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Аналіз факторів впливу на ефективність використання оборотного капіталу
сільськогосподарських підприємств України
Ефективне управління оборотним капіталом є одним з найважливіших завдань будь-якої компанії,
оскільки впливає на безперервність виробництва та продажів, ліквідність компанії, її
платоспроможність та прибутковість. Для визначення факторів впливу на ефективність управління
оборотним капіталом сільськогосподарських підприємств України було використано системний
підхід, метод аналізу та синтезу, оцінку структури розвитку і факторний аналіз. Показником
рентабельності поточних активів є прибутковість. Автори використовують модифіковану модель
Дюпона для визначення факторів впливу на рентабельність поточних активів сільськогосподарських
підприємств України. У статті оцінено вплив цих факторів на рентабельність поточних активів та
стійкість економічного розвитку сільськогосподарських підприємств України у 20132015 рр.
Визначено найбільш важливі фактори впливу на рентабельність поточних активів
сільськогосподарських підприємств. Оцінено вплив цих факторів на стійкість економічного розвитку
сільськогосподарських підприємств України.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та відтворення,
забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного посилання на оригінальну
версію статті.
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Анализ факторов влияния на эффективность использования оборотного капитала
сельскохозяйственных предприятий Украины
Эффективное управление оборотным капиталом является одним из важнейших заданий любой
компании, поскольку влияет на непрерывность производства и продаж, ликвидность компании, её
платежеспособность и прибыльность. Для определения факторов влияния на эффективность
управления оборотным капиталом сельскохозяйственных предприятий Украины были использованы
системный подход, метод анализа и синтеза, оценка структуры развития и факторный анализ.
Показателем рентабельности текущих активов является прибыльность. Авторы используют
модифицированную модель Дюпона для определения факторов влияния на рентабельность текущих
активов сельскохозяйственных предприятий Украины. В статье оценено влияние этих факторов на
рентабельность текущих активов и устойчивость экономического развития сельскохозяйственных
предприятий Украины в 20132015 гг. Определены наиболее важные факторы влияния на
рентабельность текущих активов сельскохозяйственных предприятий. Оценено влияние этих
факторов на устойчивость экономического развития сельскохозяйственных предприятий Украины.
Ключевые слова: рентабельность текущих активов, модель Дюпона, устойчивость экономического
развития.
Классификация JEL: D24, G31, Q14.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение,
запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует наличия соответственной ссылки на
оригинальную версию статьи.

