
Єршова Н.Ю. Національний технічний університет «Харківській 

політехнічний інститут» 

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ 

ОЦІНКИ ФІНАНСОВГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ 

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ) 

 

Анотація У даній статті розглядається проблема, пов'язана з 

економічною діагностикою фінансового стану промислових підприємств. 

Розраховано за запропоновано набір агрегованих фінансових індикаторів на 

прикладі підприємств машинобудівної галузі. 

Ключові слова. Фінансовий стан, фінансові індикаторі 

платоспроможність, ліквідність, рентабельність. 

 

I. Вступ. Формування ринкової економіки в Україні, істотно змінило умови 

діяльності підприємств всіх галузей: змінилися форми й методи державного 

регулювання, підсилився вплив зовнішнього середовища, підвищився рівень 

відповідальності керівників підприємств за самостійно прийняті управлінські 

рішення. Управлінські рішення, які спрямовані на мінімізацію кількості 

непередбачуваних кризових ситуації та дієве їх подолання, повинні 

ґрунтуватися на результатах діагностики фінансового стану конкретного 

підприємства. Досить гострою проблемою для сучасних промислових 

підприємств є недостатній рівень забезпеченості суб’єктів господарювання 

методичними рекомендаціями щодо діагностики кризи на ранніх стадіях її 

виникнення, що дозволить вчасно запустити в хід певні механізми захисту або 

обґрунтувати необхідність проведення антикризових заходів. 

Розробкам методик діагностики фінансового стану підприємств присвячені 

праці таких вчених, як Бєляєва С.Г., Градова А.П., Грушенко В.И., Балабанова 

І.Т., Забродського В.А., Заруби В.Я., Кізіма М.О., Клебановій Т.С.,. Ковальова 

А.П, Терещенка О.О., Форрестера Д., Хохотомлянського А.Л., Шима Д., та 



інших. Незважаючи на значні здобутки в дослідженнях проблемних аспектів 

діагностики банкрутства та фінансової кризи, потребують подальшого 

удосконалення вибір та градація фінансових показників, які використовуються 

в моделях за ступенем їх важливості для створення моделі оцінки фінансової 

кризи з урахуванням галузевої належності підприємств. На теперішній час 

існує широка палітра фінансових показників, які характеризують ту чи іншу 

сторону діяльності підприємств [1, 2, 5] і використовуються в моделях 

діагностики. Проте, вітчизняні методики оцінки фінансового стану підприємств 

мають головний недолік, пов'язаний з тім, що кількість фінансових коефіцієнтів 

досягає декілька десятків, причому багато з цих коефіцієнтів відображують 

різні сторони діяльності підприємства, мають різну спрямованість, тому не 

дають основаній для достовірних прогнозів. Також, відсутня градація 

показників за ступенем їх важливості, на основі якої можна зробити висновок 

про види платоспроможності підприємства. Актуальність цього завдання 

підсилюється по мірі розвитку процесів приватизації й створення здорового 

конкурентного середовища. 

II. Постановка завдання. Метою дослідження є формування набору 

фінансових індикаторів, які б найбільш повно характеризували діяльність 

підприємств з метою подальшого їх використання при створенні моделі оцінки 

рівня кризового стану підприємств промисловості. Для її досягнення 

використовувалися методи порівняння, факторного, кластерного аналізу. 

III. Результати. Отже, для отримання достовірної оцінки фінансового 

стану промислового підприємства необхідно перш за все визначити основні 

показники, які б найбільш повно, об’єктивно, достовірно характеризували 

діяльність підприємства. Для вирішення поставленої задачі, пропонуємо 

наступний алгоритм. 

