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Аналізуються питання оцінки фінансово-економічного стану житлово-
комунальних підприємств. Увага сконцентрована на особливостях статично-
динамічного підходу з використанням матричного моделювання при оцінці фінансово-
економічного стану. 
 

Житлово-комунальне господарство є найбільш критичною про-
блемою розвитку вітчизняної економіки. Причина цього становища є 
наслідком макроекономічних процесів у державі. 

Сучасний період розвитку економіки України характеризується 
багатогранними трансформаційними процесами. Незважаючи на те, 
що з 2000 р. в Україні почалось економічне зростання і макроекономі-
чна стабілізація, попереднє десятиріччя економічного спаду ускладнює 
хід економічних реформ. 

Аналіз основних макроекономічних показників розвитку України 
протягом 1995-2003 рр. підтверджує наявність ще великого впливу 
від'ємних економічних показників на позитивні зрушення в розвитку 
держави. Саме це обумовлює нестійкість і повільність зростання всіх 
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економічних показників. Прикладом такого становища є економічна 
ситуація в житлово-комунальному комплексі України. 

В розвитку кожної країни житлово-комунальне господарство 
(ЖКГ) відіграє значну роль і своїм функціонуванням забезпечує усіх 
членів суспільства важливими соціальними послугами. Відсутність 
налагодженої системи житлово-комунальних послуг загрожувала би 
людству назавжди залишитися на рівні доісторичного розвитку. 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці держави, 
позначилися на діяльності ЖКГ. Аналіз діяльності чотирьох підпри-
ємств житлово-комунальної сфери Харківського регіону підтвердив 
складні умови їх функціонування, що відобразилось на динаміці осно-
вних фінансово – економічних показників (табл.1, 2).   
 

Таблиця 1 – Рентабельність активів, % 
 

Підприємство 1999р. 2000р. 2001р. 2002р. 
Державне комунальне підприємство  

“Харківкомуночиствод” 
2,38 2,60 1,57 -0,08 

Державне комунальне підприємство 
 “Міськелектротранс” 

-9,09 -3,73 -9,11 -5,25 

 
Таблиця 2 – Співвідношення дебіторської заборгованості до виручки, грн./ грн. 

 

Підприємство 1999р. 2000р. 2001р. 2002р. 
Державне комунальне підприємство  

“Харківкомуночиствод” 
1,21 0,96 1,13 1,15 

Державне комунальне підприємство 
 “Міськелектротранс” 

0,05 0,08 0,04 0,08 

 

Одним із шляхів подолання труднощів у діяльності житлово-
комунальних підприємств є розробка ефективної фінансової стратегії 
підприємства, яка є однією з найважливіших складових загальної еко-
номічної стратегії функціонування підприємства. Інформаційною ба-
зою для фінансової стратегії виступає оцінка фінансово-економічного 
стану підприємства. 

Впровадження методик експрес-діагностики і поглибленого ана-
лізу фінансового стану підприємства набувають все більшу популяр-
ність і в антикризовому менеджменті. В сучасній економічній літера-
турі запропонована велика кількість варіантів досліджень щодо виміру 
фінансового стану функціонування підприємств. Серед авторів таких 
досліджень слід згадати І.Т.Балабанова., Г.Г.Кірейцева, А.І.Ковальова, 
М.П.Любушина, М.А.Русака, Г.В.Савицьку [1, 3, 4, 7-9].   Окремі аспе-
кти аналізу фінансово-економічного стану житлово-комунальних під-
приємств розглядаються у працях Г.Гури, В.Полуянова [2, 5] та ін. Але 
багато аспектів даної проблеми на сьогоднішній день залишаються ще  
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до кінця невирішеними. 
Як відомо, практично усі методики комплексної оцінки фінансо-

вого стану підприємств базуються на синтезі окремих фінансових по-
казників (коефіцієнтів) з подальшим порівнянням отриманого компле-
ксного показника з граничними його значеннями, що встановлені на 
базі діяльності підприємств з різним рівнем фінансового стану. 

В оцінці фінансового стану житлово-комунальних підприємств 
порівняльні аналітичні дані як в цілому за галуззю, так і за підприємс-
твами (з різними рівнями фінансового стану) відсутні, а запропоновані 
в окремих дослідженнях граничні рівні деяких показників залишають-
ся необґрунтованими. 

Метою даної роботи є пошук нових шляхів і підходів в оцінці фі-
нансово-економічного стану житлово-комунального підприємства, а 
саме розгляд статично-динамічного підходу через матричне моделю-
вання. 

На наш погляд, в оцінці фінансового стану житлово-
комунального підприємства заслуговує уваги статично-динамічний 
підхід. Останній передбачає розгляд підприємства,  вимір його стану з 
позиції  динаміки і статики. 

