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Анотація. Сформовано систему показників 
ефективності управління фінансовими ресурса-
ми, яка базується на ресурсно-функціональному 
підході. Проведено градацію рівнів за критерієм 
ефективності управління фінансовими ресурса-
ми вітчизняних молокопереробних підприємств 
за допомогою кластерного аналізу. Прове-
дений аналіз «міграції» молокопереробних 
підприємств по кластерах дозволив розме-
жувати підприємства на яких здійснюється 
стратегічне, тактичне та оперативне 
управління фінансовими ресурсами.

Аннотация. Сформирована система показа-
телей эффективности управления финансовы-
ми ресурсами, которая базируется на ресурсно-
функциональном подходе. Проведено градацию 
уровней по критерию эффективности управ-
ления финансовыми ресурсами отечествен-
ных молокоперерабатывающих предприятий 
с помощью кластерного анализа. Проведенный 
анализ «миграции» молокоперерабатывающих 
предприятий по кластерам позволил разграни-
чить предприятия на которых осуществляет-
ся стратегическое, тактическое и оператив-
ное управление финансовыми ресурсами.
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Постановка проблеми. Сучасні економічні 
реалії супроводжуються негативними явищами 
та процесами в економіці України. Оптимізація 
управління фінансовими ресурсами підприємств 
є першочерговим завданням для вітчизняних 
підприємств. Формування ефективної системи 
управління фінансовими ресурсами на вітчиз-
няних підприємствах дозволить забезпечити 
максимізацію формування прибутку підприєм-
ства з урахуванням припустимого рівня фінан-
сового ризику, сформувати ефективну політику 
розподілу прибутку підприємства та ефективну 
амортизаційну політику, ефективно здійснюва-
ти політику додаткової емісії акцій чи залучення 
додаткового пайового капіталу. Зважаючи на це 
тема наукової статті є надзвичайно актуального в 
умовах теперішнього стану економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженнями проблемних питань управління 
фінансовими ресурсами займались вчені-еконо-
місти: Н. Андрусяк, В. М. Бородюка, В.  М.  Бра-

тішка, С.  А. Буковинського, З. С. Варналія, 
О.  Д.  Василика, В. М. Геєця, А. С. Гальчинського, 
І.  Козачок, С. Лондар, Т. Макух, О. Орлюк, А. По-
ддєрьогін, О. Шестова, С. Юрій [1, 2, 3, 4]. Роз-
роблені методичні підходи до оцінки фінансових 
ресурсів є детальними, ґрунтовними та іннова-
ційними, але відсутнє виділення стратегічного, 
тактичного та оперативного управління фінансо-
вими ресурсами на основі чіткого розмежування 
рівнів управління фінансовими ресурсами під-
приємства.

Метою статті є виділення особливостей стра-
тегічного, тактичного та оперативного управлін-
ня фінансовими ресурсами на молокоперероб-
них підприємствах.

Основні завдання написання статті:
сформувати систему показників, яка б харак-

теризувала управління фінансовими ресурсами 
підприємства;

здійснити градацію рівнів управління фінан-
совими ресурсами на вітчизняних молокопере-
робних підприємствах;
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провести аналіз «міграції» підприємств по 
кластерах;

визначити особливості стратегічного, так-
тичного та оперативного управління фінансови-
ми ресурсами на вітчизняних молокопереробних 
підприємствах.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Для того, щоб провести об’єктивну 

оцінку та здійснення градації рівнів ефективнос-
ті управління фінансовими ресурсами вітчизня-
них молокопереробних підприємств необхідно 
на основі синтезу досліджень [5–7, 8, 9] сформу-
вати систему показників (табл. 1). Сформована 
система показників ефективності управління 
фінансовими ресурсами базується на ресурсно-
функціональному підході.

