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Фроленко Р.В. АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА: 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД 
Мета. Метою статті є узагальнення та висвітлення теоретико-методичних аспектів аналізу оборотного 

капіталу в контексті управління підприємством для забезпечення його ефективного функціонування.             
Методика дослідження. Теоретичною й методологічною основою є праці вітчизняних та зарубіжних 

учених з досліджуваної тематики. Основою є наукові методи, що ґрунтуються на діалектичному пізнанні та 
об’єктивних законах економіки. За допомогою методів індукції, дедукції визначено місце оборотних активів у 
системі управління. Методи причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний застосовувались для 
удосконалення класифікації оборотних активів для потреб управління; метод спостереження й узагальнення для 
проведення аналізу формування і використання  оборотних активів. 

Результати дослідження. Обґрунтовано теоретико-методичні аспекти аналізу оборотного капіталу в 
контексті управління підприємством для забезпечення його ефективного функціонування. Запропоновано для 
забезпечення комплексного і об’єктивного аналізу групувати оборотні активи за такими ознаками: формами 
функціонування в операційному процесі; залежно від функціонального призначення; принципом організації; 
залежно від ризику вкладених оборотних активів; характером фінансових джерел; видами, що забезпечить 
отримання об’єктивних результатів економічного аналізу та прийняття оптимальних управлінських рішень. 

Наукова новизна результатів дослідження Уточнено розуміння й визначення оборотного капіталу, 
систематизовано їх класифікаційні ознаки й особливості, які впливають на аналітичне дослідження в процесі 
управління.  

Практична значущість результатів дослідження. Систематизація класифікаційних ознак і особливостей 
оборотного капіталу сприяє ефективному їх аналізу в процесі прийняття управлінських рішень.  

Ключові слова: оборотний капітал, управління, аналіз, ефективність. 
 
Фроленко Р.В. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Цель. Целью статьи является освещение и обобщение теоретико-методических аспектов анализа 

оборотного капитала в контексте управления предприятием для обеспечения его эффективного 
функционирования. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой являются труды отечественных и 
зарубежных ученых по исследуемой тематике. Основой являются научные методы, основанные на 
диалектическом познании и объективных законах экономики. С помощью методов индукции, дедукции 
определено место оборотных активов в системе управления. Методы причинно-следственной связи и 
абстрактно-логический применялись для совершенствования классификации оборотных активов для нужд 
управления; метод наблюдения и обобщения для проведения анализа формирования и использования 
оборотных активов. 

Результаты исследования. Обоснованы теоретико-методические аспекты анализа оборотного капитала 
в контексте управления предприятием для обеспечения его эффективного функционирования. Предложено для 
обеспечения комплексного и объективного анализа группировать оборотные активы по следующим признакам: 
формами функционирования в операционном процессе; в зависимости от функционального назначения; 
принципом организации; в зависимости от риска вложенных оборотных активов; характером финансовых 
источников; видами, что обеспечит получение объективных результатов экономического анализа и принятия 
оптимальных управленческих решений. 

Научная новизна результатов исследования. Уточнено понимание и определение оборотного 
капитала, систематизированы их классификационные признаки и особенности, которые влияют на 
аналитическое исследование в процессе управления. 

Практическая значимость результатов исследования. Систематизация классификационных признаков 
и особенностей оборотного капитала способствует эффективному их анализа в процессе принятия 
управленческих решений. 

Ключевые слова. Оборотный капитал, управление, анализ, эффективность. 
 
Frolenko R.V. THE ANALYTICAL COMPONENT OF WORKING CAPITA L MANAGEMENT OF THE 

ENTERPRISE: CONCEPTUAL APPROACH 
Purpose. The aim of the article is summarizing and highlighting the theoretical and methodological aspects of the 

analysis of working capital in the context of management enterprise to ensure its effective functioning.  
Methodology of the study. The works of domestic and foreign scholars on the investigated subjects are the 

theoretical and methodological basis. The basis of the research is scientific methods that are based on dialectical 
cognition and objective laws of economics. The place of current assets in the management system has been determined 
with using the methods of induction and deduction.  

Methods of causal relationship, abstract and logical methods were applied to improve the classification of current 
assets for management; method of observation and generalization for the analysis of formation and use of current 
assets. 

Findings.  The theoretical and methodological aspects of the analysis of working capital in the context of 
enterprise management to ensure its effective functioning have been substantiated. 

It has been proposed to provide comprehensive and objective analysis to group current assets by the following 
criteria: forms of functioning in operating process; depending on the functional purpose; the principle of the organization; 
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depending on the risks of invested current assets; the nature of financial resources; species that will provide obtaining of 
the objective results of economic analysis and making optimal management decision. 

