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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню управління оборотним капіталом

підприємств присвячені роботи Бланка І.А., Терещенко
О.О., Стоянової О.С., Дропа Я.Б., Золотарьова А.М.
Методи групування використовуються при визначенні
ефективності тих чи інших сфер діяльності підприємств
в роботах Єрмолаєва І.Н., Дубініної Є.Н., Халафяна
А.А., Стеблякової Л.П. На нашу думку, групування під6
приємств за оцінкою ефективності управління оборот6
ним капіталом дозволить виявити загальні сильні та
слабкі сторони такого управління, притаманні для всіх
підприємств групи, а також допоможе позиціонувати
підприємство серед інших представників галузі за дос6
ліджуваною ознакою.

Мета статті полягає у виділенні типів підприємств ма6
шинобудування на основі спільних рис управління обо6
ротним капіталом та загальної оцінки ефективності
формування та використання оборотного капіталу з
ціллю визначення підходів по удосконаленню управлін6
ня оборотним капіталом підприємства.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оскільки кожне підприємство під час проведення

фінансово6господарської діяльності, розв'язуючи еко6
номічні протиріччя, визначає власні пріоритети функці6
онування та розвитку, то діяльності кожного суб'єкта
господарювання притаманна унікальність, в тому числі
у сфері управління оборотним капіталом. На основі по6
рівняння ефективності управління оборотним капіталом
за визначеними критеріями можуть бути виділені їх
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спільні риси та сформовані групи підприємств, що най6
менш відрізняються один від одного. Таке групування
підприємств дозволить визначити об'єднуючі характе6
ристики управління оборотним капіталом, виявити
сильні та слабкі сторони управління оборотним капіта6
лом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У рамках запропонованої методики оцінки управ6

ління оборотним капіталом підприємств на основі та6
ких критеріїв як фінансова стійкість, окупність, дос6
татність, ліквідність, активність використання та
інфляційна захищеність оборотного капіталу розра6
ховані середньоарифметичні інтегральні показники
оцінки управління оборотним капіталом за кожним
окремим критерієм (інтегральні показники першого
рівня), за сферами управління: формування та вико6
ристання (інтегральні показники другого рівня) та
загальний показник оцінки ефективності управління
оборотним капіталом (інтегральний показник треть6
ого рівня) десяти підприємств залізничного машино6
будування ВАТ "Гайворонський тепловозоремонтний
комбінат" (ВАТ "ГТРЗ"), ПАТ "Дніпропетровський
завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"
(ПАТ "Днiпровагонрембуд"), ВАТ "Дніпровагонмаш",
ВАТ "Дніпропетровський стрілочний завод" (ВАТ
"ДнСЗ"), ВАТ "Дніпропетровський тепловозоремон6
тний завод" (ВАТ "ДТРЗ"), ВАТ "Донецький завод по
ремонту транспортного устаткування" (ВАТ "ДЗТУ"),
ВАТ "Івано6Франківський локомотиворемонтний за6
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вод" (ВАТ "ІФ ЛРЗ"), ВАТ "Львівський локомотиво6
ремонтний завод" (ВАТ "ЛЛРЗ"), ВАТ "Акціонерна
компанія "Південтрансенерго" (ВАТ "АК "ПТЕ") ВАТ
"Стахановський вагонобудівний завод" (ВАТ "СВЗ")
за результатами діяльності у 2005—2009 роках (табл.
1).

За результатами оцінки управління оборотним кап6
італом підприємств протягом 2005—2009 років можна
скласти рейтинг досліджуваних підприємств за інтег6
ральним показником третього рівня: найвище значення
оцінки у 0,7517 належить ВАТ "ГТРЗ", близьким до яко6
го є управління оборотним капіталом ВАТ "ДнСЗ" із
оцінкою у 0,7384, далі розташовані ВАТ "ЛЛРЗ", ВАТ
"ДТРЗ", ВАТ "ДЗТУ" та ВАТ "Дніпровагонмаш" із оцін6
ками 0,6802, 0,6442, 0,6253 та 0,6093 відповідно, оцін6
ки ефективності управління оборотним капіталом ВАТ

"АК "ПТЕ", ВАТ "ІФ ЛРЗ" та ВАТ "СВЗ" перебувають у
межах від 0,54 до 0,57 та складають 0,5672, 0,5537 та
0,5482 відповідно, останнє місце посідає ПАТ "Дніпро6
вагонрембуд" із найнижчою оцінкою управління обо6
ротним капіталом у 0,3159.