Таблиця 1
Система показників для проведення градації рівнів підприємств за критерієм ефективності 

управління фінансовими ресурсами

Підсистема показників Назва показника Розрахункова формула
Підсистема показників 

фінансової стійкості 
підприємства

Коефіцієнт фінансової незалежності (ав-
тономії)

Власний капітал / Валюта балансу

Коефіцієнт маневреності власних ко-
штів

Власний оборотний капітал / Власний ка-
пітал

Коефіцієнт забезпеченості оборотних 
коштів власними оборотними коштами

Власний оборотний капітал / Оборотні 
активи

Підсистема показників 
рентабельності

Рентабельність реалізованої продукції (Чистий дохід / Виручка від реалізації 
продукції) 100

Рентабельність власного капіталу (Чистий прибуток / Власний капітал) 100
Підсистема показників 
ділової активності під-

приємства

Коефіцієнт оборотності оборотних ак-
тивів

Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції / Середній розмір оборотного 
капіталу

Коефіцієнт оборотності виробничих за-
пасів

Собівартість реалізованої продукції / Се-
редній розмір виробничих запасів

Коефіцієнт оборотності дебіторської за-
боргованості

Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції / Середній розмір дебіторської 
заборгованості

Підсистема показників 
дохідності підприємства

Чистий прибуток Чистий прибуток
Прибуток від операційної діяльності Прибуток від операційної діяльності

Сформована система показників дає мож-
ливість найбільш повно надати характеристику 
ефективності управління фінансовими ресурса-
ми вітчизняних молокопереробних підприємств 
та дослідити «міграцію» цих підприємств по 
кластерах.

Для здійснення градації рівнів ефективності 
управління фінансовими ресурсами молоко пе-
реробних підприємств України обрано такий 
універсальний інструментарій як кластерний 
аналіз. При проведенні кластеризації підпри-
ємств в економічних дослідженням необхідно 
використовувати метод Уорда та Євклідову від-
стань, що дозволить сформувати найбільш рів-
номірні кластери досліджуваних підприємств 
[10]. Проведений аналіз динаміки виробництва 
молока в Україні показав на протязі періоду з 
1993 року до 2000 року його стрімке зниження. 
Починаючи з 2000 року спостерігається також 

зниження виробництва молока вітчизняними 
молокопереробними заводами, але уже не таке 
стрімке. Досліджено експортно-імпортний по-
тенціал вітчизняної молокопереробної галузі. 
Основними експортерами української молокопе-
реробної продукції є Росія, Молдова, Казахстан, 
Туркменістан, Азербайджан та Грузія. Найбільше 
експортується продукції, яка не швидко псуєть-
ся, зокрема, така як: сироватки, молоко згуще-
не та сири. В нашу країну імпортуються окремі 
види десертно-йогуртової продукції та високоя-
кісних сирів. Основні постачальники продукції 
на вітчизняний ринок – Росія, Польща, Білорусь, 
Франція і Німеччина.

Назви та номери досліджуваних молокопере-
робних підприємств при проведенні їх кластери-
зації подано в табл. 2. Для проведення кластери-
зації обрано підприємства за розміром уставного 
капіталу від 200 до 650 тис. грн.
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Таблиця 2
Назви та номери досліджуваних молокопереробних підприємств при проведенні 

їх кластеризації за розміром їх уставного капіталу

Номер підприєм-
ства при 

проведенні 
кластеризації

Назва підприємства
Уставний 
капітал, 
тис. грн

1 Публічне акціонерне товариство «Бершадьмолоко» 359
2 Відкрите акціонерне товариство «Зарічненський молокозавод» 240
3 Приватне акцiонерне товариство «Сєвєродонецький мiськмолокозавод» 211,4
4 Публічне акціонерне товариство «Острозький молокозавод» 228
5 Публічне акціонерне товариство «Чернігівський молокозавод» 498
6 Публічне акціонерне товариство «Прикарпатмолоко» 425
7 Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький молочний завод» 330
8 Приватне акціонерне товариство «Деражнянський молочний завод» 647
9 Приватне акціонерне товариство «Маловисківський молочний комбінат» 612

10 Приватне акціонерне товариство «Чугуївський молочний завод» 555

Кластерний аналіз необхідно проводити 
окремо за кожний період з метою дослідження 
процесів «міграції» підприємств із кластера в 
кластер та стійкості проведеної кластеризації. 
Дендрограма кластерів молокопереробних під-
приємств України для проведення оцінки та 

аналізу ефективності управління їх фінансови-
ми ресурсами за 2011 рік представлена на рис. 1. 
Кластеризація молокопереробних підприємств 
проводилась за допомогою ППП «Statgraрhics 
Plus».

