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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Визначенню ефективності формування та викорис%

тання оборотного капіталу присвячені роботи Бланка І.А.,
Терещенко О.О., Дропа Я.Б., Осіпова П.В., Калініної
О.М., Коновалової О.В., Золотарьова А.М., які розгля%
дають оцінку ефективності управління оборотним капі%
талом, головним чином, через визначення та аналіз си%
стеми коефіцієнтів. На нашу думку, оцінювання ефек%
тивності управління оборотним капіталом є багатоетап%
ним формалізовано%експертним процесом, одним з
етапів якого є визначення системи показників.

Мета статті полягає у визначенні алгоритму прове%
дення об'єктивної оцінки управління оборотним капіта%
лом підприємств залізничного машинобудування, який
може бути використаний в практичній діяльності як внут%
рішніми, так і зовнішніми користувачами.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оскільки якість управління оборотним капіталом

впливає на ефективність діяльності компанії на кожному
етапі операційного циклу, то проведення комплексної
оцінки управління оборотним капіталом підприємства, з
одного боку, дозволить керівництву компанії визначити
недоліки управління оборотним капіталом та виявити
джерела підвищення ефективності її діяльності, з іншо%
го боку, — забезпечить зовнішніх контрагентів неуперед%
женими даними про фінансово%економічну надійність та
перспективи розвитку компанії. Вирішення поставлених
завдань зумовлюють необхідність розробки методично%
го підходу до оцінки управління оборотним капіталом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Запропонований методичний підхід включає в себе дві

сфери управління: формування та використання оборотного
капіталу. Оскільки оцінка управління розглядається як про%
цес визначення рівня ефективності такого управління, який
передбачає отримання кількісного результату, розробле%
ний методичний підхід передбачає визначення критеріїв для
проведення оцінки, які вимірюються групами економічних
показників. Особливістю методичного підходу є первинна
оцінка якості управління оборотним капіталом за кожним
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визначеним критерієм шляхом визначення інтегрального
показника першого рівня. На основі інтегральних показників
кожної групи коефіцієнтів розраховуються інтегральні по%
казники формування та використання оборотного капіта%
лу, які формують загальну оцінку управління оборотним
капіталом. Проведемо апробацію розробленої методики
шляхом проведення оцінки управління оборотним капіта%
лом десяти підприємств залізничного машинобудування:
ВАТ "Гайворонський тепловозоремонтний комбінат" (ВАТ
"ГТРЗ"), ПАТ "Дніпропетровський завод з ремонту та буді%
вництва пасажирських вагонів" (ПАТ "Днiпровагонрембуд"),
ВАТ "Дніпровагонмаш", ВАТ "Дніпропетровський стрілоч%
ний завод" (ВАТ "ДнСЗ"), ВАТ "Дніпропетровський тепло%
возоремонтний завод" (ВАТ "ДТРЗ"), ВАТ "Донецький за%
вод по ремонту транспортного устаткування" (ВАТ "ДЗТУ"),
ВАТ "Івано%Франківський локомотиворемонтний завод"
(ВАТ "ІФ ЛРЗ"), ВАТ "Львівський локомотиворемонтний
завод" (ВАТ "ЛЛРЗ"), ВАТ "Акціонерна компанія "Південт%
рансенерго" (ВАТ "АК "ПТЕ") ВАТ "Стахановський вагоно%
будівний завод" (ВАТ "СВЗ") — за період 2005—2009 років
за алгоритмом, що зображений на рис. 1.

Так, запропонований методичний підхід передбачає
розрахунок двадцяти восьми відносних показників, згру%
пованих за визначеними шістьма критеріями. На основі ква%
ліметричного аналізу, враховуючи важливість показника,
визначена вага значимості кожного показника в групі. Ос%
кільки розрахункові значення коефіцієнтів можуть нале%
жати широкому інтервалу, то рівень ефективності управл%
іння оборотним капіталом підприємств за тим чи іншим кри%
терієм може суттєво відрізнятися. Причому, якщо зрос%
тання показника є позитивною тенденцією, надмірно ве%
ликі його значення не є визначальними при вимірюванні
якості управління оборотним капіталом та навпаки. Тому
після розрахунку обраних груп коефіцієнтів визначають%
ся інтервали їх допустимих значень на основі максималь%
них розрахункових, мінімальних розрахункових, норма%
тивних значень за експертними оцінками, із подальшим
відсіканням відрізків із аномальними значеннями показ%
ників, враховуючи при цьому специфіку діяльності
підприємств галузі та умови їх функціонування (табл. 1).

