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∆П ƒ = R1 х  К1 х  (ƒ1 – ƒ0) х t0 х ρ0; 
∆П t = R1 х К1 х ƒ1 х (t 1– t 0) х ρ0 ; 
∆П  ρ = R1 х К1 х ƒ1 х t1 х (ρ 1– ρ 0) . 

Сумарний абсолютний вплив перелічених факторів дорівнює зага-
льному абсолютному приросту аналізованого показника. Для визначен-
ня структури впливу факторів, тобто їх питомої ваги (частки) у загаль-
ній величині приросту досліджуваного показника необхідно отриманий 
частковий вплив кожного чинника поділити на цей загальний приріст 
прибутку і результат помножити на 100. 

Запропонована вище методика факторного аналізу прибутку до-
зволяє визначити абсолютний  вплив найважливіших чинників на його 
зміну за будь-який період роботи підприємства, дослідити окремі тен-
денції такого впливу за останні 3-5 років і більше, обґрунтувати відпо-
відні управлінські рішення при розробці стратегії розвитку конкретного 
господарства і тактики її досягнення. 
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ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
НА СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Аналізується вплив світової фінансово-економічної кризи на стан та майбутній роз-
виток підприємств ЖКК, розглянуто існуючі підходи  до мінімізації наслідків та виходу з  
кризового становища, розроблено пропозиції щодо вирішення ключових завдань функціо-
нування житлово-комунального комплексу.   
 

Анализируется влияние мирового финансового кризиса на состояние и будущее 
развитие жилищно-коммунальных предприятий, рассмотрены существующие подходы к 
минимизации последствий и выхода ЖКК из кризисного состояния, разработан ряд пред-
ложений касательно решения ключевых заданий функционирования жилищно-
коммунального комплекса. 

 

In the article world financial crisis influence  is analyzed on the state and future develop-
ment of housing and communal services, the existent approaches are considered to minimization 
of consequences and way out of crisis situation, suggestions are developed in relation to the 
decision of key tasks of housing and communal services functioning. 

 

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, фінансово-економічна криза, ко-
мунальні послуги, енергоносії, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, 
тарифи. 



Коммунальное хозяйство городов 

 

 205

 Функціонування підприємств ЖКК набуває стратегічного значен-
ня для розвитку соціально орієнтованої національної економіки, що 
проявляється у створенні бази для успішного ведення діяльності під-
приємств та задоволенні першочергових потреб населення у формі  які-
сних житлово-комунальних послуг.  

Оцінці критичного стану підприємств ЖКК і шляхам його покра-
щення присвячено роботи [1, 2, 8, 10, 16, 20]. Проте актуальності набу-
вають питання аналізу причин кризових загострень і визначення пер-
спектив розвитку житлово-комунальної галузі в умовах фінансово-
економічної кризи.  

На сьогоднішній день за підсумками всеукраїнського соціального 
опитування найбільш всього громадяни переймаються наслідками фі-
нансово-економічної кризи (32,7% опитуваних), обумовленими зрос-
танням цін на продукти, товари й комунальні послуги, інфляцією та ін. 
[7, 9]. Це позначається на погіршенні вже й так скрутного становища 
підприємств ЖКК, на що в першу чергу впливає подорожчання енерго-
носіїв і зниження добробуту та платоспроможності населення.  

У зв’язку з цим метою статті є аналіз наслідків впливу світової фі-
нансово-економічної кризи на житлово-комунальну галузь та розроб-
лення пропозицій щодо її подолання. 

Серед основних наслідків світової фінансово-економічної кризи, 
які безпосередньо впливають на діяльність підприємств ЖКК є: фінан-
сові проблеми банківського сектору; зростання цін на енергоносії, а ра-
зом з цим і рівня інфляції; дефіцит Державного бюджету та скорочення 
бюджетного фінансування як результат зростання зовнішнього боргу. 