Заслуговує уваги розгляд статично-динамічного підходу у [6]. 
Динаміку житлово-комунального підприємства (SД), тобто його зале-
жність від часу t, у загальному виді можна уявити таким чином: 

       SД = S(t),  t ∈ ∆ Т,                                   (1) 
де SД  – зміна стану підприємства; ∆Т – проміжок часу, за який вимі-
рюється (оцінюється) підприємство. 

У свою чергу, статика підприємства  (SС), тобто його стан у фік-
сований момент часу  t = tі, має такий вигляд: 

SС  =  S(t),  t = tі,                                           (2) 
де tі – і-й фіксований момент часу. 

Все частіше  у теорії і практиці виміру й оцінки стану підприємс-
тва, включаючи фінансовий, використовується динамічний підхід. Ра-
ціональність динамічного підходу в оцінці фінансового стану підпри-
ємств підтверджується “золотим правилом економіки підприємства”, 
яке використовується у світовій практиці. 

Т
П  > Т ОР > ТА > 100%,                                (3) 

де  ТП ,  Т ОР,  ТА  – відповідно темпи росту в звітному періоді в порів-
нянні з попереднім періодом  прибутку, обсягу реалізації і активів під-
приємства. 

Таке співвідношення означає, що для успішного функціонування 
підприємства необхідні наступні умови: постійне зростання  активів; 
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обсяг реалізації повинен зростати більш високими темпами, ніж акти-
ви; загальний прибуток від всіх видів діяльності повинен зростати 
більш високими темпами, ніж обсяг реалізації [6, с.132]. 

Статично-динамічний підхід в оцінці фінансово-економічного 
стану житлово-комунального підприємства, на наш погляд, можна за-
стосувати через матричне моделювання фінансового стану та викорис-
тання індексного методу аналізу. 

Побудова матричних моделей фінансового стану житлово-
комунальних підприємств Харківського регіону дала змогу оцінити 
комплексний показник фінансового стану підприємства (табл.3). Ди-
наміка цього показника співпадає з динамікою основних показників 
фінансового стану: коефіцієнтів покриття і фінансової незалежності, 
коефіцієнтом забезпечення власними оборотними активами, коефіціє-
нтом ліквідності та ін. Це підтверджує обґрунтованість розрахунків 
одиничних, блочних та комплексного показників матричної моделі 
фінансового стану житлово-комунального підприємства. 

 

Таблиця 3 – Показник комплексної оцінки матричної моделі  
фінансового стану підприємства 

 

Підприємство Значення показника комплексної оцінки 
Державне комунальне підприємство 
“Харківкомуночиствод”: 
2001р. 

 
 

0,8194 
2002р. 0,7566 
Державне комунальне підприємство 
“Міськелектротранс”: 
2001р. 

 
 

1,1431 
2002р. 0,9541 

 

Отже, метод оцінки фінансового стану житлово-комунального 
підприємства через побудову матричних моделей показників фінансо-
вого стану дозволяє: 

- відстежувати динаміку показників діяльності підприємства пері-
оду, що аналізується, відносно базисного; 

- виконувати оцінку фінансового стану без використання норма-
тивних значень відповідних показників за галуззю; 

- використовувати результати поточного аналізу фінансового ста-
ну житлово-комунального підприємства в розробці і коригуванні фі-
нансової та в цілому економічної стратегії діяльності підприємства. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА   
 

Анализируются особенности планирования деятельности предприятий комму-
нальной собственности в рыночных условиях хозяйствования. Определены состав задач, 
их содержание и информационно-организационные предпосылки выполнения. Предло-
жена логико-структурная схема системы планирования. 
 

 Планирование относится к важнейшим задачам и инструментам 
управления экономикой предприятия. Эта форма деятельности позво-
ляет видеть перспективы его развития и формировать целенаправлен-
ную деятельность по их достижению,  ведет к более четкой координа-
ции усилий, определению задач для каждого структурного подразде-
ления и установлению показателей для осуществления контроллинга, а 
также готовит предприятие к внезапным переменам в будущем. Пла-
нирование является одной из наиболее распространенных в практике 
работы предприятия и широко освещенных в литературе функций. 

Сегодня объем и интенсивность планирования значительно воз-
росли. Его особенностями являются ситуационность и рыночная на-
правленность, которые требуют научного и методического обеспече-
ния для условий рыночной экономики.   
 Решению проблем планирования посвящено множество работ 
отечественных и зарубежных ученых [3-5]. В экономической литера-
туре планирование деятельности предприятий рассматривается в раз-
личных аспектах, с использованием различных показателей, схем раз-