Після визначення меж допустимих значень ко%
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ефіцієнтів з метою забезпечення зіставленості показ%
ників проводиться нормування їх значень за допомогою
лінійної функції належності значення показника стан%
дартному інтервалу [0;1] за наступними формулами:

— якщо зростання показника розглядається як по%
зитивна тенденція:

minmax

max1
kk
kkkn  ;

— якщо зростання показника розглядається як не%
гативна тенденція:

 
minmax

min1
kk

kkkn ,

де k
n
 — нормоване значення показника;

k — фактичне значення показника;
k

max
 — максимально допустиме значення показни%

ка;
k

min
 — мінімально допустиме значення показника.

У результаті проведення нормування значення первин%
них показників відносяться до інтервалу від 0 (найгірші зна%
чення) до 1 (найкращі значення). На основі нормованих зна%
чень первинних показників проводиться розрахунок інтег%
рального показника першого рівня шляхом зваження зна%
чення показника за визначеною вагою в групі (табл. 2).

Значення оцінки фінансової стійкості визначає рівень
залежності формування оборотних активів від зовнішніх
джерел фінансування, а також характеризує спроможність
підприємства продовжувати нормальну операційну

діяльність за умови проведення розрахунків за терміно%
вими зобов'язаннями. За аналізований період діяльності
підприємств залізничного машинобудування середні зна%
чення оцінок фінансової стійкості перебувають на рівні від
0,3908 (2006 рік) до 0,4170 (2007 рік). Найбільш фінансо%
во нестійкими можна визначити такі підприємства, як ВАТ
"ЛЛРЗ", ВАТ "СВЗ", ПАТ "Дніпровагонрембуд", ВАТ "ІФ
ЛРЗ", ВАТ "ДТРЗ", фінансова стійкість яких перебуває в
середньому за 2005—2009 роки на рівні 0,3492, 0,2220,
0,0330, 0,2857, 0,3695 відповідно. Найвища фінансова за%
хищеність та стабільність, яка оцінюється на рівні, вищо%
му за 0,74, серед аналізованих підприємств властива для
ВАТ "ГТРЗ" (0,7473) та ВАТ "ДЗТУ" (0,7500). У цілому,
аналіз показує, що дестабілізація фінансової стійкості
підприємств залізничного машинобудування спричинена,
головним чином, надмірним залученням позикових коштів,
в тому числі короткострокових, а також хронічною збит%
ковою діяльністю, в результаті чого власний капітал фірми
має від'ємне значення.

Запропонований метод оцінки прийнятності середньо%
зваженої вартості джерел фінансування оборотного ка%
піталу грунтується на співставленні загальної результатив%
ності використання активів підприємства із середньозва%
женою вартістю оборотного капіталу, яка залежить від
структури джерел фінансування оборотних активів, та
показує достатність генерованого підприємством прибут%
ку для оплати фінансових витрат по залученню джерел
фінансування оборотного капіталу. Збитковий результат
від операційної діяльності в окремих періодах ВАТ "Дніп%
ровагонмаш", ВАТ "АК "ПТЕ", ПАТ "Днiпровагонрембуд"

Рис. 1. Алгоритм проведення комплексної оцінки  управління оборотним капіталом
підприємств залізничного машинобудування
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та в окремі періоди ВАТ "ДЗТУ" свідчить про відсутність
джерел покриття витрат, пов'язаних із залученням оборот%
ного капіталу. Аналіз інтегрального показника оцінки
прийнятності середньозваженої вартості джерел фінансу%
вання оборотних активів показує, що у 2009 році спостер%
ігається погіршення управління оборотним капіталом з по%
зиції його окупності, а ефективність використання оборот%
ного капіталу не забезпечує витрат по його фінансуванню
на ВАТ "ГТРЗ", ВАТ "ЛЛРЗ", ВАТ "СВЗ", ВАТ "ДТРЗ". На
відміну від зазначених підприємств, прибуток, отриманий

у результаті діяльності ВАТ
"ДнСЗ", стабільно перевищує
витрати, пов'язані із формуван%
ням оборотного капіталу.

