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IMPROVEMENT OF METHODICAL ASPECTS OF ANALYSIS
OF EFFECTIVENESS OF AGROINDUSTRIAL FORMING
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто науково-методичні аспекти здійс-
нення аналітичної оцінки результативності господарської діяльно-
сті підприємств АПВ на базі використання потокових концепцій
фінансового менеджменту. Доповнено зміст категорій «результа-
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тативність» та «ефективність» на принципах вартісно-орієнто-
ваних потокових концепцій управління. Обґрунтовано етапність,
зміст і методична база аналізу результативності функціонування
агропромислових формувань на засадах аналітичного оцінювання
фінансових потоків.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ефективність, результативність, потокові концеп-
ції, фінансові потоки, агропромислові формування, аналітична оцінка.

ANNOTATION. The scientifically-methodical aspects of realization of
analytical estimation of effectiveness of economic activity of
enterprises of AIC are examined on the basis of the use of stream
conceptions of financial management are considered in the article.
Some aspects of the maintenance of categories «effectiveness» and
«efficiency» on principles of cost stream conceptions in management
have been complemented here. The sequence, maintenance and
methodical base of analysis of effectiveness of functioning of the
agroindustrial forming on principles of analytical evaluation of financial
streams have been grounded.

KEY WORDS: efficiency, effectiveness, stream conceptions, financial
streams, agroindustrial forming, analytical estimation

Постановка проблеми. Сучасний розвиток сфери агропроми-
слового виробництва відбувається у складних умовах когнітив-
них дисонансів і трансформаційних змін системи соціально-
економічних відносин. Стратегічною метою вітчизняного агро-
промислового бізнесу, яка реалізується у контексті національної
доктрини розвитку сільських територій та забезпечення продово-
льчої безпеки країни, є підвищення рівня конкурентоспроможно-
сті вітчизняного АПВ і перетворення його на високоефективний
сектор національної економіки. Досягнення поставленої мети
може бути забезпечено лише за належного рівня обліково-
аналітичного забезпечення системи виробництва, де першочерго-
ве місце займає сукупність методичних підходів до оцінювання
результативності управлінських процесів, що дає змогу чітко
оцінити сучасний стан, своєчасно нівелювати латентні ризики і
загрози, обґрунтувати напрями підвищення ефективності еконо-
мічного розвитку підприємства на перспективний період.

Аналіз існуючих досліджень за даною проблемою. Методи-
чні аспекти аналізу результативності розвитку агропромислового
виробництва та удосконалення концептуальних підходів до облі-
ково-аналітичного забезпечення управлінського процесу госпо-
дарюючих суб’єктів завжди були в центрі наукових досліджень
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провідних вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів. Видат-
ний вклад у розвиток методологічних, методичних і прикладних
аспектів оцінювання рівня економічного розвитку підприємств
зробили: В.Г. Андрійчук, В.Я. Амбросов, І.А. Бланк, В.М. Геєць,
М.Я. Дем’яненко, К.С. Горячева, І.Ю. Гришова, В.В. Кужель,
В.Я. Месель-Веселяк, В.М. Опарін, Р.С. Папехін, А.М. Поддєрьо-
гін, П.Т. Саблук, П.А. Стецюк, О.О.Терещенко, Ю. С. Цал-Цалко,
А.В. Чупіс, О.О. Шеремет та ін. Серед зарубіжних учених, які
присвятили свої наукові праці методичних засадам оцінювання
результативності фінансово-господарського управління, слід ви-
ділити: Т. Коупленда, М. Маргарет, Ф. Дж. Фабоцци, М. Чоудри,
І. Фішера, П. Гарбера, П. Еванса, С.Переса.

Невирішені раніше частини проблеми. Разом з тим, специфіч-
ність, складність і багатогранність процесів агропромислового виро-
бництва у сукупності із змінами наукових парадигм і критеріїв ефек-
тивності господарювання у сфері АПВ постійно вимагають удоско-
налення методичних підходів до оцінювання результативності функ-
ціонування й розвитку агропромислових формувань.