Крок 1. Формування матриці вхідних даних. Формування матриці вхідних 

даних або матриці спостережень пов'язане з вибором фінансових коефіцієнтів 

які дозволять найбільш повно охарактеризувати стан того або іншого 

підприємства. Необхідно, щоб кожний з даних фінансових індикаторів відбивав 



найбільш істотні сторони діяльності підприємства й давав об'єктивну й точну 

картину його фінансового становища. Для цієї мети доцільним є використання 

тільки відносних показників, що дозволить використати їхні значення для 

підприємств різних по розмірах і величині використаних ними засобів. В роботі 

[6] проведено аналіз майже всіх показників, які використовуються в моделях 

діагностики кризи, з яких нами відібрано 12 показників з найбільшу частотою 

використання. Серед них: коефіцієнт фінансової автономії(KAVT), 

коефіцієнт маневреності власного капіталу(KMAN), коефіцієнт абсолютної 

ліквідності(KAL),коефіцієнт проміжної ліквідності(KPL),коефіцієнт загальної 

ліквідності(KPOKR), рентабельність активів (PAKT),рентабельність продажів 

(PRP), рентабельність власного капіталу (PCK),коефіцієнт обігу обігового 

капіталу (KOBOBS),коефіцієнт оборотності активів (KOBAKT), коефіцієнт 

забезпеченості власними засобами(KOBSS),коефіцієнт оборотності власного 

капіталу(KOBSK). Для багатьох перерахованих показників існує нормативні 

значення, проте залишаються необґрунтованими критичні рівні деяких 

ключових нормативів, невідомі їхні фактичні величини в середньому по 

економіці і не враховується можлива галузева диференціація. На підставі 

статистичної звітності промислових підприємств по галузях нами були 

розраховані основні фінансові коефіцієнти, що є необхідним для встановлення 

граничних значень. В виду обмежень в табл..1 представлено скорочений варіант 

розрахунків. 

 

Таблиця 1. Розрахункові коефіцієнти підприємств Україні рр (витяг). 

Показники 
Всього Обробна промисловість 

2005 2006 2005 2006 граничне 

Коефіцієнт загальної ліквідності 1,13 1,1 1,28 1,21 1-1,5 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 1,01 0,83 0,36 0,39 0,1 

Коефіцієнт автономії 0,51 0,45 0,57 0,49 0,5 

Коефіцієнт маневреності 1,13 1,14 0,56 0,68 0,5 

… … .. … … … 



З відібраних показників, необхідно вибрати ті, які дозволять зробити 

кваліфіковані висновки про потенційну фінансову заможність підприємства. 

Для цієї мети нами розроблені наступні критерії відбору: 

- рівень кореляційного зв'язку (мультиколінеарність) між окремими 

показниками повинен бути мінімальним; 

- кожна зі змінних, що входить у модель повинна представляти певну 

групу показників, які характеризують той або інший параметр фінансового 

становища; 

- показники повинні відображати реальне фінансове становище 

підприємства; 

- показники повинні мати односпрямований характер дії. 

Крок 2. Формування системи фінансових індикаторів. Ціллю даного 

кроку є агрегування найбільш значущих фінансових індикаторів з метою их 

подальшого викоритання при побудові моделі оцінки рівня кризового стану 

підприємств промисловості. Обрані на кроці 1 фінансові індикатори утворюють 

вхідний масив даних для вибірки досліджуваних підприємств і сформують 

матрицю спостережень  ijxx  , яка має розмірність n×w, та представлена 

наступним чином: 
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де  w - число одиниць спостереження; n - число ознак; xik – значення ознаки k 

для i-й одиниці. 

Оскільки ознаки, які включено в матрицю спостережень представлено в 

нестандартизованій формі, тобто вони неоднорідні, тому що описують різні 

властивості об'єкта, необхідним є їхня стандартизація, яка проводиться згідно 

формул [3]: 
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де jjij sxx ,,  – елементи вихідної матриці, арифметичне елементів і 

середньоквадратичне відхилення  показників відповідно. 

Матриця спостережень, яка розрахована за допомогою даних фінансової 

звітності 40 машинобудівних підприємств Харкова та області показала, що 

сформований набір фінансових індикаторів є досить великим, що утруднює їх 

візуальний аналіз і співставлення. Процедура скорочення розмірності простору 

показників проводилася за допомогою статистичних методів: факторного і 

кластерного аналізу з метою підтвердження правильності і адекватності їхнього 

вибору. 

1 Агрегація техніко-економічних показників сукупності підприємств за 

допомогою методів факторного аналізу. Методи факторного аналізу 

дозволяють здійснити редукцію даних, тобто розумно й обґрунтовано 

скоротити кількість параметрів, що описують стан підприємств галузі. У 

результаті, стає можливим візуальне представлення характеристик підприємств 

у двох чи тривимірному просторі головних компонентів. У дослідженні 

агрегація техніко-економічних показників проведена методом головних 

факторів через більш досконалу і гнучку вихідну модель, а також більшу 

свободу дослідника, яка реалізується як за допомогою вибору способу 

обертання факторів, так і за допомогою вибору методу оцінки спільностей.  Для 

проведення факторного аналізу застосовувався програмний пакети Statistica 5.5 

і Statgraphics Plus 5.0. Результат виділення головних факторів на основі 

вихідних даних по підприємствах  та стандартизованих згідно (2), представлени 

в таблиці 2. Відповідно до критерію Кайзера  в моделі були залишені тільки 

фактори, що відповідають власним числам, більшим одиниці. З табл. 2 видно, 



що залишені в моделі три фактори пояснюють більше 71% від загальної 

дисперсії даних, обумовленої всіма 12 показниками. 