Оцінка управління оборот%
ним капіталом за критерієм дос%
татності грунтується на групі по%
казників, які визначають дос%
татність сформованого обсягу
оборотного капіталу для прове%
дення безперебійної фінансово%
го%господарської діяльності
підприємства, в тому числі з по%
зиції задоволення потреби у
фінансових ресурсах, що інвесту%
ються в оборотні активи. Серед%
ня оцінка управління оборотним
капіталом за даним критерієм на
рівні 0,7792 є найвищою серед
всіх досліджуваних аспектів уп%
равління оборотним капіталом.
Найвищу оцінку за критерієм до%
статності оборотного капіталу за
період 2005—2009 років отрима%
ли такі підприємства, як ВАТ
"ГТРЗ" — 0,9211, ВАТ "ЛЛРЗ" —
0,8759, ВАТ "ДЗТУ" — 0,8742,
ВАТ "ДТРЗ" — 0,8736, ВАТ
"ДнСЗ" — 0,8625, ВАТ "ІФ ЛРЗ"
— 0,8242. Найменший рівень за%
безпечення безперебійності
діяльності властивий для діяль%
ності ВАТ "АК "ПТЕ" та ПАТ
"Дніпровагонрембуд", оцінка уп%
равління оборотним капіталом за
рівнем достатності яких складає
відповідно 0,5513 та 0,4925.

На основі групи показників
ліквідності оцінюється форму%
вання структури оборотних ак%
тивів через здатність підприєм%
ства розраховуватися за поточ%
ними зобов'язаннями. Незважа%
ючи на те, що середня оцінка
ліквідності за аналізований пері%
од складає 0,6633 із можливої 1,
в діяльності таких підприємств, як
ВАТ "ГТРЗ" (2005 рік та 2009 рік),
ВАТ "СВЗ" (2009 рік), ВАТ
"ДЗТУ" (2005 рік), існують періо%
ди, коли ліквідність структури
оборотних активів оцінюється на

найвищому рівні. За 5 років діяльності найбільш високо оці%
нюється забезпечення платоспроможності таких
підприємств, як ВАТ "Дніпровагонмаш" (0,8104) та ВАТ
"ГТРЗ" (0,8126). В той же час спроможність ПАТ "Дніпро%
вагонрембуд" розрахуватись за своїми поточними зобов'я%
заннями за п'ять років діяльності оцінюється на незадо%
вільному рівні 0,1799.

Враховуючи багатоелементну структуру оборотних
активів та галузеві особливості функціонування під%
приємств залізничного машинобудування, запропонова%
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Таблиця 1. Система відносних показників для проведення оцінки
управління оборотним капіталом підприємств залізничного

машинобудування
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ний інтегральний показник оцінки активності та раціо%
нальності використання оборотного капіталу враховує
ступінь ефективності використання оборотного капіталу
на кожному етапі операційного циклу. На противагу кри%
терію достатності формування оборотного капіталу, ак%
тивність його використання за п'ять років діяльності пе%
ребуває на низькому рівні, що оцінюється у 22,37% від
можливої найвищої оцінки. Для більшості аналізованих
підприємств, окрім ПАТ "Дніпровагонрембуд" та ВАТ "ІФ
ЛРЗ", характерне суттєве зниження ефективності вико%
ристання оборотних активів у 2009 році, що призвело до
падіння відповідної оцінки управління оборотним капі%
талом, порівняно із 2008 роком, для ВАТ "Дніпровагон%
маш" на 92%, ВАТ "ДнСЗ" — 50%, ВАТ "ГТРЗ" — 76%,
ВАТ "АК "ПТЕ" — 74%, ВАТ "ДТРЗ" — 88%.

Оскільки елементи оборотного капіталу відрізняють%
ся за матеріальним змістом, то інтенсивність їх викорис%
тання впливає на структуру оборотних активів з позиції
співвідношення матеріальної та нематеріальної частини,
що відрізняються за рівнем впливу інфляції. Інтеграль%
ний показник оцінки захищеності оборотного капіталу від
інфляційного впливу є вимірником ступеня впливу
інфляції на вартість оборотного капіталу підприємства.
Середній рівень оцінки управління оборотним капіталом
за даним критерієм перебуває в межах від 0,3786 (2009
рік) до 0,6060 (2007 рік). При цьому до 2007 року серед

відібраних підприємств залізничного машинобудування
спостерігається підвищення інфляційної захищеності
оборотного капіталу, після 2007 року ступінь впливу
інфляції на вартість оборотного капіталу посилюється.
За аналізований період найбільш інфляційно захищеною
є структура оборотного капіталу ВАТ "ДнСЗ" — 0,7838,
ВАТ "ЛЛРЗ" — 0,7147 та ВАТ "ІФ ЛРЗ" — 0,7240. Обо%
ротний капітал таких підприємств, як ВАТ "Дніпровагон%
маш", ВАТ "СВЗ" та ПАТ "Дніпровагонрембуд" найбільш
піддається інфляційному впливу, що призводить до його
знецінювання та зменшення реального розміру функці%
онуючого капіталу.

