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Abstract. 
Havrylko I. M. Organizational principles of subsystems formation of monitoring and control in the man-

agement system of agricultural enterprises. 
Introduction. Existing economic conditions require companies to use tools to identify reserves of efficiency in the 

management system. The development of agricultural business entities is largely influenced by the information factor. The 
analysis of information resources should be aimed at taking into account past events and forecasting prospects. 

The purpose of the research is to develop the organizational basis for the subsystems formation of monitoring and 
control in the management system of agricultural businesses. 

Results. The importance of monitoring as a research method in the activity of an agricultural enterprise is substan-
tiated. The role of monitoring in the management system of agribusiness entities is defined. The necessity of using a sys-
tematic approach to ensure the effectiveness of monitoring the enterprise activities is proved. The system of process-struc-
tured management is characterized. The essence of the stages of the management system formation in the context of 
management functions is revealed. The need to avoid the duplication problem of information collection and analysis func-
tions in the agricultural enterprise activities is emphasized. A formal approach to strategic planning has been established. 
The requirements to be met by information in the market environment are outlined. The expediency of using the system of 
balanced indicators is substantiated for the formation of the information base of control. The main task of the adaptive 
control system is determined. The introduction of a forecasting model in the process of strategic planning is proposed. The 
phases of strategic planning are characterized. The economic effect of using the forecasting model is determined. It is proved 
that the implementation of the development strategy is possible due to changes in all subsystems of the agricultural enter-
prise.  

Conclusions. Approaches to the introduction of elements in the management system of an agricultural enterprise 
are considered and it is established that the most appropriate is the instrumental concept. The integration of monitoring 
and control tools means the development and implementation of a certain organizational mechanism. This mechanism will 
promote the effective use of the potential of the agricultural enterprise. Management decisions in the management system 
of an agricultural enterprise will be based on relevant information. 

Key words: monitoring, control, agricultural enterprise, organizational principles, management, strategic plan-
ning. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 

 

Нагаєва Г. О. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів у сільському 
господарстві. 

Вступ. Загальна економічна ефективність підприємства залежить від ефективності використання обо-
ротних активів. Негативний вплив фінансової кризи змушує сільськогосподарські підприємства постійно удоско-
налювати процес управління оборотними активами. 

Метою наукового дослідження є розвиток напрямків підвищення ефективності використання оборотних 
активів у діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Результати. Визначено основні завдання для забезпечення ефективного використання оборотних активів 
у діяльності сільськогосподарських підприємств. Встановлено наслідки зміни швидкості обігу оборотних активів. 
Наведено напрямки підвищення ефективності формування та використання оборотних активів. Охарактеризо-
вано способи прискорення оборотних активів за стадіями їх кругообігу. Визначено дії, направлені на збільшення 
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рівня ефективності використання оборотних активів. Наведено заходи, що впливають на підвищення рентабе-
льності оборотних активів. Охарактеризовано та систематизовано фактори впливу на ефективне викорис-
тання оборотних активів сільськогосподарських підприємств. Наголошено на необхідності виявлення відхилень 
за видами оборотних активів і розроблення заходів їх оптимізації. Визначено резерви прискорення оборотності 
оборотних активів з урахуванням стадії їх кругообігу у розрізі об'єкту впливу та одержуваного результату. До-
ведено наявність дефіциту оборотних активів у діяльності підприємства сільськогосподарської галузі. Наголо-
шено на необхідності впровадження в сільському господарстві фінансової політики, направленої на оптимальне 
формування та використання оборотних активів. Обґрунтовано роль механізму ефективного використання обо-
ротних активів у підтриманні рівня фінансової стійкості та платоспроможності сільськогосподарських підпри-
ємств. 

Висновки. Використання оборотних активів залежить від впливу значної кількості факторів. Одним із 
ключових факторів є робота бухгалтерської служби на підприємстві. Належна організація формування та вико-
ристання оборотних активів у процесі діяльності залежить від інформаційного забезпечення. 

