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Моделювання процесів управління джерелами фінансування оборотного капіталу
сільськогосподарських підприємств України
Досягнення збалансованості у формуванні оборотного капіталу є передумовою стабільного розвитку
підприємств та поліпшення економічної ситуації в Україні в цілому, що є особливо важливим під час
соціально-економічної кризи. Особливої уваги заслуговує дослідження особливостей формування
оборотного капіталу саме на сільськогосподарських підприємствах України, оскільки їх внесок в
економіку є значним.
Метою статті є дослідження методик оцінювання ефективності формування оборотного капіталу
підприємств та перспектив їх застосування для характеристики сучасного стану діяльності вітчизняних
сільськогосподарських підприємств. Об’єктом дослідження є визначення фактичної моделі
фінансування оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств України.
У статті проаналізована ефективність формування та використання оборотного капіталу у аграрному
секторі економіки України. Визначена фактична модель фінансування оборотного капіталу підприємств
у цьому секторі. Для цієї сфери типовим є дотримання агресивної політики формування оборотних
активів, що збільшує ризик втрати кредитоспроможності та фінансової стабільності. Оптимізація джерел
фінансування оборотного капіталу вітчизняних сільськогосподарських підприємств збільшить об’єм
фінансування економічної діяльності та підвищить ліквідність підприємств.
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Моделирование процессов управления источниками финансирования оборотного
капитала сельскохозяйственных предприятий Украины
Достижение сбалансированности в формировании оборотного капитала является предпосылкой
стабильного развития предприятий и улучшения экономической ситуации в Украине в целом, что
является особенно важным во время социально-экономического кризиса. Особенного внимания
заслуживает исследование особенностей формирования оборотного капитала именно на
сельскохозяйственных предприятиях Украины, поскольку их вклад в экономику является значительным.
Целью статьи является исследование методик оценивания эффективности формирования оборотного капитала
предприятий и перспектив их применения для характеристики современного состояния деятельности
отечественных сельскохозяйственных предприятий. Объектом исследования является определение
фактической модели финансирования оборотного капитала сельскохозяйственных предприятий Украины.
В статье проанализирована эффективность формирования и использования оборотного капитала в
аграрном секторе экономики Украины. Определена фактическая модель финансирования оборотного
капитала предприятий в данном секторе. Для данной сферы типичным является соблюдение агрессивной
политики формирования оборотных активов, что увеличивает риск потери кредитоспособности и
финансовой стабильности. Оптимизация источников финансирования оборотного капитала
отечественных предприятий увеличит объем финансирования экономической деятельности и повысит
ликвидность предприятий.
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