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METHODICAL POSITION OF MANAGEMENT OF FINANCIAL SUPPORT  
OF HOUSING AND COMMUNAL SECTOR ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ 
У статті запропоновано методичні та практичні рекомен-

дації щодо підвищення ефективності управління фінансовим 
забезпеченням діяльності підприємств житлово-комунального 
господарства (ЖКГ), враховуючи пріоритетність джерел фор-
мування фінансових ресурсів та оцінку чутливості грошових 
потоків до впливу факторів. Заходи, які сприятимуть досяг-
ненню оптимальної структури фінансових ресурсів, передба-
чають нарощення власних, запозичених або залучених коштів 
у відповідності до обраної стратегії фінансового забезпечення. 
Заходи щодо підвищення ефективності управління грошовими 
потоками спрямовано на зменшення обсягу дебіторської за-
боргованості підприємств ЖКГ. 

Ключові слова: житлово-комунальне господарство (ЖКГ), 
управління, фінансове забезпечення, фінансові ресурси, гро-
шові потоки, тактичні заходи.

АННОТАЦИЯ
В статье предложены методические и практические ре-

комендации по повышению эффективности управления 
финансовым обеспечением деятельности предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с учетом приоритет-
ности источников формирования финансовых ресурсов и 
оценки чувствительности денежных потоков к влиянию фак-
торов. Мероприятия, которые способствуют достижению опти-
мальной структуры финансовых ресурсов, предусматривают 
увеличение объема собственных, заемных и привлеченных 
средств в соответствии с выбранной стратегией финансово-
го обеспечения. Мероприятия по повышению эффективности 
управления денежными потоками направлены на уменьшение 
объема дебиторской задолженности предприятий ЖКХ.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство 
(ЖКХ), управление, финансовое обеспечение, финансовые 
ресурсы, денежные потоки, тактические мероприятия.

ANNOTATION
Тhe article suggests methodical and practical recommendations 

for improvement of efficiency of management of financial support 
of HCS, taking into account the priority of sources of financial 
resources formation and the assessment of the sensitivity of cash 
flows to factors. Measures that will contribute to the achievement of 
the optimal structure of financial resources, provide accumulation 
of own, borrowed or attracted funds in accordance with the chosen 
strategy of financial support. Measures to increase the efficiency 
of cash flows management is aimed at reducing the volume of 
accounts receivable of enterprises of housing and communal 
services.

Keywords: housing and communal sector (HCS), 
management, financial support, financial resources, cash flow, 
tactical activities.

Постановка проблеми. Гостра нестача фінан-
сових ресурсів та їх нераціональне використан-
ня, наявність застарілих підходів до управління 
діяльністю підприємств житлово-комунального 
господарства (ЖКГ) призводить до виникнення 

кризових явищ в цій сфері. Також соціальна 
значущість діяльності підприємств житлово-
комунальної галузі підкреслює актуальність та 
необхідність розробки практичних рекоменда-
цій, що сприятимуть підвищенню ефективності 
управління фінансовим забезпеченням підпри-
ємств ЖКГ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові дослідження різних питань щодо фі-
нансового забезпечення діяльності підприємств 
ЖКГ знайшли відображення в працях таких 
вітчизняних вчених, як: О.Б. Бабаєвська [1], 
В.В. Величко [1], О.М. Зерова [2], В.В. Кос-
тецький [3], В.І. Лук’янов [4],О.В. Нагорна [5], 
Ю.С. Нехайчук [6], Н.С. Полякова [7].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Наукові розробки дозволя-
ють зробити висновок щодо глибокого вивчення 
проблеми, але більша увага приділяється дослі-
дженню питань виявлення особливостей функ-
ціонування підприємств ЖКГ, оцінки стану їх 
фінансового забезпечення та проблем реформу-
вання в цій галузі. Проте залишаються недо-
статньо висвітленими практичні рекомендації 
щодо управління фінансовим забезпеченням ді-
яльності підприємств ЖКГ.