Рис. 1. Дендрограма кластерів молокопереробних підприємств України для проведення оцінки
та аналізу ефективності управління їх фінансовими ресурсами за 2011 рік

Першочерговим завданням є виділення клас-
терів підприємств з метою проведення оцінки та 
аналізу ефективності управління їх фінансовими 

ресурсами. Таким чином, було виділено 3 клас-
тери. Групування підприємств за 2011 рік пред-
ставлено в табл. 3.
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Таблиця 3
Кластеризація молокопереробних підприємств за рівнем ефективності 

управління їх фінансовими ресурсами за 2011 рік

Номер та назва кластера Назва підприємства
Перший кластер з високим рівнем 
ефективності управління 

Публічне акціонерне товариство «Бершадьмолоко»
Приватне акцiонерне товариство «Сєвєродонецький 

фінансовими ресурсами підприємства мiськмолокозавод»
Відкрите акціонерне товариство «Зарічненський молокозавод»
Публічне акціонерне товариство «Прикарпатмолоко»
Публічне акціонерне товариство «Чернігівський молокозавод»

Другий кластер з низьким рівнем 
ефективності управління фінансовими 
ресурсами підприємства

Публічне акціонерне товариство «Острозький молокозавод»
Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький молочний завод»
Приватне акціонерне товариство «Деражнянський молочний за-
вод»

Третій кластер з середнім рівнем 
ефективності управління фінансовими 
ресурсами підприємства

Приватне акціонерне товариство «Маловисківський молочний 
комбінат»
Приватне акціонерне товариство «Чугуївський молочний завод»

До складу першого кластеру з високим рів-
нем ефективності управління фінансовими ре-
сурсами підприємства ввійшли 5 підприємств. 
Необхідно враховувати, що дані підприємства 
знаходяться на високому рівні за критерієм ефек-
тивності управління фінансовими ресурсами 
тільки в досліджуваній сукупності підприємств. 
В даному кластері підприємств виявлено вищі 

значення всіх значень коефіцієнта оборотності 
виробничих запасів. Крім того, виявлено в осно-
вному підвищені значення чистого прибутку та 
коефіцієнта фінансової незалежності. 

Дендрограму кластерів молокопереробних 
підприємств України для проведення оцінки та 
аналізу ефективності управління їх фінансовими 
ресурсами за 2012 рік подано на рис. 2.

Рис. 2. Дендрограма кластерів молокопереробних підприємств України для проведення
оцінки та аналізу ефективності управління їх фінансовими ресурсами за 2012 рік

Підприємства ПАТ «Прикарпатмолоко» та 
ПАТ «Чернігівський молокозавод» в 2012 році 
«мігрували» з кластера з низьким рівнем ефек-

тивності управління фінансовими ресурсами до 
кластеру з високим рівнем їх управління (табл. 4).
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Таблиця 4
Кластеризація молокопереробних підприємств за рівнем ефективності 

управління їх фінансовими ресурсами за 2012 рік

Номер та назва кластера Назва підприємства
Перший кластер з високим рівнем 
ефективності управління фінансови-
ми ресурсами підприємства

Публічне акціонерне товариство «Бершадьмолоко»
Приватне акцiонерне товариство «Сєвєродонецький мiськмолокозавод»
Відкрите акціонерне товариство «Зарічненський молокозавод»
Публічне акціонерне товариство «Прикарпатмолоко»
Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький молочний завод»
Приватне акціонерне товариство «Деражнянський молочний завод»