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, оборотні активи, механізм ефективного викорис-
тання оборотних активів, фінансова стійкість, ефективність. 
 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Стан і рівень ефективності функціо-
нування оборотних активів є однією з основ-
них умов фінансово успішної діяльності під-
приємства. Будь-яке загострення фінансової 
кризи безпосередньо потребує інших умов 
розробки політики управління оборотними 
активами і, одночасно, актуалізує проблема-
тику визначення напрямків вибору стратегії 
їх фінансування. Падіння рівня фінансово-
платіжної дисципліни, коливання темпів ін-
фляції, скорочення до критично малих обся-
гів оборотних активів і інші негативні нас-
лідки фінансової кризи змушують 
підприємства змінювати свою фінансову по-
літику стосовно оборотних активів, шукати 
нові джерела їх фінансування, вирішувати 
проблеми ефективності їх використання. 
Підвищення ефективності використання 
оборотних активів – один із найважливіших 
чинників покращання загальної економічної 
ефективності виробництва й фінансової стій-
кості підприємств в сучасних умовах. Про-
блема формування та ефективного викорис-
тання оборотних активів підприємства була і 
залишається актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичним і методичним аспектам уп-
равління оборотними активами в діяльності 
суб’єктів господарювання присвячені роботи 
таких науковців як: Бондаренко О. С. [1], Во-
лошина В. В. [2], Дем’яненко М. Я. [3], Ковале-
нко О. В. [4], Окселенко Н. О. [5], Они-
сько С. М., Рубай О. В. [6], Пельтек Л. В., 
Писаренко С. М. [7], Постійко Ю. А. [8] та ін. 
Проте з урахуванням особливостей сільсько-
господарського виробництва й сучасного 
стану формування оборотних активів існує 
низка дискусійних питань, що потребують 
доопрацювання, а саме: відсутній єдиний під-
хід до управління формуванням оборотних 
активів підприємств, який дозволяв би вста-
новити величину оборотних активів і їх 

елементів з урахуванням поставлених цілей; 
не враховані особливості операційної діяль-
ності та критерії формування оборотних ак-
тивів підприємств. Тому дослідження сис-
теми формування й використання оборотних 
активів як важливого чинника підвищення 
ефективності функціонування підприємств 
набуває нагальності.  

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є формування напрямів збільшення рі-
вня ефективності використання оборотних 
активів підприємств, які займаються сільсько-
господарською діяльністю. 

Виклад основного матеріалу. Підви-
щення ефективності формування й викорис-
тання оборотних активів підприємства по-
винно, в першу чергу, забезпечити пошук 
компромісу між ризиком втрати ліквідності й 
ефективністю діяльності. Це зводиться до ви-
рішення двох важливих завдань: забезпе-
чення платоспроможності підприємства за 
прийнятного обсягу, структури та рентабель-
ності активів.  

Одним з ключових факторів підви-
щення ефективності виробництва є приско-
рення обігу коштів. На жаль, кризові явища у 
розвитку української економіки спричинили 
істотні негативні зміни як у тривалості обігу 
коштів більшості підприємств, так і у його 
структурі. А, як відомо, прискорення оборот-
ності приводить до вивільнення ресурсів з 
обороту, а уповільнення – до залучення дода-
ткових коштів. Тобто кожне підприємство по-
винно намагатися прискорити оборотність 
оборотних активів задля досягнення абсолю-
тного та відносного вивільнення коштів.  

Підвищення ефективності формування 
й використання оборотних активів на підп-
риємствах в сучасних умовах має досягатися 
такими шляхами: на стадії створення вироб-
ничих запасів необхідно впроваджувати еко-
номічно обґрунтовані та доцільні норми за-
пасів матеріалів; наближувати постачаль-
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ників сировини й матеріалів до споживачів; 
широке використання прямих тривалих 
зв`язків; розширювати складську систему ма-
теріально-технічного забезпечення,  викори-
стання сучасного обладнання, новітніх тех-
нологій.  

Обґрунтовуючи напрямки підвищення 
ефективності формування та використання 
оборотних активів на діючих підприємствах 
слід додати, що проблеми збуту виробленої 
продукції і взаємні неплатежі призводять до 
уповільнення обороту. Оскільки у сільському 
господарстві кошти обертаються навіть до-
вше року, то кожне підприємство повинне 
здійснювати заходи щодо прискорення обо-
ротності шляхом збільшення частки активів з 
високою оборотністю й зменшення частки ак-
тивів, що обертаються повільно. 