Формулювання цілей статті. Метою статті є доповнення іс-
нуючих методичних положень щодо оцінки рівня результативно-
сті господарювання підприємств АПВ на засадах сучасних кон-
цепцій фінансового менеджменту.

Виклад основного матеріалу. Сучасна наука накопичила знач-
ний досвід у науково-методичній і методологічний площині аналізу
результативності функціонування і розвитку господарюючих су-
б’єктів. Більшість загальновідомих методичних підходів до оціню-
вання ефективності процесів управління і виробництва можна умо-
вно поділити на три групи: ресурсний (ресурсно-функціональний)
підхід, потоковий підхід, математичне моделювання.

Одним з найбільш ортодоксальних у сучасній практиці постає
ресурсний підхід, який визначає результативність процесів управ-
ління з погляду оцінки джерел ресурсів, ефективності їх розподілу,
використання, що в свою чергу, зумовлює формування відповідних
фінансово-економічних результатів діяльності підприємства [1, 2].

Більш сучасним і прогресивним, на думку вітчизняних науко-
вців Гришової І.Ю. і Кужеля В.В., виявляється потоковий мето-
дичний підхід, методологічною основою якого є характеристики
ефективності розміщення й використання фінансових потоків і
динамічної оцінки їх вартості у часі як головних результативних
показників діяльності суб’єктів господарювання [3, 4].
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Статистичний потоковий метод є широковживаним і базується
на визначенні результатів перетворення економічних ресурсів,
враховує характер зміни натуральної і вартісної форми фінансо-
вих потоків, характер їх розміщення в активах підприємства. Ди-
намічний метод оцінки розміщення фінансових потоків, який по-
стає у центрі наукових концепцій вартісного управління зару-
біжних учених, є прогресивнішим і ґрунтується на вартісній кон-
цепції, дає змогу оцінити потенційні можливості фінансових по-
токів генерувати прибуток у майбутньому, що є основною наро-
щування ринкової вартості підприємства [5, 6]. При такому нау-
ковому підході ефективність розміщення фінансових потоків в
активах А.І. Бланк аналізує з урахуванням їх найважливіших па-
раметричних ознак: ліквідності, часу, руху, вартості і розкриває
латентну природу формування майбутньої вартості бізнесу [7].

Наукові дослідження визначення ефективності розміщення і
використання фінансових потоків підприємств АПВ з огляду на
системність, складність і відносну практичну новизну предмету
дослідження вимагають уточнення та певної деталізації методич-
ної і методологічної бази наукових експериментів. У зв’язку з
цим, з огляду на багатофункціональність і виняткову роль фінан-
сових потоків у забезпеченні всієї системи господарської діяль-
ності підприємства, доцільно в теорії і прикладній площині дета-
льно окреслити контури категорій «ефективність» і «резуль-
тативність» розміщення і використання фінансових потоків.

Під результатом у системі управління фінансовими потоками
вважаємо доцільним розглядати продукти, фінансові ресурси, ак-
тиви, капітал, які в процесі функціонування підприємства висту-
пають наслідком змін (трансформації), перетворюються безпосе-
редньо на фінансові потоки та максимізують ринкову вартість
бізнесу. Як зазначає М.Я. Дем’яненко, результативність, в свою
чергу, характеризує дієвість таких перетворень на кожному етапі
руху фінансових потоків у господарській системі і може набува-
ти кількісної і вартісної характеристики на всіх етапах управлін-
ського процесу (вході, процесу трансформації і виході) [8].

Ефективність розміщення і використання фінансових потоків
є наслідком результативності їх формування, розміщення, руху,
перетворення і використання і характеризується системою варті-
сних показників, як окремого елементу, так і системи управління
фінансовими потоками в цілому. При цьому, розмежування кате-
горій «результативність» і «ефективність» фінансових потоків
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методологічно ґрунтується на домінантних критеріях їх визна-
чення. Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури,
присвяченої даним базисним категоріям, дозволи визначити ос-
новні критерії, характерні змісту «результативності управління
фінансовими потоками». До основного їх складу доцільним вва-
жаємо віднести наступні: продуктивність, інтенсивність, своєча-
сність, прогресивність, доходність, економічність, дієвість.

