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Посвідчення про державну реєстрацію Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» видане УкрІНТЕІ 
№558 від 20 жовтня 2015 р. 

У збірнику наведені матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації», де викладено 
результати наукових досліджень з питань науково-технічного та економічного 
розвитку енергоефективних і альтернативних технологій виробництва та 
переробки сільськогосподарської продукції, процесів і засобів механізації та 
електрифікації агропромислового виробництва, актуальних напрямів розвитку 
сучасного тваринництва та переробної галузі, виробництва конкуренто
спроможної сільськогосподарської продукції в умовах змін клімату, 
ефективності форм господарювання в системі АПК. 

Для науковців, управлінців, керівників підприємств, виробничників, 
фахівців національної економіки, аспірантів, студентів, викладачів. 
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Матеріали конференції публікуються в авторській редакції. 
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Секція «Інформаційне забезпечення управління 
економічною ефективністю аграрного виробництва» 

253 

економіки України. 

Висновки і пропозиції. Зростання врожайності цукрових буряків є одним 

з важливих чинників підвищення рентабельності виробництва. Зміна стратегії і 

тактики формування ринкових відносин у цукробуряковому виробництві, 

використання відповідних економічних, організаційних і правових методів, 

дозволить змінити на краще соціально-економічну ситуацію у галузі, відновити 

гідне становище сільськогосподарських товаровиробників на вітчизняному 

ринку продукції переробки галузі буряківництва, дати нові робочі місця, 

поліпшити соціальні умови життя працівників та їхніх родин. Реалізація 

запропонованих заходів дозволить сформувати ефективну структуру 

виробництва та призупинити розвиток кризових явищ у галузі. 

УДК 657 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Томчук О.Ф., к.е.н., доцент 

Вінницький національний аграрний університет 
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Постановка завдання. Поряд з чітким уявленням про кожний елемент 

майна підприємства важливе значення мають джерела фінансових ресурсів, які 

забезпечують формування окремих об'єктів матеріальних і нематеріальних 

активів. За джерелами формування фінансових ресурсів, що розміщуються в 

майні підприємства, їх поділяють на внутрішні зобов'язання (власний капітал) і 

зовнішні зобов'язання (залучений капітал). 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад в 

удосконалення аналізу капіталу зробили вчені О.Д. Василик, О.М.Загородна, 

В.М.Івахненко, К.В.Ізмайлова, М.Я.Коробов, Л.А. Лахтіонова, В.О.Мец, 

Є.В.Мних, П.Я.Попович, І.Д.Фаріон, С.І.Шкарабан та інші. Проте, щодо аналізу 

використання як власного так і позикового капіталу залишається багато 

невирішених та дискусійних питань, що потребують подальшого дослідження 

та пошуку нових прийомів та методів аналізу. 

Метою нашого дослідження є розкриття методики аналізу ефективності 

використання капіталу. 

Результати досліджень. Аналізуючи ефективність формування капіталу 

підприємства, здійснюють порівняльну оцінку загальних витрат необхідних для 

авансування коштів в господарську діяльність. 

Показники ефективності використання капіталу підприємства доцільно 

об'єднати у дві групи: 

- перша - характеризує ефективність капіталу на основі розрахунку 

показників його оборотності; 

- друга - шляхом оцінки доходності (прибутковості) капіталу. 

Показником, який характеризує інтенсивність використання капіталу, 

його ділову активність є оборотність як сукупного капіталу, так і його 

складових частин. Швидкість оборотності капіталу характеризують наступні 

показники: 

1. Оборотність капіталу у днях (тривалість обороту капіталу), її 

розраховують діленням добутку середнього розміру капіталу та кількості днів у 

аналізованому періоді на загальний розмір чистої виручки підприємства. 

2. Оборотність капіталу у разах (коефіцієнт оборотності капіталу) 

обчислюють діленням кількості днів у аналізованому періоді на оборотність 

капіталу у днях. 

3. Капіталомісткість або коефіцієнт закріплення капіталу - це 

обернений показник до коефіцієнта оборотності капіталу. 
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У світовій практиці широкого застосування набув узагальнюючий 

показник міри ефективності використання капіталу - прибутковість (дохідність, 

рентабельність) [1]. 

Коефіцієнт прибутковості визначається відношенням прибутку до 

капіталу, що інвестується, і розраховується за формулою: 

ка.Л., 
к 

де: КП- коефіцієнт прибутковості; П- прибуток; К-капітал. 

Але слід зазначити, що ми відобразили загальну концепцію розрахунку 

показника. На сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого показника 

ефективності капіталу для розрахунку коефіцієнта прибутковості. 

У чисельнику формули може бути операційний чистий прибуток, у 

знаменнику - середні показники загального капіталу (загальні активи), 

основного капіталу (довгострокові активи), оборотного капіталу (поточні 

активи). 

У розрахунок середньорічної суми загального капіталу не включають 

«непродуктивний» капітал (незавершені капітальні вкладення, витрати 

майбутніх періодів). 

Показник прибутковості капіталу характеризує рівень продуктивності 

всього капіталу, незалежно від джерел його надходження. 

При розрахунку коефіцієнта прибутковості можуть використовуватися і 

дані пасиву балансу. Таким чином, можна знайти коефіцієнт прибутковості 

загального і власного капіталів. 

Вибір бази розрахунку показника прибутковості залежить від поставленої 

мети аналізу. 

Коефіцієнт прибутковості використовується як інструмент прогнозування 

прибутку, оскільки він відображає взаємозв'язок передбачуваного щодо 

одержання прибутку із загальним інвестованим капіталом. Саме це робить 

процес прогнозування більш реальним. Окрім того, цей показник має важливе 
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значення для прийняття інвестиційних рішень, загального і фінансового 

планування, координації оцінки і контролю за господарською діяльністю та її 

результатами. 

Велику увагу при аналізі приділяють оптимізації капіталу, одним із 

напрямків якої є залучення кредитних ресурсів, яке залежить від обґрунтування 

оптимального співвідношення позикових та власних коштів, яке б 

максимізувало фінансову рентабельність підприємства і знижувало 

середньозважену ціну капіталу [2]. 

Оптимізація структури капіталу повинна забезпечити мінімізацію 

середньої вартості фінансових ресурсів, максимізацію рівня прибутковості 

активів і мінімізацію фінансових ризиків. Ефективність оптимізації структури 

капіталу визначається відношенням приросту рівня рентабельності активів до 

приросту середньої вартості фінансових ресурсів. 

Розрахована ціна фінансових ресурсів підприємства досліджується в 

динаміці і, виходячи із її величини, здійснюється оцінка ефективності 

інвестування капіталу та формуються критерії вибору майбутніх інвестицій. 

Порівнюючи вартість капіталу з очікуваним рівнем прибутковості залучених 

інвестицій, можна оцінити міру ефективності і доцільності здійснення вкладень 

в окремі активи. 

Висновки. Таким чином, запропонована система показників 

ефективності використання капіталу підприємства характеризує доцільність та 

визначає обсяг залучення на підприємство позикового капіталу. Ефективність 

використання капіталу підприємства є багатозв'язковим процесом і полягає в 

економічній вигоді, яку отримує як суспільство, так і власники та працівники 

підприємства. 
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