Прискорення оборотності може відбу-
ватися на всіх стадіях кругообігу:  

на стадії формування запасів – за раху-
нок визначення зайвих запасів і їх ліквідації, 
оптимального вибору постачальників і поліп-
шення організації постачання;  

на стадії виробництва – за рахунок 
впровадження нових технологій і підви-
щення ефективності праці, що сприятиме 
скороченню виробничого циклу без зни-
ження якості продукції, яку виробляють;  

на стадії незавершеного виробництва – 
шляхом використання прогресивної техніки; 
удосконалення форм організації виробниц-
тва, вживання дешевших матеріалів, удоско-
налення системи економічного стимулю-
вання економного використання сировинних 
ресурсів;  

на стадії обігу: наближення споживачів 
продукції до її виробників; удосконалення 
системи розрахунків; збільшення обсягу реа-
лізованої продукції внаслідок виконання за-
мовлень по прямих зв'язках, відвантаження у 
відповідності з укладеними договорами.  

Щоб підвищити ефективність форму-
вання й використання оборотних активів по-
трібно: повністю та ритмічно виконувати 
плани господарської діяльності; прискорю-
вати оборот грошових коштів за рахунок по-
ліпшення інкасації виручки й претензійної 
роботи; звести до мінімуму запаси; скорочу-
вати підзвітні суми та витрати майбутніх пе-
ріодів; не допускати значних розмірів дебі-
торської заборгованості. 

Для забезпечення підвищення рентабе-
льності оборотних активів необхідно забезпе-
чити своєчасне використання тимчасово віль-
них залишків грошових коштів для 
ефективного портфеля поточних фінансових 

інвестицій, що можуть принести підприємс-
тву прямий дохід.  

Таким чином, ефективність викорис-
тання оборотних активів на підприємстві за-
лежить, перш за все, від уміння управляти 
ними, підвищувати рівень комерційної і фі-
нансової роботи. Практичне впровадження 
запропонованих заходів по підвищенню 
ефективності формування й використання 
оборотних активів дозволить максимально 
ефективно використовувати власні ресурси 
для забезпечення стабільної фінансової дія-
льності. 

На ефективне використання оборотних 
активів сільськогосподарських підприємств 
впливає багато факторів, нерідко у протиле-
жних напрямах: 

за широтою впливу і ступенем керова-
ності: загальноекономічні фактори, еконо-
міко-організаційні фактори, фактори, 
пов’язані з технічним прогресом; 

за впливом на величину оборотних ак-
тивів: фактори, що збільшують розмір оборо-
тних активів, фактори, що зменшують розмір 
оборотних активів; 

залежно від діяльності підприємства: 
об’єктивні фактори, суб’єктивні фактори. 

За широтою впливу і ступенем управ-
ління фактори можна об'єднати у три групи: 
загальноекономічні, організаційні та пов'я-
зані з технічним прогресом.  

До загальноекономічних факторів нале-
жать: 

зміна величини товарообігу і його стру-
ктури; 

розміщення продуктивних сил; 
динаміка продуктивності суспільної 

праці, зайнятої у сфері товарообігу йу галу-
зях, що її обслуговують; 

розвиток господарського розрахунку. 
До економіко-організаційних факторів 

відносять: зміну розмірів підприємств і їх спе-
ціалізації; упровадження нових способів реа-
лізації продукції тощо. 

До факторів, пов'язаних із технічним 
прогресом, належать: 

зміна технології і техніки, що застосову-
ється в галузях, які обслуговують аграрний се-
ктор (транспорт, зв'язок, комунальне госпо-
дарство); 

автоматизація виробничих процесів. 
На ефективність використання оборот-

них активів і прискорення їх оборотності 
впливають як фактори, що збільшують їх ро-
змір, так і ті, що їх зменшують. 

Факторами, які підвищують величину 
оборотних активів, є: 
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1) розширення мережі каналів реалі-
зації; 

2) зміна структури товарообігу в бік 
збільшення питомої ваги продукції, яка має 
нижчу швидкість обігу. 

Зниженню величини оборотних активів 
сприяють: 

1) економія матеріальних і фінансо-
вих ресурсів; 

2) широке впровадження принципів 
господарського розрахунку в діяльність агра-
рних підприємств. 

Фактори, які визначають величину обо-
ротних активів, можуть бути об'єктивними 
(такими, що не залежать від діяльності даного 
підприємства) і суб'єктивними. До суб'єктив-
них факторів можна, наприклад, віднести: 
раціональне використання оборотних акти-
вів; виконання плану виробництва й реаліза-
ції продукції; дотримання кредитної і фінан-
сової дисципліни. 