 

Таблиця 2. Виділення факторів 

Номер 

фактора 
Власні числа 

Відсоток загальної 

дисперсії 

Накопичена сума 

власних чисел 

Накопичений 

відсоток 

дисперсії 

1 4,260225 35,50187 4,260225 35,50187 

2 3,188264 26,56886 7,448488 62,07074 

3 1,106096 9,21746 8,554584 71,28820 

 

Після виділення головних факторів проводилося обертання матриці 

факторних відображень (методом Varimax) з метою додання їй більш зручної 

форми. Отримана матриця факторних навантажень, а також величини 

спільностей, представлені в табл. 3 (приклад).  

 

Таблиця 3. Матриця факторних навантажень 

Показник Спільність 
2
ih  

 

Фактор 1 

 

Фактор 2 

 

Фактор 3 

Спільність, 

обумовлена 

факторами 

PCK 0,9788 0,9495 -0,2233 0,0809 0,9579 

PRP 0,6071 0,6299 0,0941 0,1856 0,4401 

PAKT 0,9751 0,9106 -0,2033 0,2084 0,9140 

… … … … … … 

відсоток  дисперсії 26,31% 24,36% 20,62%  

 

Відповідно до концепції головних факторів причиною цього 

взаємозв'язку служить вплив схованих, тобто прямо не вимірюваних, факторів. 

В останньому стовпці табл.3 показані спільності, обумовлені цими факторами. 

Фактори між собою нерівносильні: останній рядок табл.2 показує внесок 

кожного фактора в пояснення загальної дисперсії даних (а всі разом вони 

пояснюють 71,288% згідно табл.2). Факторні навантаження, тобто величини 

зв'язків між показниками і факторами, більші 0,5 можна вважати істотними, 

тому вони виділені сірим кольором фону. 

2 Агрегування показників методами кластерного аналізу. З метою 

врахування статистичної неоднорідності отриманої сукупності техніко-

економічних показників різних підприємств центрування і нормування даних 



варто проводити так, щоб максимально знизити вплив викидів у масиві даних. 

Для цього пропонуємо використовувати медіанний підхід, відповідно до якого 

характеристикою положення “центра” вибірки значень j-го показника служить 

не середнє арифметичне елементів, а їхня медіана: 
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Тобто елемент, що знаходиться посередині упорядкованої по координаті i 

вибірки 
ijx
~ . Для визначення характеристики масштабу також застосовувався 

медіанний підхід, відповідно до якого мірою масштабу служить корінь з 

медіани квадратів відхилень. Необхідно відзначити, що при практичному 

застосуванні медіанного підходу для аналізу даних з використанням MS Excel, 

немає необхідності сортування вибірки, тому що обчислення медіани масиву 

реалізовано стандартною функцією =МЕДИАНА() (так само, як обчислення 

середнього арифметичного – функцією =СРЗНАЧ() ). Для агрегування 

показників застосовувалася агломеративно-ієрархічна методика, як найбільш 

широко використовувана в дослідженнях соціально-економічних систем.  

У дослідженні для агрегування показників методом кластерного аналізу 

використовувалися дані для 40 машинобудівних підприємств Харківа та 

області, які були центровані і масштабовані медіанним методом. Приклад 

розрахунків представлено в таблиці 4, де аномальні значення, які виділено 

сірим кольором свідчать про специфічне становище підприємства. 