При цьому якість управління оборотним капіталом
підприємств не є стабільною протягом аналізованого
періоду. Статистичний аналіз отриманих значень інтег6
рального показника оцінки управління оборотним ка6
піталом десяти підприємств залізничного машинобу6
дування по роках (табл. 2) свідчить про те, що у 2009
році значення показників вибірки є найменшими, адже
медіана перебуває на найнижчому рівні 0,5358, більш
того підприємства стають більш різнорідними за дос6
ліджуваною ознакою, оскільки розмах варіації
збільшується до 0,5565, що спричинено впливом не6
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2005 0,4986 0,6409 0,8437 0,7492 0,7320 0,5011 0,5629 0,6562 0,5308 0,6997 0,6485 0,3451 17
2006 0,6192 0,7133 0,7596 0,7197 0,5419 0,5257 0,2296 0,6444 0,6228 0,7468 0,6336 0,5301 24 
2007 0,7185 0,8177 0,6798 0,7103 0,6487 0,5667 0,2693 0,5617 0,5651 0,6509 0,6498 0,5484 23

2008 0,7387 0,7366 0,7634 0,7052 0,5901 0,5763 0,2907 0,6470 0,4948 0,6400 0,6435 0,4727 22 
2009 0,4713 0,7834 0,7119 0,5166 0,3235 0,5710 0,2268 0,6170 0,5550 0,4839 0,5358 0,5565 30 

Таблиця 2. Статистичний аналіз значень інтегрального показника оцінки управління оборотним
капіталом

Таблиця 1. Середньоарифметичні інтегральні показники оцінки управління оборотним
капіталом підприємств залізничного машинобудування протягом 2005—2009 років
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 0,5429 0,4615 0,7473 0,3492 0,3525 0,2220 0,0330 0,7500 0,2857 0,3695 

 
 

 
 0,5568 1,0000 0,8734 0,8000 0,5106 0,5660 0,2000 0,0000 0,0131 0,8000 

 
 
 

 0,7752 0,8625 0,9211 0,8759 0,5513 0,7417 0,4925 0,8742 0,8242 0,8736 
 

 0,8104 0,7685 0,8126 0,7096 0,6614 0,7110 0,1799 0,7437 0,6537 0,5819 
 

 
 

 
 0,2137 0,2144 0,2388 0,2241 0,3477 0,2123 0,1911 0,1874 0,1840 0,2231 

 
 
 0,3191 0,7838 0,5478 0,7147 0,6439 0,2291 0,2518 0,6000 0,7240 0,5771 

    
 

 
 

 0,6682 0,8137 0,8653 0,7497 0,5443 0,6069 0,3475 0,6659 0,5101 0,7480 
 

 
 

 0,5311 0,6519 0,6149 0,6011 0,5791 0,4674 0,2648 0,5763 0,5913 0,5101 
   

 
 
 

 0,6093 0,7384 0,7517 0,6802 0,5672 0,5482 0,3159 0,6253 0,5537 0,6442 
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сприятливих зовнішніх факторів, які мали місце про6
тягом 2009 року.