Мета статті полягає у розробленні методич-
них положень щодо управління фінансовим за-
безпеченням діяльності підприємств ЖКГ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оскільки основною метою фінансового управ-
ління діяльністю підприємств ЖКГ є забезпе-
чення їх необхідними фінансовими ресурсами, 
а результати управління відображаються у русі 
грошових потоків, то визначення оптималь-
ної структури фінансових ресурсів відповідно 
до типу стратегії фінансового забезпечення, а 
також аналіз чутливості їх грошових потоків 
до впливу факторів створює основу для роз-
роблення тактичних заходів, що сприятимуть 
підвищенню результативності діяльності під-
приємств ЖКГ та ефективності управління їх 
фінансовим забезпеченням.

З метою надання більш конкретних рекомен-
дацій щодо досягнення оптимальної структури 
фінансових ресурсів підприємств ЖКГ та підви-
щення ефективності управління їх грошовими 
потоками відібрано підприємство-представник 
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в рамках кожної стратегії фінансового забезпе-
чення («стабілізації», «гнучкого реагування», 
«підтримки») з використанням одного з мето-
дів багатовимірного аналізу – методу «центру 
ваги» [8; 9], який дає можливість обрати під-
приємства-репрезентанти, що несуть у собі ін-
формаційне навантаження, притаманне всій 
групі підприємств.

Ураховуючи значення інтегральних показ-
ників раціональності формування фінансових 
ресурсів та наявність запропонованих типів 
стратегій фінансового забезпечення діяльності 
підприємств ЖКГ, сформовано три матриці. 

Спосіб вибору репрезентантів залежить від 
числа елементів, що входять в однорідну під-
множину [8; 9]: у групах із одного елемента, по-
казники, які їх утворюють, мають властивості, 
що сильно відрізняються від показників інших 
груп, тому вони відносяться до числа показни-
ків-репрезентантів; у групах, де число показни-
ків більше двох, розраховується сума відстаней 
кожного показника до інших показників гру-
пи. До складу показників-репрезентантів вхо-
дить показник з найменшою сумою відстаней; 
у групах, де число показників дорівнює двом, 
визначається сума відстаней показників, що 
входять до групи, від показників-репрезентан-
тів, які вибрані за наведеними вище правила-
ми. До репрезентанта належить той показник, 
у якого сума відстаней від відокремлених по-
казників і показників-репрезентантів, виокрем-
лених з груп елементів з числом більше двох, 
є максимальним. Приклад розрахунку евклідо-
вих відстаней між інтегральними показниками 
підприємств ЖКГ представлено в таблиці 1.

Виходячи з даних таблиці 1, видно, що най-
менша сума відстаней характерна для ОКВП «Дні-
про-Кіровоград». Саме його і доцільно вважати 
підприємством-репрезентантом (стратегія гнучко-
го реагування). Результати розрахунків продемон-
стрували, що представником в рамках стратегії 
підтримки є ПАТ «Кіровоградобленерго».

Відмінність визначення підприємства-ре-
презентанта за стратегією стабілізації полягає 
у тому, що вихідні дані налічують тільки зна-
чення інтегральних показників раціональності 
формування фінансових ресурсів двох підпри-
ємств ЖКГ – ВАТ «Кіровоградгаз» та КП «ЖЕО 

№ 3». Тому, враховуючи вищенаведені правила, 
евклідові відстані розраховано для показників 
КП «ЖЕО № 3» та показників інших підпри-
ємств-репрезентантів (ОКВП «Дніпро-Кірово-
град» та ПАТ «Кіровоградобленерго»). Таким 
чином, визначено, що представником цієї ви-
бірки є підприємство КП «ЖЕО № 3» (стратегія 
стабілізації), оскільки значення евклідової від-
стані до підприємств-репрезентантів має макси-
мальне значення.

Оскільки однією зі складових фінансового 
забезпечення діяльності підприємств ЖКГ є 
визначення оптимальної структури фінансових 
ресурсів за кожним типом стратегії, розробку 
практичних рекомендацій доцільно розпочати з 
визначення співвідношення власних, запозиче-
них та залучених коштів у підприємств-репре-
зентантів станом на 2014 р. Це надасть змогу 
оцінити збалансованість наявних у підприємств 
ЖКГ фінансових ресурсів.