Першим із наслідків можна назвати кризу ліквідності у банківсь-
кому секторі, що в свою чергу сприяло скороченню надання кредитів та 
погіршенню стану їх погашення комунальними підприємствами. Разом з 
цим зростає кількість прострочених кредитів, виданих населенню, зок-
рема іпотечного кредитування, це негативно впливає на платоспромож-
ність населення і ріст дебіторської заборгованості перед підприємства-
ми комунальної сфери (рис.1) [14]. 

Другим наслідком світової фінансово-економічної кризи є підви-
щення світових цін на енергоносії, без забезпечення якими неможливе 
нормальне функціонування житлово-комунального комплексу (рис.2) 
[6]. 

Крім того, підвищення світових цін на нафту призвело до зростан-
ня загальносвітового рівня інфляції, що в свою чергу негативно вплину-
ло на фінанси приватного сектору та реальні доходи населення (рис.3) 
[5]. Це є другою складовою проблеми підвищення абонентської забор-
гованості житлово-комунальних підприємств.  
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Рис.1 – Обсяги дебіторської і кредиторської заборгованостей у ЖКК 

 
 

 
 

Рис.2 –  Динаміка цін на газ в Україні 
 

За даними Держкомстату, простежується негативна тенденція ди-
наміки стану оплати за житлово-комунальні послуги, окремо відзначимо 
зростання заборгованості в опалювальний період (рис.4) [14].  
 

 

 
 

Рис.3 – Динаміка реальних доходів населення 
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Рис.4  – Стан оплати  населенням житлово-комунальних послуг (млн.грн.) 
 

Зростання  сум дебіторської  заборгованості  у  свою  чергу при-
зводить до несвоєчасного виконання підприємствами ЖКК фінансових 
зобов'язань, через це кредитори згідно чинного законодавства застосо-
вують багатомільйонні штрафні санкції, за якими повністю відсутні за-
соби фінансування. Наприклад, за 9 місяців 2009 р. сума нарахованих 
штрафів за енергоносії КП «Харківські теплові мережі» склала 117,1 
млн. грн. На рис.5 відображено динаміку кредиторської заборгованості 
КП «Харківські теплові мережі» за останні чотири роки, яка збільшила-
ся у 2,5 рази відносно 2006 р. і на 01.10.2009 р. становила вже 925891,2 
тис. грн., у тому числі кредити – 29000 тис. грн. 
 

 
 

Рис.5 – Динаміка кредиторської заборгованості КП «ХТМ» (млн.грн.) 
 

Третя причина загострення кризового становища пов'язана із зрос-
танням зовнішнього боргу, обумовленим наданням міжнародних тран-
шів та необхідністю його щорічного обслуговування, сума якого набли-
жається до 60% ВВП України [18]. Це призводить до зростання дефіци-
ту Державного бюджету України, що позначається на стані бюджетного  
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фінансування ЖКК.  На прикладі  можна  відмітити зменшення суми фі- 
нансування  заходів  щодо  програми  розвитку КП  «Харківські  теплові 
мережі» на 9651 тис. грн. в 2008 р. у порівнянні з 2007 р.  

З огляду на зазначені вище проблеми  органами державної влади 
було розроблено й запропоновано наступні підходи до мінімізації на-
слідків світової фінансово-економічної кризи та виходу з кризового ста-
новища житлово-комунальної галузі України: 

1. Прийнято ряд спеціальних нормативних актів і роз'яснень [3, 
12, 15] та розроблено відповідні законопроекти [11, 13]. 

2. Набув чинності фіксований розмір відшкодування процентної 
ставки за кредитами в іноземній валюті (5% річних), які можуть бути 
використані підприємствами ЖКК для реалізації інноваційних проектів 
у даній сфері згідно ухвали Кабміну від 05.11.2008р. №975. 

3. Так само щорічно на модернізацію комунального господарства 
країни Національне агентство з розвитку енергетичних ресурсів розра-
ховує привернути не менше 10-15 млн. євро згідно з Комплексною дер-
жавною програмою енергозбереження України [17].   