На різногалузевих підприємствах резе-
рви й шляхи прискорення обігу оборотних 
коштів в узагальненому вигляді залежать від 
двох факторів: обсягу виробництва і реаліза-
ції та розміру оборотних активів. Для приско-
рення оборотності необхідно: 

звести до мінімуму запаси господарсь-
ких матеріалів, малоцінних і швидкозношу-
ваних предметів, інвентарю, спеціального 
одягу на складі, скоротити підзвітні суми, ви-
датки майбутніх періодів; 

удосконалювати організацію поста-
чання продукції на реалізацію та запрова-
джувати прогресивні форми і методи про-
дажу; 

нормалізувати розміщення оборотних 
активів; 

повністю й ритмічно виконувати плани 
господарської діяльності; 

удосконалювати розрахунки з постача-
льниками й покупцями; 

поліпшувати претензійну роботу; 
прискорювати обіг коштів за рахунок 

поліпшення інкасації виручки, жорсткого лі-
мітування залишків коштів у касах підпри-
ємств, у дорозі, на рахунках у банку; 

не допускати дебіторської заборгованості. 
Особлива увага має бути приділена ви-

вченню причин виявлених відхилень за окре-
мими видами оборотних активів і розробці 
заходів їх оптимізації. 

Основні резерви прискорення оборот-
ності оборотних активів з урахуванням особ-
ливостей кожної стадії кругообігу наведені в 
табл. 1.  

Як видно з табл. 1, підвищення ефек-
тивності оборотних активів може бути досяг-
нуто в результаті впливу на вироблену про-
дукцію, систему планування і організацію 
виробництва, що досягається постійним мо-
ніторингом за нормативами й динамікою фа-
ктичних питомих витрат і оборотності оборо-
тних коштів. 

Таблиця 1.  
Резерви прискорення оборотності оборотних активів з урахуванням стадії їх кругообігу 

Резерви Об'єкт впливу Одержуваний результат 

Зменшення матеріаломісткості 
продукції, що виробляється 

Вироблена продукція Зменшення потреби в матеріалах, сиро-
вині, комплектуючих виробах; скорочення 
частки оборотних коштів у виробничих за-
пасах 

Скорочення тривалості вироб-
ничого циклу виготовлення 

продукції 

Вироблена продукція і техніко-
організаційний рівень вироб-

ництва 

Скорочення частки оборотних коштів у 
незавершеному виробництві 

Удосконалення системи плану-
вання й формування оборот-

них активів 

Техніко-організаційний рівень 
виробництва 

Підвищення точності розрахунку норма-
тивів оборотних коштів і посилення конт-

ролю за їх дотриманням 

Удосконалення системи матері-
ально-технічного постачання 

Техніко-організаційний рівень 
виробництва 

Скорочення перебування оборотних акти-
вів у виробничих запасах 

Автоматизація й механізація ва-
нтажно-розвантажувальних і 

складських робіт 

Техніко-організаційний рівень 
виробництва 

Скорочення оборотних активів у виробни-
чих запасах і готовій продукції на складі 

Удосконалення системи збуту 
продукції 

Система маркетингу 
Скорочення нормативу оборотних коштів 

у готової продукції 
Впровадження оптимальних 

методів у витрачанні матеріалів 
Організація і технологія вироб-

ництва 
Зменшення потреби в матеріалах і сиро-

вині 
 

Зменшення залишків товарно-матері-
альних цінностей на складах містить величе-
зні резерви. Наприклад, у Японії запаси на 
вході й виході не перевищують 5% викорис-
товуваних ресурсів і вироблених товарів і 

продукції. У наших господарствах вони ле-
жать мертвим капіталом, відволікаючи й так 
незначні наявні оборотні активи. Саме в та-
кому стані запаси «тягнуть з кармана підпри-
ємства». Варто вчитися працювати «з коліс», 
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маючи мінімальні запаси у відповідності з но-
рмами й нормативами оборотних коштів.  

Сільськогосподарські підприємства 
відчувають нестачу власних оборотних кош-
тів, а їх приріст фінансують в основному за 
рахунок власних джерел. У зв'язку з цим доці-
льно використовувати раціональне співвід-
ношення між власним оборотним капіталом і 
позиковими ресурсами, спрямованими на по-
повнення оборотних коштів, яке має надзви-
чайно важливе значення для менеджера, оскі-
льки дозволяє кількісно оцінити склад 
оборотних активів і в якій пропорції можливо 
й доцільно мобілізувати його для підви-
щення ефективності роботи.  