Завершальні етапи розробленої методики оцінки уп%
равління оборотним капіталом передбачають розраху%
нок інтегральних показників другого та третього рівнів
на основі значень інтегральних показників першого
рівня за формулою:
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 — інтегральний показник рівня n;

K
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 — інтегральний показник нижчого рівня;
m — кількість інтегральних показників нижчого рівня.
Розрахункові значення інтегральних показників

другого та третього рівня наведені в табл. 3.

Таблиця 2. Динаміка інтегрального показника першого рівня підприємств залізничного
машинобудування за період 2005—2009 рр.
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2005 0,3735 0,1142 0,8100 0,4752 0,5453 0,1500 0,1649 0,7137 0,1615 0,5506 

2006 0,3645 0,4907 0,5936 0,4951 0,4743 0,0000 0,0000 0,8971 0,3107 0,2821 

2007 0,8000 0,5206 0,6964 0,2254 0,3726 0,1500 0,0000 0,7205 0,1380 0,5466 

2008 0,7852 0,6030 0,7141 0,2403 0,2203 0,1500 0,0000 0,7866 0,2928 0,2682 

2009 0,3914 0,5789 0,9223 0,3100 0,1500 0,6600 0,0000 0,6318 0,5256 0,2000 

 
 

 
    

2005 0,0506 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2916 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

2006 0,7913 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,5385 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

2007 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,5529 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

2008 0,9422 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

2009 0,0000 1,0000 0,3670 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0654 0,0000 

 

2005 0,7060 0,7424 0,9997 0,7793 0,3998 0,8068 0,6654 0,8394 0,7435 0,8612 
2006 0,8700 0,8096 0,9350 0,9030 0,7624 0,7664 0,5008 0,9905 0,9013 0,9309 
2007 0,8433 0,8991 0,7961 0,8314 0,4976 0,6247 0,4279 0,7156 0,8628 0,7720 
2008 0,8217 0,9190 0,8807 0,8925 0,4604 0,8003 0,5910 0,9499 0,8620 0,9701 
2009 0,6350 0,9423 0,9941 0,9734 0,6363 0,7105 0,2773 0,8758 0,7514 0,8338

 2005 0,8213 0,4945 1,0000 0,9142 0,8561 0,6639 0,6074 1,0000 0,6459 0,7166 

2006 0,8268 0,7272 0,4500 0,7455 0,6191 0,7815 0,0536 0,6748 0,8091 0,9662 

2007 0,6971 0,9538 0,6758 0,6498 0,8685 0,5444 0,0000 0,6540 0,5084 0,4515 

2008 0,8359 0,6960 0,9371 0,6474 0,5803 0,5650 0,1858 0,6514 0,4156 0,4500 

2009 0,8711 0,9709 1,0000 0,5910 0,3829 1,0000 0,0527 0,7385 0,8896 0,3254 

 
 

-  -  

2005 0,3564 0,3052 0,2327 0,3695 0,6797 0,2393 0,1948 0,3453 0,3116 0,2303 
2006 0,0750 0,2549 0,2385 0,2404 0,1000 0,3284 0,0000 0,0000 0,1008 0,1185 
2007 0,3639 0,1517 0,3659 0,1849 0,4758 0,3940 0,2390 0,4292 0,0861 0,4567
2008 0,2524 0,2402 0,2884 0,1686 0,3830 0,0997 0,0474 0,0627 0,1478 0,2759 
2009 0,0211 0,1201 0,0688 0,1571 0,1000 0,0000 0,4743 0,0995 0,2737 0,0341   

2005 0,2232 0,7500 0,7494 0,7500 0,7500 0,5000 0,1562 0,5000 0,7729 0,5710 
2006 0,3084 0,7500 0,9881 0,6588 0,7500 0,2500 0,2500 0,5000 0,8682 0,6726 
2007 0,3572 1,0000 0,2516 0,9104 0,9229 0,2500 0,4414 0,5000 0,9415 0,4847 
2008 0,5763 0,7109 0,5000 0,8259 0,5874 0,0191 0,3479 0,7500 0,6674 0,4070 
2009 0,1304 0,7084 0,2500 0,4283 0,2091 0,1267 0,0635 0,7500 0,3698 0,7500
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

