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— розвиток сучасних моделей взаємодії з 

виробництвом (учбово-наукові лабораторії, сту-

дентські учбово-проектні бюро, науково-дослідні 

центри, клініки тощо);

— розробка інноваційних освітніх про-

грам, що містять інноваційні освітні та новітні 

інформаційно-комп’ютерні технології;

— застосування організаційних інновацій у 

системі управління університетом та його іннова-

ційною діяльністю.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ 
В ОБОРОТНИХ КОШТАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті окреслено методику підходів до визначення потреби в оборотних коштах сільсько-

господарських підприємств, яка є актуальним питанням сьогодення. За належних умов опрацювання еко-

номічної інформації та використання алгоритмів розрахунку потреби в оборотних коштах господарства 

вибудовується напрям їх ефективного використання.

Ключові слова: оборотні кошти, потреба, нормування, чистий капітал, циклічна потреба, ациклічна 

потреба.

Summary. The paper outlines the methodology approaches to determine the need for working capital farms, which 

is a key issue today. Where appropriate conditions for economic information processing and the use of computational 

algorithms need working capital management, direction builds their effective use.

Key words: working capital, need, valuation, net capital requirement cyclic, acyclic need.

Постановка проблеми. На тлі євроінтеграційних 

зрушень в Україні перед аграрним сектором країни 

постають стратегічні завдання з виведення вітчиз-

няної економіки зі стану рецесії, яка простежується 

останнім часом. У першу чергу це стосується забез-

печення продовольчої безпеки країни і виходу на 

нові та розширення існуючих міжнародних ринків 

збуту сільськогосподарської продукції, а саме: вироб-

ництво висококонкурентних продуктів споживання. 

У цьому випадку ресурсний потенціал товаровироб-
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ників є матеріальною передумовою і відправною 

точкою здійснення таких процесів. При цьому його 

головні складові — рівень та ефективність викорис-

тання — безперечно, визначають кінцеві результати 

сільськогосподарського виробництва.

Проте реалії сьогодення свідчать про роз-

балансованість матеріального забезпечення гос-

подарств як в плані співвідношення основних 

коштів до оборотних із відсутністю чіткого нор-

мування потреби останніх, так і в плані відме-

жування більшістю керівників від прийняття 

політики комплексного управління оборотними 

коштами з пошуком шляхів прискорення їх обо-

ротності. Тобто без створення дієвого підходу до 

ресурсозабезпеченості господарств як спонукаль-

ного мотиву збільшення виробництва продукції 

всі намагання у виконанні стратегічних завдань 

уряду будуть марними. У цьому разі потреба в 

оборотних коштах сільськогосподарських під-

приємств повинна визначатися шляхом науково 

обґрунтованого їх нормування як у розрізі складо-

вих елементів, так і за основними галузями діяль-

ності. І від того, наскільки правильно вони будуть 

визначені, об’єктивно залежить величина всього 

ресурсного потенціалу товаровиробника.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання забезпечення необхідної величини оборот-

них коштів у структурній будові всього ресурсного 

капіталу підприємств завжди залишається акту-

альним науковим дослідженням. Так, розробка 

методичних основ і практичних рекомендацій із 

формування оборотних коштів за напрямом свого 

функціонування та ефективність їх використання 

у виробничій сфері здійснена цілою плеядою вче-

них-економістів, серед яких: М. Я. Дем’яненко, 

В. Я. Плаксієнко, Г. Ф. Білоусенко, П. А. Лайко, 

В. Г. Андрійчук, А. Н. Поддєрьогін, М. Ф. Огій-

чук, О. Є. Гудзь та багато інших.

Високо оцінивши напрацювання науковців, 

необхідно зауважити, що поряд із цим залишаються 

невирішені питання щодо механізму нормування у 

визначенні потреби оборотних коштів за їх елемент-

ним складом в умовах ринкових відносин функціо-

нування сільськогосподарських підприємств.

Метою дослідження є відпрацювання теоре-

тичного підходу до механізму визначення потреби 

сільськогосподарських товаровиробників в обо-

ротних коштах.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення 

оборотними коштами сільськогосподарських під-

приємств, які виступають одним із елементів його 

ресурсного потенціалу, справляючи певний вплив 

на його формування, займає далеко не останнє 

місце. Поряд із загальними рисами оборотні ко-

шти сільськогосподарського підприємства мають 

свої відмінності. Основними з них можна назвати 

тривалість виробничого циклу сільськогосподар-

ського виробництва, використання значної час-

тини виробленої продукції для власних потреб, 

особливості нормування їх елементів. Ця специ-

фіка обумовлює і відмінності в управлінні оборот-

ними коштами залежно від галузі.

Особливістю останньої риси оборотних ко-

штів сільськогосподарських підприємств є те, що 

потреба в них здійснюється на основі довгостроко-

вих цінових норм, «…які мало обґрунтовані і не до-

зволяють структурним підрозділам визначати ре-

альну потребу в оборотних коштах з урахуванням 

конкретних умов їх роботи» [1, с. 10]. Правда в тім, 

що при викладенні такого порядку нормування 

автор веде мову тільки про нормування оборотних 

активів, опускаючи при цьому джерела їх форму-

вання, які безпосередньо впливають на величину 

оборотних коштів, що визначає їх потребу.