Другий кластер з низьким рівнем 
ефективності управління фінансови-
ми ресурсами підприємства

Публічне акціонерне товариство «Острозький молокозавод»
Публічне акціонерне товариство «Чернігівський молокозавод»

Третій кластер з середнім рівнем 
ефективності управління фінансови-
ми ресурсами підприємства

Приватне акціонерне товариство «Маловисківський молочний 
комбінат»
Приватне акціонерне товариство «Чугуївський молочний завод»

Третій кластер виявився найбільш стійким 
протягом 2011 та 2012 років, так як його склад 
залишився незмінним. Підприємства: ПАТ «Ма-
ловисківський молочний комбінат», ПАТ «Чугу-
ївський молочний завод» протягом двох років 
(2011-2012) постійно знаходились на середньому 
рівні, що засвідчує ефективне тактичне управ-
ління фінансовими ресурсами та їх здатність до 
адаптації. Чіткої стратегії управління фінансо-

вими ресурсами поки що не сформовано, але їх 
тактичне управління проводиться постійно та 
ефективно, що дає змогу цим підприємствам пе-
редбачати деякі фінансові локальні загрози. 

Дендрограму кластерів молокопереробних 
підприємств України для проведення оцінки та 
аналізу ефективності управління їх фінансовими 
ресурсами за 2013 рік подано на рис. 3.

Рис. 3. Дендрограма кластерів молокопереробних підприємств України 
для проведення оцінки та аналізу ефективності управління їх фінансовими ресурсами за 2013 рік

Кластеризація молокопереробних підпри-
ємств за рівнем ефективності управління їх фі-

нансовими ресурсами за 2013 рік представлена в 
табл. 5.
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Таблиця 5
Кластеризація молокопереробних підприємств за рівнем ефективності управління 

їх фінансовими ресурсами за 2013 рік

Номер та назва кластера Назва підприємства

Перший кластер з високим рів-
нем ефективності управління 
фінансовими ресурсами підпри-
ємства

Публічне акціонерне товариство «Бершадьмолоко»
Приватне акцiонерне товариство «Сєвєродонецький мiськмолокозавод»
Відкрите акціонерне товариство «Зарічненський молокозавод»
Публічне акціонерне товариство «Прикарпатмолоко»
Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький молочний завод»
Приватне акціонерне товариство «Деражнянський молочний завод»

Другий кластер з низьким рівнем 
ефективності управління фінан-
совими ресурсами підприємства

Публічне акціонерне товариство «Острозький молокозавод»
Публічне акціонерне товариство «Чернігівський молокозавод»

Третій кластер з середнім рівнем 
ефективності управління фінан-
совими ресурсами підприємства

Приватне акціонерне товариство «Маловисківський молочний комбінат»
Приватне акціонерне товариство «Чугуївський молочний завод»

Статистику розподілу підприємств за кластерами протягом 2011-2013 років подано в табл. 6

Таблиця 6
Статистика розподілу молокопереробних підприємств за кластерами 

протягом 2010-2013 років

Номер кластера Кількість підприємств, які включено 
до складу кластера % значущості кластера

2011 рік
1 5 50
2 3 30
3 2 20

2012 рік
1 6 60
2 2 20
3 2 20

2013 рік
1 6 60
2 2 20
3 2 20

Результати проведення кластерного аналізу 
за 2011-2013 роки подано відповідно на рис. 1–3. 
Статистика «міграції» молокопереробних під-
приємств по кластерах протягом 2011-2013 років 
подано в табл. 7.