Аналіз значень розрахованих інтегральних показників
другого рівня показує, що управління оборотним капіта%
лом підприємств у сфері формування (діапазон середніх
значень показника: від 0,5439 до 0,7160) є більш ефектив%
ним, а ніж у сфері використання (діапазон середніх зна%
чень показника: від 0,4952 до 0,6003). В той же час в 2009
році існує суттєвий спад у сфері формування оборотного
капіталу, в результаті якого відповідні оцінки управління
формуванням оборотного капіталу є найнижчими за весь
аналізований період, що характерно для діяльності таких
підприємств, як: ВАТ "Дніпровагонмаш" — 0,4307, ВАТ
"ГТРЗ" — 0,8111, ВАТ "ЛЛРЗ" — 0,5898, ВАТ "АК "ПТЕ"
— 0,3775, ПАТ "Дніпровагонрембуд" — 0,1601, ВАТ
"ДТРЗ" — 0,4950). За середніми значеннями оцінки інтег%
рального показника третього рівня протягом 2005—2009
років найбільш ефективне управління оборотним капіта%
лом серед підприємств галузі здійснюється на ВАТ "ГТРЗ"
(0,7517) та ВАТ "ДнСЗ" (0,7384), тоді як найменш ефек%
тивне управління оборотним характерне для ПАТ "Дніпро%
вагонрембуд" (0,3159). Діапазон максимальних значень
інтегрального показника оцінки управління оборотним ка%
піталом від 0,7596 до 0,8437 свідчить про існування ряду
підприємств із недосконало ефективним управлінням обо%
ротним капіталом. У той же час зменшення рівня мінімаль%
них та середньорозрахункових значень інтегрального по%
казника оцінки управління оборотним капіталом (у 2009
році значення показників є найнижчими за аналізований
п'ятирічний період) свідчить про зростання кількості
підприємств із неефективним або проблемним управлін%
ням оборотним капіталом на ринку залізничного машино%
будування у 2009 році.

ВИСНОВКИ
Запропонований методичний підхід до оцінки управлі%

ння оборотним капіталом підприємств залізничного маши%
нобудування дозволив виявити, що в управлінні оборотним
капіталом підприємств галузі існують ряд недоліків, які об%
межують ефективність діяльності підприємств. У результаті

аналізу значень інтегральних показників другого рівня ви%
явлений дисбаланс в управлінні оборотним капіталом за
сферами його формування та використання. Погіршення
якості управління оборотним капіталом підприємств галузі
у 2009 році, протягом якого підприємства країни піддава%
лися впливу світової фінансово%економічної кризи, свідчить
про надмірну залежність діяльності підприємств галузі від
зовнішніх умов функціонування та відсутність економічно
виваженої та мобільної системи управління оборотним ка%
піталом, яка забезпечувала б мінімізацію впливу несприят%
ливих зовнішніх умов функціонування підприємств.
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Таблиця 3. Динаміка інтегральних показників другого та третього рівня підприємств
залізничного машинобудування за період 2005—2009 рр.
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2005 0,4620 0,7221 0,9408 0,7817 0,6969 0,5028 0,7000 0,6362 0,4393 0,8256 

2006 0,7109 0,7950 0,8615 0,8288 0,5184 0,5408 0,2891 0,7716 0,5504 0,8054 

2007 0,8853 0,8325 0,8404 0,7620 0,4803 0,6862 0,2471 0,5863 0,5045 0,7947 

2008 0,8524 0,8580 0,8728 0,7862 0,6482 0,7445 0,3412 0,7120 0,5256 0,8192 
2009 0,4307 0,8608 0,8111 0,5898 0,3775 0,5599 0,1601 0,6234 0,5308 0,4950 

 
 

  
  2005 0,5327 0,5478 0,7339 0,7153 0,7654 0,4993 0,3792 0,6756 0,6087 0,5454 

2006 0,5113 0,6208 0,6418 0,5909 0,5644 0,5102 0,1476 0,4849 0,6877 0,6831 

2007 0,4986 0,8027 0,4669 0,6546 0,7816 0,4140 0,2898 0,5360 0,6198 0,4645 
2008 0,6040 0,5909 0,6354 0,6136 0,5255 0,3315 0,2294 0,5747 0,4619 0,3848 
2009 0,5087 0,6973 0,5964 0,4310 0,2584 0,5820 0,2779 0,6104 0,5782 0,4724 

 
 

 
  

 
3 2005 0,4986 0,6409 0,8437 0,7492 0,7320 0,5011 0,5629 0,6562 0,5308 0,6997 

2006 0,6192 0,7133 0,7596 0,7197 0,5419 0,5257 0,2296 0,6444 0,6228 0,7468 
2007 0,7185 0,8177 0,6798 0,7103 0,6487 0,5667 0,2693 0,5617 0,5651 0,6509 
2008 0,7387 0,7366 0,7634 0,7052 0,5901 0,5763 0,2907 0,6470 0,4948 0,6400 

2009 0,4713 0,7834 0,7119 0,5166 0,3235 0,5710 0,2268 0,6170 0,5550 0,4839 