Зміна коефіцієнта варіації свідчить про те, що у
2005 році якість управління оборотним капіталом
підприємств вибірки була найбільш однорідною, на
відміну від 2009 року, коли індивідуальні значення по6
казника відхиляються від середнього значення сукуп6
ності на 30%. Такі зімни зумовлені нестабільними умо6
вами функціонування, пов'язаними зі світовою фінан6
сово6економічною кризою, які із різним рівнем впли6
ву спричинили зміну якості управління оборотним ка6
піталом підприємств залізничного машинобудування.
Найбільша залежність діяльності досліджуваних
підприємств галузі від зовнішніх умов функціонуван6
ня властива для ВАТ "Дніпровагонмаш", ВАТ "ЛЛРЗ",
ВАТ "АК "ПТЕ" та ВАТ "ДТРЗ", оцінка управління обо6
ротним капіталом яких у 2009 році впала порівняно із
2008 роком на 0,2674, 0,1886, 0,2666 та 0,1561 пункти
відповідно.

Оскільки за якістю управління оборотним капіта6
лом серед підприємств залізничного машинобудуван6
ня існує суттєва відмінність, з метою виявлення фінан6
сово6економічних типів управління оборотним капі6
талом підприємств галузі здійснюватимемо групуван6
ня підприємств на основі значення інтегрального по6
казника третього рівня. Зважаючи на те, що наймен6
ше значення інтегрального показника третього рівня
дорівнює 0, а можливе найкраще значення — набли6
жене до 1, то, враховуючи середньорічний квадратич6
ний коефіцієнт варіації за п'ять років на рівні 20%,

пропонується розділити діапазон можливих значень
загального інтегрального показника оцінки управлі6
ння оборотним капіталом на п'ять інтервалів. Побу6
дована шкала інтервалів інтегрального показника тре6
тього рівня та належність підприємств до відповідної
групи за якістю управління оборотним капіталом про6
тягом 2005—2009 років діяльності узагальнено в
табл. 3.

У результаті розподілу можливих значень інтег6
рального показника третього рівня виділено п'ять типів
підприємств, однак тільки ВАТ "ГТРЗ" у 2005 році та
ВАТ "ДнСЗ" у 2007 році відносяться до групи компаній
із ефективним управлінням оборотним капіталом, для
всіх інших підприємств властивий різний рівень відда6
леності від ефективного управління оборотним капі6
талом. Зауважимо, що наприкінці аналізованого пері6
оду, а саме — у 2009 році, група компаній із середньо6
ефективним управлінням оборотним капіталом вклю6
чає 50% аналізованих підприємств залізничного ма6
шинобудування, а до групи із неефективним управлін6
ням оборотним капіталом відносяться 2 підприємства,
що є найгіршим результатом за весь аналізований пе6
ріод.

Оскільки відмінності підприємств за ефективністю
управління оборотним капіталом зумовлені різними
підходами до визначення пріоритетів в управлінні обо6
ротним капіталом, то підприємства із близькими загаль6
ними оцінками якості управління оборотним капіталом
можуть мати діаметрально протилежні рівні оцінок за
кожним аналізованим критерієм. Тому наступним ета6
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Таблиця 3. Карта міграцій підприємств залізничного машинобудування за інтегральною
оцінкою управління оборотним капіталом за період 2005—2009 рр.
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пом групування проведемо розподіл сукупності
підприємств залізничного машинобудування по групах
таким чином, щоб підприємства в групі були найбільш
однорідними за ефективністю управління оборотним
капіталом в розрізі кожного аналізованого критерію.
Для такого розподілу застосуємо метод кластерізації,
який забезпечує розподіл множини об'єктів на невиз6
начене число класів за схожістю ознак. Оскільки в
кластерному аналізі кожна одиниця сукупності розг6
лядається як точка у просторі, визначимо відстань між
точками простору як Евклідову відстань за форму6
лою:

k

i
qppq XiXiD

1

2)( ,

де D
pq

 — відстань між об'єктами сукупності з номе6
рами p та q;

Xi
p
,Хi

q
 — значення і6ї ознаки одиниць сукупності з

номерами p та q;
k — кількість ознак.
На етапі шостої ітерації по об'єднанню двох

найбільш близьких об'єктів сукупності шляхом агломе6
ративно6ієрархічного методу класифікації отримана
наступна матриця евклідових відстаней (табл. 4).