4. Проектом майбутнього Житлового Кодексу України передбача-
ється проведення суспільних слухань як «загальних зборів власників 
приміщень багатоквартирного будинку», де споживачі зможуть само-
стійно вирішувати, в якому обсязі сплачувати за комунальні послуги 
відповідно до їх якості. Фахівцями «Федерації працедавців підприємств 
ЖКГ України» був розроблений і представлений на розгляд Міністерст-
ву повний пакет документів відносно цього питання (від проекту Поло-
ження до проекту проходження даного документообігу) [4]. 

5. В  президентській  Концепції  вдосконалення  державного регу- 
лювання природних монополій підкреслювалася необхідність створення 
Національної комісії з регулювання ринку комунальних послуг. Комісії 
передбачається передати функції Міністерства з питань житлово-
комунального господарства щодо формування цінової політики та регу-
лювання ринків комунальних послуг на основі збалансування інтересів 
суспільства, суб'єктів природних монополій і споживачів послуг, які 
виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій у цій 
сфері [19]. 

Результати аналізу проблем галузі та вже прийнятих заходів з їх 
вирішення свідчать про недостатню реакцію з боку держави на подо-
лання кризи ЖКК. Тому нами запропоновано ряд заходів щодо підтри-
мки нормального функціонування житлово-комунальних підприємств в 
умовах кризи (рис.6). 
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Рис.6 – Комплекс заходів для виходу з кризового становища 
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Таким чином, аналіз впливу світової фінансово-економічної кризи 
на діяльність житлово-комунального комплексу свідчить: 

1) скрутне становище комунальних підприємств ускладнюється 
через загострення кризових тенденцій в цій сфері та веде до зриву на-
дання послуг, росту заборгованості, а разом з тим і тарифів;  

2) розроблені дії органів державної влади в повному обсязі не ви-
рішують всіх проблем через складність оперативного регулювання дер-
жавою природних монополій.  

Запропонований комплекс заходів дозволить, якщо не вивести 
ЖКК з кризи, то хоча б пом'якшити перебіг протікання та її наслідки. 
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Запропоновано підхід до побудови системи моніторингу функціонування капіталу 
підприємства як важливого елемента контролінгу, що є механізмом постійного спостере-
ження за контрольованими показниками  фізичної, фінансової й інтелектуальної складо-
вих капіталу, розмірами фактичних відхилень від передбачених і виявленням причин цих 
відхилень. Встановлено взаємозв’язок відхилень фактичних значень узагальнюючих пока-
зників кожної складової капіталу підприємства від планових на рентабельність капіталу як 
цільовий показник діяльності в системі контролінгу. 

 

Предложен подход к построению системы мониторинга функционирования капита-
ла предприятия как важного элемента контроллинга, который является механизмом по-
стоянного наблюдения за контролируемыми показателями физической, финансовой и 
интеллектуальной составляющих капитала, размерами фактических отклонений от преду-
смотренных и выявлением причин этих отклонений. Установлена взаимосвязь отклонений 
фактических значений обобщающих показателей каждой составляющей капитала пред-
приятия от плановых на рентабельность капитала как целевой показатель деятельности в 
системе контроллинга.  

 

Offered approach to the construction of the system of monitoring of functioning of capital 
of enterprise as important element of kontroling, that is the mechanism of permanent supervision 
on the controlled indexes  of physical, financial and intellectual constituents of capital, by the 
sizes of actual deviations from foreseen and exposure of reasons of these rejections. Intercom-
munication of rejections of actual values of summarizings indexes of every constituent of capital 
of enterprise is set from planned on profitability of capital as having a special purpose perform-
ance indicator in the system of kontroling. 

 

Ключові слова: контролінг, капітал підприємства, моніторинг, відхилення, узагаль-
нюючі показники, вплив відхилень на кінцеві результати діяльності.  

  
Контролінг є системою досягнення цілей на підприємстві. Прин-