Зважаючи на це, існує й інший авторський 

підхід, який ґрунтується на тому, що розрахунок 

оптимального розміру величини оборотних ко-

штів у сільськогосподарських підприємствах в 

умовах економічного ризику і нестійких зв’язків 

доцільно здійснювати на підставі прогнозних да-

них, які визначають реальну потребу в поточних 

активах, використовуючи методику «мінімаксно-

го» аналізу [2, с. 67]. На наше бачення, така по-

треба найбільш важлива на стадії формування 

величини оборотних коштів, а оскільки процес 

ефективного використання оборотних коштів не-

можливий без оптимізації їх раціональної струк-

тури та обсягу, то ця методика набуває величезне 

значення і в процесі використання оборотних ко-

штів. Тобто «…від кількості, якості, джерел фор-

мування та ефективності використання оборот-

них коштів залежить рівень розвитку економіки 

сільськогосподарських підприємств» [3, с. 189].

У сучасних умовах кругообіг оборотного ка-

піталу, матеріалізованого в оборотних коштах під-

приємства, що включають оборотні виробничі 

фонди і фонди обігу, здійснюється під впливом 

адаптації підприємства до ринку і деякої неста-

більної ситуації в економіці України. Це посилює 

галузеві особливості сільськогосподарського ви-

робництва значною потребою у виробничих запа-

сах, визначених сезонною заготівлею кормів і на-

сіння, утриманням поголів’я тварин та розміром 

незавершеного виробництва, окресленого біо-

кліматичними факторами. Крім того, переважну 

частину виробничих оборотних фондів сільсько-

господарське підприємство купує. А оскільки 

економічна сутність кругообігу оборотних коштів 

полягає в тому, що вони авансуються у різні види 

поточних витрат підприємства і повертаються 

після завершення кожного обігу до своєї вихідної 

величини, то взаємодія зовнішніх умов економіч-

ної діяльності сільськогосподарського виробника 

та його внутрішнього середовища перешкоджає 

прояву цієї сутності, ускладнюючи режим нор-

мального кругообігу.
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По-перше, це пов’язано з поверненням аван-

су, обумовленим продажем продукції. В умовах 

адаптації до ринку далеко не вся вироблена на 

продаж сільськогосподарська продукція дійсно 

продається, тривалість реалізації може перевищу-

вати нормальні терміни і не завжди за продукцію 

сплачуються кошти. До того ж механізму повер-

нення авансованого капіталу в поточні витрати 

товаровиробника не властивий автоматизм.

По-друге, сума авансу буває недостатньою 

для початку нового циклу обігу через неухильне 

зростання цін на ресурси виробництва, через що 

виникає об’єктивна потреба збільшення оборот-

них коштів.

По-третє, як правило, власних джерел по-

криття зростання потреби в оборотних коштах 

практично немає, виручка від продажу сільсько-

господарської продукції не покриває витрат на 

виробництво через високу собівартість одиниці 

продукції. Тут виникає ситуація, коли повернен-

ня авансованих оборотних коштів при завершенні 

циклу виробництва повністю не забезпечується, 

тобто сума повернутого авансу оборотних коштів 

недостатня для здійснення наступного циклу ви-

робництва продукції.

Отже, у практичній діяльності сільськогос-

подарського підприємства складність здійснен-

ня кругообігу оборотних коштів проявляється, 

передусім, за такими основними напрямками, як 

зростання потреби в оборотних коштах для опе-

раційної діяльності і зростання рівня кредитор-

ської та дебіторської заборгованості.

Для вирішення цієї задачі виключний пріори-

тет має правильне визначення розміру оборотних 

коштів сільськогосподарського підприємства, 

тобто потреби в чистому оборотному капіталі. 

Проте на цю потребу впливає комплекс факторів, 

до яких необхідно віднести зміни обсягу і струк-

тури виробництва, прискорення оборотності обо-

ротних коштів, зміна цін на придбані ресурси, 

діюча у господарстві система ставок і розцінок з 

оплати праці, зміна тривалості виробничого ци-

клу, затрати на незавершене виробництво та ін.

Як правило, чистий оборотний капітал (ОК
ч
) 

визначається у два способи з використанням лівої 

і правої частин балансу [4, с. 124]:

 ч рОК ОЗ К З  , (1)

 п пОК К А  , (2)

де ОЗ — оборотні кошти;

К
р
З — короткострокова кредиторська забор-

гованість;

К
п
 — постійний капітал;

А
п
 — позаоборотні активи.