Аналітична оцінка процесу формування фінансових потоків гос-
подарюючих суб’єктів акцентує увагу на визначенні системи показ-
ників, що характеризують практично всі аспекти діяльності підпри-
ємства, оскільки лише в такому разі можливо врахувати всі методо-
логічні тонкощі розрахунку величини кінцевого результату (чистого
фінансового потоку). З метою усунення методичних складностей
оцінки процесу формування фінансових потоків усі індикатори до-
цільно поділити на дві групи: 1) показники, які свідчать про розміри
кінцевих результатів діяльності, що безпосередньо впливають на
формування фінансових потоків; 2) показники, що характеризують
вартісну і кількісну оцінку фінансових потоків і свідчать про функ-
ціональні параметри потоків як економічної категорії (ліквідність,
синхронність, цілеспрямованість, рухливість).

З огляду на сучасні методичні концепції потокових теорій фі-
нансового менеджменту основним предметом аналітики фінансо-
вих потоків вважаємо вартісні аспекти оцінювання агропромис-
лового бізнесу. У відповідності з таким науковим підходом, в
якості головної мети процесу аналітичної оцінки фінансових по-
токів підприємств АПВ вважаємо доцільним розглядати можли-
вість нарощення ринкової вартості підприємства завдяки зрос-
танню величини чистого фінансового потоку.

З методологічної точки зору після кількісної оцінки факторів,
які створюють відповідні передумови формування фінансових по-
токів підприємств АПВ (аналіз сировинної бази, тенденції обсягів
виробництва і ринкової кон’юнктури агропродовольчого ринку),
вагоме значення має етапність процесу аналітичної оцінки фінан-
сових потоків. Аналітична оцінка процесу формування фінансових
потоків агропромислових підприємств за відповідними етапами
передбачає наявність цілісної системи економічних показників, які
характеризують різні сторони формування, перетворення, розмі-
щення і їхнього використання та служать потужним методичним
інструментом, який сприяє прийняттю виважених управлінських
рішень. Аналітика фінансових потоків надзвичайно важлива скла-
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дова механізму реалізації у господарську практику концепції ство-
рення фінансової архітектури інноваційного розвитку, оскільки
дозволяє окреслити комплекс заходів і факторів, які здійснюють
вплив на результативність майбутньої стратегії існування компанії
та досягнення її стратегічної мети. Зміст і методологічний інстру-
ментарій аналітичної оцінки фінансових потоків агропромислових
підприємств представлено на рис. 2.

В основі визначення ступеня ефективності їх розміщення і ви-
користання за різними напрямами і об’єктами постає процес іде-
нтифікації якісних (кількісних) параметральних характеристик
фінансових потоків. Методологічним базисом визначення такого
рівня виступає відповідна система економічних показників оці-
нювання фінансових потоків та їх критеріальні групи, які віддзе-
ркалюють всі сутнісні ознаки фінансових потоків у єдиній систе-
мі господарського управління. Використовуючи науковий підхід,
що розглядає процес управління діяльністю суб’єкта господарю-
вання як цілісну систему, основними елементами якої є сукуп-
ність відносин, що формуються на вході, в процесному блоці та на
виході, в якості критеріїв ефективності розміщення і використання
фінансових потоків вважаємо доцільним розглянути такі:

1. Вхідні критерії ефективності розміщення і використання
фінансових потоків, які віддзеркалюють вартість їх формування,
джерела фінансування та об’єкти їх розміщення і методологічно
ґрунтуються на системі вертикального аналізу розміщення фі-
нансових потоків за об’єктами і напрямами.

Процесні критерії ефективності фінансових потоків — відо-
бражають порівняльний методичний і практичний підхід до
об’єктів інвестування потоків, їх обсягів, структури, вартості,
співвідношення джерел і економічних результатів у процесі роз-
міщення і використання. Дана група критеріїв включає систему
економічних показників величини і динаміки дебіторської і кре-
диторської заборгованості, ефективності розміщення фінансових
потоків у необоротних і оборотних активах, показниках порівняль-
ного аналізу тривалості руху і синхронізації фінансових потоків.