 

Таблиця 4. Вихідні дані, центровані і нормовані медіанним методом 

(приклад) 

№ Pck Prp Pakt Kobsk Kobobs Kobakt Kpokr Kpl Kavt Kobss Kman KaL 

1 1,59 1,44 2,27 -0,02 -0,25 0,20 2,32 2,95 0,47 0,75 1,12 23,00 

2 0,99 0,38 1,14 0,72 0,79 1,04 0,72 1,18 0,09 0,42 0,70 5,81 

3 1,97 0,91 2,84 0,91 0,90 0,97 0,46 0,11 0,31 0,35 -0,01 1,57 

… … … … … … … … … … … … … 

40 -0,30 -0,08 -0,11 1,20 0,53 0,04 -0,64 -0,46 -1,76 -0,90 -0,14 -0,35 

 



Важливим аспектом при вирішенні задач кластерного аналізу є 

правильний вибір метрики простору координат (показників), для чого 

викоритовують евклидову та манхеттенську відстані [3,4]. Після проведення 

попередньої обробки даних були побудовані матриці відстаней, що 

відповідають вказаним мірам. При побудові цих матриць також застосовувався 

медіанний підхід, відповідно до якого при обробці будь-яких масивів величин 

it , необхідних за алгоритмом кластеризації, операція узяття середнього 

арифметичного 
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)(
1  замінялася операцією узяття медіани  itmed . В 

результаті нами було отримано дві матриці за двома видами відстаней, 

подальше порівнянняя результатів по яких довило, що медіанні значення 

відстаней майже не залежать від використовуваної метрики. Надалі при 

розрахунках використовувалася евклидова метрика. 

Подальша процедура аналізу включає розбивку обраного масиву 

фінансових показників на групи (кластери). Як міра близькості між кластерами 

використовувалася зважена центроїдна міра (медианий метод, WPGMC). 

Результати кластерізації (тобто матриця приналежності показників до 

кластерів) показані у табл. 5.  

 

Таблиця 5. Матриця приналежності показників до кластерів 

№ показника Назва показника Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

1 PCK  +   

2 PRP  +   

3 PAKT  +   

4 KOBSK +    

5 KOBOBS +    

6 KOBAKT +    

7 KPOKR   +  

8 KPL   +  

9 KAVT    + 

10 KOBSS    + 

11 KMAN   +  

12 KAL     

 

Приналежність показника до кластеру позначено символом “+”. Для 

зручності проведено порівняння результатів факторного аналізу з результатами 



кластерного аналізу, де сірим кольором фону виділено статистично значущі 

зв’язки між факторами та показниками згідно з табл. 3. При цьому кластер 1 

відповідає фактору 2, кластер 2 – фактору 1, кластер 3 – фактору 3. Показники 9 

та 10 було виделено з кластера 1 (тобто фактора 2) в окремий кластер 4. 

Зазначений збіг свідчить про правомірність їх агрегування шляхом 

кластеризації. 

Таким чином, обрані коефіцієнти угрупувалися в наступні агреговані 

показники: F1: коефіцієнти оборотності власного капіталу (KOBSK), 

оборотності активів KOBAKT: обігу обігового капіталу KOBOBS 

характеризують ділову активінсть підприємства; F2: коефіцієнти 

рентабельності власного капіталу (PCK), рентабельності продажів (PRP), 

рентабельності активів ( PAKT) характеризують доходність (прибутковість) 

підприємства; F3: коефіцієнти покриття (KPOKR), проміжної ліквідності (KPL), 

меневреності власним капіталом (KMAN)  характеризують платоспроможність 

підприємства; F4: коефіцієнти автономії (KAVT), забеспеченості власним 

капіталом (KOBSS) характеризують незалежность підприємства від заемних 

коштів, фінансову стійкість підприємства. На рисунку 2 представлено схему 

взаємозв’язку між фінансовими показниками та сформованими агрегатними 

показниками.  

Висновки. Проведене дослідження дозволило сформувати набор 

фінансових індикаторів, якій складався спочатку з дванадцяті фінансових 

індикаторів, а після агрегування останніх – з чотирьох. Методика вибору цих 

показників заснована на використанні сучасних методів математичної 

статистики, зокрема факторного та кластерному аналізу. Розраховані на 

результатах фінансової звітності вітчизняних промислових підприємств, 

фінансові індикатори, мають певну перевагу, яка проявляється втому, що 

дозволяє враховувати специфіку діяльності та приналежність підприємств до 

певної галузі. Викладена методика вибору показників формує математичне 

підґрунтя для розробки процедури оцінки загрози кризи на вітчизняних 

підприємствах машинобудування. 



 

Рисунок 3.6 – Схема взаємозв’язку між фінансовими показниками та 

сформованими агрегатними показниками 
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