Оскільки подальше групування спричинить об'єд6
нання вже виділених кластерів, то об'єднання припи6
няється за результатами п'ятої ітерації. Таким чином,
в результаті проведеного кластерного аналізу із поро6
гом подібності у 0,471660 за шістьма визначеними кри6
теріями оцінки якості управління оборотним капіталом
за 2005—2009 роки виділено 5 груп підприємств залі6
зничного машинобудування, а саме: кластери "А", "Б",
"В", "Г" та "Д". Підприємства кожного кластера най6

менш віддалені один від одного у багатомірному про6
сторі значень інтегральних показників першого рівня
(табл. 5).

До підприємств кластера "А" відносяться ВАТ "ДнСЗ",
ВАТ "ГТРЗ", ВАТ "ЛЛРЗ" та ВАТ "ДТРЗ", в управлінні
оборотним капіталом яких забезпечується висока
окупність та достатність, підтримується вища за серед6
ню ліквідність та інфляційна захищеність. Управління
оборотним капіталом потребує вдосконалення за таки6
ми напрямами, як підвищення фінансової стійкості та
активності використання оборотного капіталу. Для да6
ної групи підприємств властива компенсація нижчих за
середні оцінок управління оборотним капіталом за ок6
ремими критеріями високими значеннями за іншими
критеріями.

ВАТ "ДЗТУ" виділено в окремий кластер "Б", ос6
кільки управління оборотним капіталом на даному
підприємстві майже немає спільних рис із рештою
підприємств вибірки. Так, на ВАТ "ДЗТУ" підтримуєть6
ся стабільний рівень фінансової стійкості, сформований
достатній обсяг оборотного капіталу, забезпечується
платоспроможність та середній рівень захисту від інфля6
ційного впливу, в той час як низький рівень активності
використання капіталу поєднується із відсутністю його
окупності.

Кластер "В" об'єднує такі підприємства, як ВАТ
"Дніпровагонмаш", ВАТ "АК "ПТЕ" та ВАТ "СВЗ". Уп6
равлінню оборотним капіталом цієї групи підпри6
ємств властиве підтримування помірно достатнього
обсягу оборотного капіталу та високої платоспро6
можності, забезпечення середнього рівня окупності,
нестабільний рівень захисту від інфляційного впли6
ву та низький рівень активності використання обо6
ротного капіталу. Зауважимо, що підприємствам гру6
пи загрожує втрата фінансової самостійності, але
порівняно із іншими групами підприємств вибірки
використання ними оборотного капіталу є найбільш
активним.

Управління оборотним капіталом на ВАТ "ІФ ЛРЗ"
також відрізняється від аналізованих підприємств залі6
зничного машинобудування, що зумовлює його виок6
ремлення в кластер "Г". Сформований достатній обсяг

     
 0,471660 0,773541 0,720697 0,652444 
   1,120374 0,911732 0,885459 
     1,067219 0,810159 
       0,491603 

Таблиця 4. Матриця евклідових відстаней
шостої ітерації кластерного аналізу
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 " "  0,4615 1,0000 0,8625 0,7685 0,2144 0,7838 0,8137 0,6519 0,7384  
 " " 0,7473 0,8734 0,9211 0,8126 0,2388 0,5478 0,8653 0,6149 0,7517  
 " " 0,3492 0,8000 0,8759 0,7096 0,2241 0,7147 0,7497 0,6011 0,6802  
 " " 0,3695 0,8000 0,8736 0,5819 0,2231 0,5771 0,7480 0,5101 0,6442  
 " " 0,7500 0,0000 0,8742 0,7437 0,1874 0,6000 0,6659 0,5763 0,6253  
 

« » 0,5429 0,5568 0,7752 0,8104 0,2137 0,3191 0,6682 0,5311 0,6093  
 "  " " 0,3525 0,5106 0,5513 0,6614 0,3477 0,6439 0,5443 0,5791 0,5672  
 " " 0,2220 0,5660 0,7417 0,7110 0,2123 0,2291 0,6069 0,4674 0,5482  
 "  " 0,2857 0,0131 0,8242 0,6537 0,1840 0,7240 0,5101 0,5913 0,5537  
 