Originality. Understanding and determining of working capital has been clarified, their classification features and 
characteristics that affect analytical research in the management process have been systematized. 

Practical value. Systematization of classification features and features working capital contributes to the efficient 
their analysis in the process of making management decisions. 

Key words:  working capital, management, analysis, efficiency.  
 

 
 
Лега О.В., Яловега О.В. ДИНАМІКА НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 
Мета. Метою статті є окреслення особливостей оподаткування суб’єктів господарювання у галузі 

сільського господарства в Україні та його змін в зв’язку з введенням нових законодавчих актів.  
Методика дослідження. Для вивчення теоретико-методичних аспектів динаміки нормативного 

забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників діяльності застосовувалися методи 
індукції та дедукції, за допомогою яких визначено вплив нормативно-правових актів на механізм нарахування та 
справляння єдиного податку 4 групи, а також динамічні зміни  нормативного забезпечення оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників. 

Результати дослідження. Обґрунтовано ретроспективи змін, яких зазнав механізм оподаткування 
сільськогосподарських підприємств від фіксованого сільськогосподарського податку до єдиного податку 4 групи, 
зокрема: об’єднання єдиного податку з фіксованим сільськогосподарським податком, зміна бази оподаткування 
єдиним податком 4 групи, зростання ставок податку у 2015 та 2016 рр. Визначено низку переваг і недоліків 
запровадження податку.  

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано зміни, що відбулися в податковому 
законодавстві України щодо механізму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, втілення яких в 
практичну діяльність підприємства сприятиме підвищенню аналітичності інформації, що використовується для 
прийняття управлінських рішень. 

Практична значущість результатів дослідження. Розглянуті у статті підходи та практичні рішення щодо 
справляння єдиного податку 4 групи сільськогосподарськими товаровиробниками дозволяють отримати 
достовірну і найбільш повну інформацію для складання податкової звітності. 

Ключові слова: фіксований сільськогосподарський податок, податок, Податковий кодекс України, 
податкова декларація, єдиний податок, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка. 

 
Лега О.В., Яловега Л.В. ДИНАМИКА НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Цель. Целью статьи является очерчивание особенностей налогообложения субъектов хозяйствования 

отрасли сельского хозяйства в Украине и его изменений в связи с введением новых законодательных актов. 
Актуальным является рассмотрение особенностей применения единого налога 4 группы в соответствии с 
Налоговым Кодексом Украины. 

Методика исследования. Для изучения теоретико-методических аспектов динамики нормативного 
обеспечения налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей деятельности применялись 
методы индукции и дедукции, с помощью которых определено влияние нормативно-правовых актов на механизм 
начисления и взимания единого налога 4 группы, а также динамические изменения нормативного обеспечения 
налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Результаты исследования. Обоснованы ретроспективы изменений, которых испытал механизм 
налогообложения сельскохозяйственных предприятий от фиксированного сельскохозяйственного налога к 
единому налогу 4 группы, в частности: объединение единого налога с фиксированным сельскохозяйственным 
налогом, изменение базы налогообложения единым налогом 4 группы, рост ставок налога в 2015 и 2016 гг.  
Определено ряд преимуществ и недостатков ввода налога. 

Научная новизна результатов исследования. Обоснованы изменения, которые состоялись в налоговом 
законодательстве Украины относительно механизма налогообложения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, воплощение которых в практическую деятельность предприятия будет способствовать 
повышению аналитической информации, которая используется для принятия управленческих решений. 

Практическая значимость результатов исследования. Рассмотренные в статье подходы и 
практические решении относительно производства единого налога 4 группы сельскохозяйственными 
товаропроизводителями позволяют получить достоверную и наиболее полную информацию для складывания 
налоговой отчетности. 

Ключевые слова: фиксированный сельскохозяйственный налог, налог, Налоговый кодекс Украины, 
налоговая декларация, единый налог, объект налогообложения, база налогообложения, ставка налога. 

 
Leha O.V., Yaloveha O.V. DYNAMICS OF NORMATIVE SUPPORT FOR TA XATION OF AGRICULTURAL 

COMMODITY PRODUCERS 
Purpose. The aim of the article is defining features of taxation of business entities in the field of agriculture in 

Ukraine and its changes in connection with the introduction of new legislative acts. 
Methodology of research . Methods of induction and deduction were used to study the theoretical and 

methodological aspects of the dynamics of regulatory support for taxation of agricultural commodity producers, in which 