2. Вихідні критерії ефективності фінансових потоків — система
економічних показників, домінантною базою яких виступають ре-
зультативні критерії фінансових потоків. Вони уявляють собою по-
рівняльну оцінку цільових параметрів системи менеджменту як мі-
ру ефективності функціонування фінансових потоків. Конкретними
показниками даної групи є: показники ліквідності фінансових пото-
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ків, рентабельності джерел формування фінансових потоків, рівня
доходності фінансових потоків і величина додаткової їх вартості,
що зумовлює ринкову вартість підприємства в цілому.

Етапи аналітичної оцінки Зміст та методична база
аналітичної оцінки

                     аналіз абсолютної величини фінансових потоків;
         аналіз темпів росту та приросту; аналіз вхідних і вихідних
        фінансових потоків;

                         оцінка величини позитивного і негативного фінансового потоку;

Аналіз величини фінансових
потоків в динаміці

                       оцінка власних джерел формування; аналіз коротко- та довгострокових
позикових джерел; аналіз сукупного обсягу джерел;                   аналіз рівня співвід-
ношення власних та позикових джерел

Аналіз джерел формування фі-
нансових потоків

аналіз динаміки і структури фінансових потоків, розміщених
в оборотних активах; аналіз динаміки і структури фінансових потоків,
розміщених в необоротних активах; співвідношення фінансових пото-
ків, розміщених в різних групах активів
необоротних та оборотних активах;

Аналіз розміщення фінансових
потоків в активах

                           співвідношення фінансових потоків, розміщених в
необоротних та оборотних активах; аналіз потоків, розміщених в матеріаль-
них, нематеріальних та фінансових активах; аналіз потоків, розміщених в

оборотних активах виробництва і обігу

Оцінка розміщення фінансових
потоків за об’єктами трансфо-

рмації

                        аналіз  динаміки та складу активів за ступенем ліквідності;
                        аналіз співвідношення фінансових потоків, розміщених в оборотних
активах і поточних джерел їх формування; аналіз показників ліквідності фінансових
потоків

Аналіз ступеня ліквідності фі-
нансових потоків

оцінка потенціалу внутрішніх  і зовнішніх джерел формування   фінан-
сових потоків; аналіз потужності джерел формування фінансових пото-
ків; аналіз ступеня незалежності фінансових потоків

Аналіз синхронізації фінансо-
вих потоків

 оцінка оборотності фінансових потоків; оцінка ступеня достатнос-
ті фінансових потоків; оцінка рентабельності фінансових потоків

Аналіз ефективності розмі-
щення і використання фінан-

сових потоків

аналіз окупності ЧФП; оцінка ступеня завантаженості ЧФП; аналіз
рівня доходності ЧФП; оцінка рівня достатності ЧФП

Оцінка результативності фор-
муванні фінансових потоків на

основі ЧФП

Факторний аналіз  ат виявлення кореляційної залежності      вели-
чини вартості підприємств від величини чистого фінансового по-
току

Оцінка тісноти формування
фінансових потоків із величи-
ною ринкової вартості бізнесу

Обґрунтування висновків щодо управлінських рішень відносно розробки стратегії створення
фінансової архітектури інноваційного розвитку підприємства

Рис. 2. Методика проведення аналітичної оцінки формування
фінансових потоків агропромислових підприємств
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Ґрунтуючись на сформульованих методологічних критеріях
побудови процесу аналітичної оцінки розміщення і використання
фінансових потоків і враховуючи логіку формування послідовно-
сті розрахунку системи економічних показників, необхідно окре-
слити мету (критерій), що буде покладений у фундаментальну
площину процесу визначення ефективності фінансових потоків. З
наукової точки такий критерій управління економічною систе-
мою концентрує свій функціональний зміст у цілеспрямованій
зміні стану системи, яка пов’язана із дією всього процесу — ефе-
кті. Ефект від процесу управління фінансовими ресурсами, зок-
рема, в частині їх розміщення і використання, проявляється у
здатності фінансових потоків створювати додаткові вартісні по-
токи та нарощувати вартість самого підприємства.
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