Звідси постійний капітал являє собою суму 

власного капіталу підприємства, середньостро-

кової і довгострокової заборгованості. Під ко-

роткостроковою кредиторською заборгованістю 

розуміється сума кредиторської заборгованості та 

короткострокових кредитів. Причому довгий час 

нормою всієї фінансової діагностики було поло-

ження, згідно з яким чистий оборотний капітал 

підприємства — величина позитивна. Сьогодні 

більшість фінансових аналітиків згодні, що знан-

ня про позитивний або негативний рівні чистого 

оборотного капіталу майже не мають сенсу, рівень 

повинен інтерпретуватися в залежності від чис-

ленних змінних і, зокрема, в залежності від харак-

теру діяльності підприємства.

На відміну цьому, чиста потреба в оборотних 

коштах пов’язана з поточними операціями з ура-

хуванням запасів, загальної дебіторської заборго-

ваності, включаючи небанківську кредиторську 

заборгованість. Потребу в поточному фінансу-

ванні, як зазначає Б. В. Приткін [5, с. 67], можна 

розділити на дві частини: циклічну (Цп), безпосе-

редньо пов’язану з господарським циклом, і аци-

клічну (АЦп) — незалежну від циклу. Тоді загальна 

потреба в оборотних коштах (По.з) складе:

 По з Цп АЦп.   .  (3)

При цьому циклічну потребу в оборотних ко-

штах можна навести як вирахувану кредиторську 

заборгованість постачальникам (КЗп) із суми за-

пасів (З) і дебіторської заборгованості покупців 

(ДЗп): Цп З ДЗп КЗп   , а ациклічну — як різ-

ницю між іншою дебіторською заборгованістю 

(ДЗін) та іншою кредиторською заборгованістю 

(КЗін): АЦп ДЗін КЗін  .

Окрім цього, загальну потребу в оборотних ко-

штах сільськогосподарського підприємства з ура-

хуванням сезонного фактора виробництва можна 

розділити на дві частини — стійка (структурна по-

треба) і нестійка (кон’юнктурна потреба) (рис. 1).

Рис. 1. Циклічна потреба в оборотних коштах

Структурна потреба в оборотних коштах від-

носно постійна за тимчасовим параметром, тоді як 

кон’юнктурна схильна до сезонних або випадкових 

коливань. Така відмінність важлива з точки зору 

особливостей фінансування цієї потреби, а саме: 

вважають, що структурна частина повинна фінан-

суватися за рахунок постійних джерел, за рахунок 
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чистого оборотного капіталу, а кон’юнктурна — за 

рахунок тимчасових джерел, це може бути, напри-

клад, короткострокове банківське кредитування. У 

такому розумінні поточна фінансова потреба тіль-

ки частково є потребою в оборотних коштах, тобто 

виступає як стійка потреба.

Таким чином, встановлення потреби в обо-

ротних коштах є першим комплексом управ-

лінських рішень із забезпечення ефективної ді-

яльності сільськогосподарського підприємства. 

Другий комплекс рішень спрямований на фор-

мування оборотних коштів, достатніх для задо-

волення потреби і необхідної маневреності ресур-

сами господарства. Для цього необхідно знайти 

додаткові джерела, які покриють нестачу коштів.

Висновки. У сучасних умовах кругообіг обо-

ротних коштів здійснюється під впливом адаптації 

сільськогосподарського підприємства до ризику 

втрат активів і різкого нестабільного перепаду в 

економіці країни. Ці фактори впливають на осо-

бливість сільськогосподарського виробництва 

різноманітною потребою у виробничих запасах 

залежно від сезону. При цьому удосконалення ме-

тоду розрахунку потреби в оборотних коштах для 

сільськогосподарських підприємств можливе з 

введенням понять «ациклічна» і «циклічна потре-

ба», «чистий оборотний капітал». Це убезпечить їх 

відволікання у понаднормативні запаси товарно-

матеріальних цінностей і витрати виробництва.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН НА ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Стаття присвячена визначенню змісту потенціалу підприємства, його складових, впливу 

соціально-економічних змін на цей процес. Розглянуто модель оцінки потенціалу з урахуванням соціально-

економічних змін підприємства.

Ключові слова: потенціал, соціально-економічні зміни.

Summary. The article is devoted to defining the potential content of its components, the impact of socio-economic 

change in the process. The model of capacity assessment, taking into account social and economic changes of the company.

Key words: potential, socio-economic changes.

Постановка проблеми. Сучасні умови госпо-

дарювання мають низку характерних особливос-

тей, які необхідно враховувати в управлінні під-

приємством. Вони викликані, передусім, самою 

логікою розвитку економіки країни: швидкі змі-

ни зовнішнього середовища; посилення впливу 

інституціональних чинників; несформованість 

ринкової інфраструктури.

Ринкові перетворення в Україні, темпи зміни 

конкурентних умов господарювання, глобалізація 

економіки, поширення міжгалузевої інтеграції та 

інтернаціоналізація сучасного бізнесу обумовлю-

ють необхідність швидкого реагування підпри-

ємств на зміни зовнішнього середовища [1].

В умовах швидких змін в конкурентному 

середовищі потенціал як цілісна система потре-
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