Здатність підприємства конкурувати та до 
постійного розвитку фінансової сфери визнача-
ється або тим, що підприємство знаходиться на 
високому рівні за критерієм ефективності управ-
ління фінансовими ресурсами, або перейшло з 

середнього до високого рівня. В цьому випадку 
можна стверджувати, що на підприємстві про-
водиться стратегічне фінансове управління, яке 
характеризується впровадженням інноваційних 
фінансових технологій, активним відстеженням 
появи світових інновацій в фінансовій сфері, по-
стійним підвищенням кваліфікації спеціалістів 
та управлінського персоналу фінансової сфери 
діяльності.
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Таблиця 7
Статистика «міграції» молокопереробних підприємств 

по кластерах протягом 2010-2013 років

Номер та назва кластера 2011 рік 2012 рік 2013 рік

Перший кластер підприємств з високим рівнем ефек-
тивності управління фінансовими ресурсами

1 1 1
3 3 3
2 6 6
6 2 2

5 7 7
8 8

Другий кластер підприємств з низьким рівнем ефек-
тивності управління фінансовими ресурсами

4
4 4

7
8 5 5

Третій кластер підприємств з середнім рівнем ефектив-
ності управління фінансовими ресурсами

9 9 9
10 10 10

Здатність досліджуваного підприємства до 
адаптації формується при умові постійного зна-
ходження підприємства на середньому рівні 
ефективності управління фінансовими ресур-
сами, або при переході з низького до середньо-
го рівня та закріплення на цій позиції. Це ха-
рактеризує тактичне управління фінансовими 
ресурсами підприємства, яке характеризується 
постійним впровадженням нових фінансових 
інструментів, адаптацією до появи нових конку-
рентів за рахунок проведення раціональної фі-
нансової політики.

Здатність підприємства до оперативного 
управління фінансовими ресурсами визначаєть-
ся коли підприємство постійно знаходиться на 
низькому рівні управління ними, або постійно та 
безсистемно «мігрує» із кластеру в кластер. Під-
приємство займається лише оперативним управ-
лінням фінансовими ресурсами тільки у випад-
ках появи внутрішніх та зовнішніх загроз. 

Висновки. Отже, в результаті проведення 
кластеризації та дослідження «міграції» молоко-
переробних підприємств за рівнями управління 
їх фінансовими ресурсами виявлено, що дослі-
джуване підприємство ПАТ «Чугуївський молоч-
ний завод» та ПАТ «Маловисківський молочний 
комбінат» знаходяться постійно на середньому 
рівні управління фінансовими ресурсами, що 
засвідчує їх здатність до адаптації та ефективне 
тактичне управління фінансовими ресурсами. 
Чіткої стратегії управління фінансовими ре-
сурсами поки що не сформовано, але тактичне 

управління фінансовими ресурсами підприєм-
ства проводиться постійно та ефективно, що дає 
змогу цим підприємствам передбачати деякі ло-
кальні загрози появи нових конкурентів та роз-
поділу сил впливу на ринку. Менеджменту ПАТ 
«Чугуївський молочний завод» необхідно акцен-
тувати увагу на розробці та реалізації стратегії 
управління фінансовими ресурсами.

Такі підприємства, як: ПАТ «Бершадьмоло-
ко», ПАТ «Сєвєродонецький мiськмолокозавод», 
ПАТ «Прикарпатмолоко» знаходиться на високо-
му рівні управління своїми фінансовими ресур-
сами, тобто на цих підприємствах проводиться 
стратегічне управління фінансовими ресурсами, 
підприємства здатні до постійного розвитку в фі-
нансовій сфері діяльності.

Всі інші підприємства або знаходяться на 
низькому рівні ефективності управління фінан-
совими ресурсами, або безсистемно переходять з 
середнього на низький рівень, або навпаки. Така 
ситуація пов’язана з тим, що ці підприємства 
не формують ні стратегії, ні тактики управлін-
ня своїми фінансовими ресурсами, в основному 
відшкодовують збитки, які виникли в результа-
ті проведення нераціональної політики в фінан-
совій сфері їх діяльності. На наступних етапах 
дослідження необхідно провести верифікацію 
проведеної кластеризації молокопереробних 
підприємств та здійснити прогнозування потра-
пляння досліджуваного підприємства до певного 
кластеру.
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