" i " 0,0330 0,2000 0,4925 0,1799 0,1911 0,2518 0,3475 0,2648 0,3159 

Таблиця 5. Розподіл значень інтегральних показників за визначеними кластерами
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та побудована структура оборотного капіталу на ВАТ
"ІФ ЛРЗ" забезпечують вищий за середній захист від
його знецінювання та платоспроможність підприємства.
Водночас діяльність підприємства є фінансового залеж6
ною, а низький рівень приросту оборотності елементів
оборотного капіталу поєднується із мінімально гранич6
ним рівнем його окупності та недостатньою результа6
тивністю. При цьому продовження проведення неефек6
тивних управлінських заходів можуть привести до втра6
ти платоспроможності та надмірної фінансової залеж6
ності.

ПАТ "Дніпровагонрембуд" виділений в окремий
кластер "Д" через низький рівень оцінок за більшістю
аналізованих критеріїв, а саме: середній рівень дос6
татності оборотного капіталу та нижча за середню оц6
інка забезпечення інфляційної захищеності супровод6
жуються критичними оцінками за рештою критеріїв,
найнижчою з яких є оцінка забезпечення фінансової
стійкості, що свідчить про повну фінансову залежність
підприємства від зовнішнього фінансування. Водночас
відмінність в управлінні оборотним капіталом на ПАТ
"Дніпровагонрембуд" полягає в тому, що оцінка актив6
ності використання оборотного капіталу не є найгір6
шою, а відповідає рівню оцінки за іншими аналізова6
ними критеріями. Підприємствам з таким управління
оборотним капіталом властива велика ймовірність

втрати платоспроможності, вони є фінансово залеж6
ними, неспроможними забезпечувати власну фінансо6
во6господарську діяльність. З метою відновлення нор6
мальної діяльності та усунення наявних проблем не6
обхідно вжити заходи з впровадження послідовного
та раціонально виваженого системного управління
оборотним капіталом.

Поєднуючи результати двох методів групування де6
сяти підприємств залізничного машинобудування за
ефективністю управління оборотним капіталом протя6
гом 2005—2009 років, можна виділити п'ять їх груп
(табл. 6).

В результаті поєднання двох типів групування деся6
ти підприємств залізничного машинобудування за які6
стю управління оборотним капіталом виділені три гру6
пи, що відрізняються за загальним рівнем ефективності
управління, а саме: підприємства із недосконалим (5
підприємств: ВАТ "ДнСЗ", ВАТ ГТРЗ", ВАТ "ЛЛРЗ", ВАТ
"ДТРЗ" та ВАТ "ДЗТУ"), середньоефективним (4
підприємства: ВАТ "СВЗ", ВАТ "Дніпровагон6маш", ВАТ
"АК"ПТЕ" та ВАТ "ІФ ЛРЗ") та неефективним управлін6
ням оборотним капіталом (1 підприємство: ПАТ "Дніпро6
вагонрембуд"). Зважаючи на відмінність пріоритетів в
управлінні оборотним капіталом група підприємств із
недосконалим управлінням розподіляється на дві
підгрупи:
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Таблиця 6. Типи підприємств залізничного машинобудування за ефективністю управління
оборотним капіталом у 2005—2009 роках
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— підприємства із недосконалим управлінням, орі6
єнтовані на забезпечення окупності оборотного капіта6
лу (ВАТ "ДнСЗ", ВАТ ГТРЗ", ВАТ "ЛЛРЗ", ВАТ "ДТРЗ"),
які у сфері формування оборотного капіталу надають
перевагу забезпеченню мінімізації вартості його залу6
чення, порушуючи при цьому фінансову стійкість
підприємства;

— підприємства із недосконалим управлінням,
орієнтовані на забезпечення фінансової стійкості
(ВАТ "ДЗТУ"), які у сфері формування оборотного
капіталу консервативно підтримують фінансову
стійкість, збільшуючи розмір фінансових витрат за
залучення капіталу, не забезпечуючи при цьому його
окупність.