В сучасних умовах інноваційного роз-
витку сільського господарства України агро-
промислові формування зацікавлені у ритмі-
чному й стабільному функціонуванні. Для 
досягнення високих соціально-економічних 
результатів, сільськогосподарським підпри-
ємствам потрібна чітко побудована, обґрун-
тована й прогнозована фінансова політика, 
побудована на механізмі ефективного вико-
ристання оборотних активів. Важливою скла-
довою цієї політики був і залишається меха-
нізм управління, оскільки ефективне 
формування й регулювання обсягу та струк-
тури оборотних активів сприяє підтриманню 
оптимального рівня ліквідності, забезпечує 

оперативність виробничого і фінансового ци-
клів діяльності, а відтак – високу платоспро-
можність і фінансову стійкість сільськогоспо-
дарських підприємств. 

Висновки. На стан функціонування 
оборотних активів і ефективність їх викорис-
тання суттєво впливають як фактори, що ма-
ють безпосереднє відношення до оборотних 
активів, так і ті, які прямо з ними не пов’язані. 
Це стосується передусім організації системи 
розрахунків і якості роботи фінансової (бух-
галтерської, економічної) служби на підпри-
ємстві, яка покликана організувати належне 
формування й використання оборотних засо-
бів. Основними з них є такі: збільшення обся-
гів дебіторської і кредиторської заборговано-
сті; зменшення обсягів реалізації продукції; 
нестача власних джерел фінансування оборо-
тних активів; неналежний контроль стану ро-
зрахунків. 

Враховуючи особливості розвитку під-
приємств аграрного сектора необхідно розро-
бити стратегію фінансування оборотних ак-
тивів, практична реалізація якої сприятиме 
ефективному розвитку сільськогосподарсь-
ких організацій в майбутньому і дозволить 
обґрунтувати рекомендації по досягненню 
оптимального рівня фінансової стійкості, 
спрогнозувати альтернативні сценарії розви-
тку. 
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Abstract. 
Nahaieva H. O. Ways to improve the efficiency of current assets in agriculture. 
Introduction. The overall economic efficiency of the enterprise depends on the efficiency of current assets. The neg-

ative impact of the financial crisis is forcing agricultural enterprises to constantly improve the process of current assets 
management. 

The purpose of the research is to develop ways to improve the efficiency of current assets in the activities of agricul-
tural enterprises. 

Results. The main tasks for ensuring the efficient use of current assets in the activities of agricultural enterprises 
are identified. The change consequences in the turnover rate of current assets have been established. The directions of effi-
ciency increase of formation and use of current assets are resulted. Methods of accelerating current assets by stages of their 
cycle are described. Actions aimed at increasing the efficiency level in the use of current assets are identified. The measures 
influencing the increase of current assets profitability are given. Factors influencing the effective use of current assets of 
agricultural enterprises are characterized and systematized. Emphasis is placed on the need to identify deviations by type 
of current assets and develop measures to optimize them. Reserves for accelerating the turnover of current assets are deter-
mined, taking into account the stage of their cycle in terms of the object of influence and the result obtained. The existence 
of a deficit of current assets in the enterprise activity of agricultural branch is proved. Emphasis is placed on the need to 
implement a financial policy in agriculture aimed at the optimal formation and use of current assets. The mechanism role 
of effective use of current assets in maintaining the level of financial stability and solvency of agricultural enterprises is 
substantiated.  

Conclusions. The use of current assets depends on the influence of a significant number of factors. One of the key 
factors is the work of the accounting department at the enterprise. Proper organization of the formation and use of current 
assets in the activity process depends on information support. 

Key words: agricultural enterprise, current assets, mechanism of effective use of current assets, financial stability, 
efficiency. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ НА АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

 

Резнік Н. П., Сиза Н. Теоретичні основи формування інтегрованої системи менеджменту на 
агропромислових підприємствах. 

Вступ. Нині одним з основних завдань економічної політики будь-якої країни є всебічне підвищення тех-
нічного рівня та якості продукції. Глобалізація і загальна конкуренція покликали до життя нову модель управління 
бізнесом, зорієнтовану на споживача. Визначальними факторами стають принципи і методи системи управ-
ління якістю, що дозволяють країнам конкурувати між собою у багатьох галузях. 


