах АПК Украї
ни обумовлено:
— зміною середньої вартості оборотних ак
тивів (вплив чинника складає + 6187,8 млн грн.);
— підвищенням коефіцієнту ефективності
оборотних активів на 11,092 пункти (вплив фак
тору складає + 13336,3 млн грн., тобто 68,3 % від
загальної зміни суми прибутку від звичайної
діяльності до оподаткування за період 2008—
2011 рр.).
Суттєвими чинниками, що впливає на розмір
чистих оборотних активів, є динаміка розмірів
оборотних активів та динаміка розмірів поточ
них зобов'язань. У ситуації перевищення темпів
росту оборотних активів над темпами росту по
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точних зобов'язань розміри чистих оборотних
активів зростають. У середньому на підприєм
ствах сільського, лісового та рибного господар
ства України, починаючи з 2010 р., спостері
гається перевищення темпів росту оборотних
активів над темпами росту поточних зобов'язань,
що свідчить про покращення фінансового стану
галузі (особливо беручи до уваги те, що у 2011
році питома вага дебіторської заборгованості в
загальному обсязі оборотних активів зменши
лась).
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, оцінивши ефективність вико
ристання оборотних активів на підприємствах
АПК України, доречно зробити наступні виснов
ки.
1. У цілому по галузі АПК України рівень
оборотності оборотних активів встановлений на
доволі невисокому рівні, який, однак, має тен
денцію до збільшення (у 2006 р. в цілому по га
лузі середнє число оборотів оборотних активів
складало 1,09 разів на рік, тоді як у 2011 р. —
1,26 разів) навіть з урахуванням особливостей
використання оборотних активів на підприєм
ствах сільського, лісового та рибного господар
ства України, пов'язаних з існуванням значного
розриву часу між моментом інвестування активів
та отриманням доходів від реалізації продукції,
а також проблемою нестачі грошей у період ос
новних робіт.
2. У 2011 р. середня швидкість оборотності
кредиторської заборгованості в середньому по
галузі вище за середню швидкість оборотності
дебіторської заборгованості приблизно на 27
днів, що свідчить про те, що протягом певного
періоду борги дебіторів переводяться у грошові
кошти через більш значні часові інтервали ніж
ті, коли вони необхідні для погашення заборго
ваності перед кредиторами, внаслідок чого ви
никають нестачі грошових коштів в обороті та
необхідність залучення додаткових джерел
фінансування.
3. У середньому по галузі у 2009 р. порівняно з
2008 р. відбулося залучення оборотних активів внас
лідок зменшення швидкості обертання оборотних
активів на суму 1794,1 млн грн., а за період 2010—
2011 рр. оборотні активи вивільнились на загальну
суму 1793,6 млн грн. Таким чином, за період 2008—
2011 рр. в цілому по галузі АПК України зменшен
ня потреби в оборотних коштах внаслідок пол
іпшення їх використання в абсолютних показниках
не відбулось, але за цей період збільшились обсяги
реалізації с/г продукції, що, безумовно, є позитив
ною тенденцією розвитку галузі.
Перспективи подальших досліджень поляга
ють в аналізі рівня забезпеченості підприємств
АПК України оборотними активами і виявленні
впливу структури оборотних активів на ефек
тивність їх використання.
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