Підприємства із середньоефективним управлінням
оборотним капіталом також розподілені на дві підгру6
пи:

— збалансовані та орієнтовані на сферу формуван6
ня (ВАТ "СВЗ", ВАТ "Дніпровагонмаш", ВАТ "АК"ПТЕ"),
в управлінні оборотним капіталом яких сфери управлі6
ння збалансовані або якість у сфері формування пере6
вищує якість у сфері використання;

— орієнтовані на сферу використання (ВАТ "ІФ
ЛРЗ"), в управлінні оборотним капіталом яких якість у
сфері використання перевищує якість у сфері форму6
вання.

Відмітимо, що до групи підприємств з ефектив6
ним управлінням оборотним капіталом, тобто в уп6
равлінні оборотним капіталом яких відсутні вади
(тимчасові недоліки в діяльності можуть бути опе6
ративно та беззбитково усунені, підприємства є ста6
більно платоспроможними, фінансово стійкими,
здатними обслуговувати джерела залучення оборот6
ного капіталу, з достатнім обсягом інфляційно за6
хищеного оборотного капіталу, який активно та ра6
ціонально використовується в операційній діяль6
ності), за середніми результатами діяльності протя6
гом 2005—2009 років не віднесено жодне із аналі6
зованих підприємств. Водночас серед підприємств
вибірки відсутні такі, що можуть бути віднесені до
групи з критичним управлінням оборотним капіта6
лом, яка включає суб'єкти господарювання на межі
банкрутства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, в результаті групування підприємств

залізничного машинобудування за інтегральним по6
казником управління оборотним капіталом на основі
методу розподілу можливих значень показника на
п'ять інтервалів було виділено п'ять можливих типів
підприємств. Оскільки до групи із найвищими значен6
нями показника не віднесено жодне із аналізованих
підприємств, в результаті проведення даного спосо6
бу групування визначено, що у кожного із підприємств
вибірки існують ті чи інші недоліки в управлінні обо6
ротним капіталом, усунення яких дозволить підвищи6
ти його ефективність. Групування підприємств за ме6
тодом кластерного аналізу грунтується на визначенні
найменших відстаней між об'єктами сукупності на
основі обраних для аналізу ознак — інтегральних
показників оцінки управління оборотним капіталом
першого рівня, тому таке об'єднання більш точно виз6

начає групи підприємств за подібністю результатів
управління оборотним капіталом. Досліджувана виб6
ірка, що включає десять підприємств залізничного
машинобудування за ефективністю управління обо6
ротним капіталом протягом 2005—2009 років діяль6
ності, має наступну структуру: підприємства з ефек6
тивним управлінням — 0%, недосконалим управлін6
ням — 50%, з середньоефективним управлінням —
40%, з неефективним управлінням — 10%, з критич6
ним управлінням — 0%. Поглиблений аналіз якості
управління оборотним капіталом засобами кластер6
ного аналізу за шістьма критеріями оцінки дозволив
виділити в групі підприємств із недосконалим управ6
лінням підприємства, що надають пріоритет забезпе6
ченню окупності оборотного капіталу та підприєм6
ства, що надають пріоритет забезпеченню фінансо6
вої стійкості. Група підприємств із середньоефектив6
ним управлінням оборотним капіталом за пріорите6
тами в управлінні розподілена на такі підгрупи, як:
підприємства зі збалансованим управлінням та пріо6
ритетом сфери формування, а також підприємства з
пріоритетом сфери використання. Проведене дослі6
дження оцінки управління оборотним капіталом
підприємств залізничного машинобудування та роз6
поділ підприємств за групами свідчить про те, що уп6
равлінню оборотним капіталом на підприємствах га6
лузі властива неузгодженість визначених цілей управ6
ління, незбалансованість процесу управління, а також
високий рівень впливу зовнішніх умов функціонуван6
ня, який має небезпечно дестабілізуючий ефект.
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