Так, аналізуючи стан фінансових ресурсів 
КП «ЖЕО № 3» у 2014 р., можна зробити ви-
сновок щодо наявності від’ємної суми власних 
коштів (-1174 тис. грн.) та відсутності запозиче-
них коштів в загальній структурі ресурсів під-
приємства. При цьому оптимальним для стра-
тегії стабілізації є наступне співвідношення: по 
35,3% власних та запозичених коштів, а також 
29,4% – залучених. Підприємство ОКВП «Дні-
про-Кіровоград» також має значні відхилення 
від рекомендованої структури фінансових ре-
сурсів. Так, у 2014 р. це підприємство мало 
8,6% власних коштів, 2,3% запозичених ко-
штів та 89,1% залучених коштів, а оптималь-
на структура характеризується наступними 
частками – 40,5%, 26,2% та 33,3 % відповідно 
власних, запозичених і залучених коштів. Ура-
ховуючи те, що підприємства КП «ЖЕО № 3» 
та ОКВП «Дніпро-Кіровоград» мають схожі 
тенденції щодо дисбалансу в структурі фінан-
сових ресурсів, на рис. 1 представлено запропо-
новані тактичні заходи щодо коригування цієї 
структури (стратегія стабілізації та гнучкого 
реагування). 

Як видно з рис. 1, частку власних коштів 
пропонується збільшити за рахунок заходів, 
спрямованих на збільшення обсягу прибут-
ку. А залучення різноманітних форм кредитів 

Таблиця 1
Матриця евклідових відстаней між інтегральними показниками раціональності  
формування фінансових ресурсів (на прикладі стратегії гнучкого реагування)

Назва підприємства
ОКВП 

«Дніпро-
Кіровоград»

КП «Мала 
Виска 

Водоканал»

ДП 
«Кіровоград-

тепло»

Знам’янське 
ЖЕК 1 ЖЕК 7 Сума

ОКВП «Дніпро-
Кіровоград» 0 2,032606 2,559242 3,835495 2,765035 11,19238

КП «Мала Виска 
Водоканал» 2,032606 0 2,559452 3,690089 3,61789 11,90004

ДП «Кіровоград-
тепло» 2,559242 2,559452 0 3,573919 2,924549 11,61716

Знам’янське ЖЕК 1 3,835495 3,690089 3,573919 0 3,518492 14,618
ЖЕК 7 2,765035 3,61789 2,924549 3,518492 0 12,82597
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сприятиме збільшенню частки запозичених ко-
штів в загальній структурі фінансових ресурсів. 

Реалізація тактичних заходів можлива лише 
з використанням певного інструментарію фі-
нансового забезпечення, при цьому виокремле-
но інструменти зовнішньої та внутрішньої дії. 
Враховуючи спрямованість та функціональ-
не призначення, відібрано ті інструменти, які 
сприятимуть саме збільшенню частки власних 
та запозичених коштів. 

Підприємствам також доцільно здійснювати 
постійний моніторинг стану залучених коштів з 
використанням загальних інструментів форму-
вання фінансового забезпечення. 

Комбінація загальних та спеціальних інстру-
ментів надасть змогу підприємствам ЖКГ до-
сягти оптимального співвідношення власних, 

запозичених та залучених коштів без ризику 
погіршення їх фінансової стійкості.

Підприємства, які віднесено до стратегії під-
тримки, характеризуються середніми або висо-
кими значеннями інтегральних показників ра-
ціональності формування фінансових ресурсів 
та ефективності управління грошовими пото-
ками. Разом з цим аналіз стану підприємства-
репрезентанта ПАТ «Кіровоградобленерго» під-
твердив наявність відхилень від оптимальної 
структури фінансових ресурсів. Так, у 2014 р. 
структура фінансових ресурсів мала наступний 
вигляд – 54,3%, 23,3% та 22,4% (частка влас-
них, запозичених і залучених коштів відповід-
но). При цьому встановлено, що оптимальним 
для цих підприємств є співвідношення – 36%, 
40% і 24 % відповідно.

 

Коригування структури фінансових ресурсів підприємств 
ЖКГ 

(стратегії стабілізації та гнучкого реагування) 

Стратегічна мета 
Досягнення оптимальної структури фінансових ресурсів за умови збереження 

співвідношення власних, запозичених та залучених ресурсів без ризику порушення 
фінансової стійкості підприємства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інструменти фінансового забезпечення діяльності підприємств ЖКГ 

Тактичні заходи 
Запозичені кошти 

Різноманітні форми залучення 
кредитів (наприклад, зовнішні позики за 
програмами міжнародних фінансових 
організацій; отримання державних 
гарантій; удосконалення системи 
регіональних та місцевих запозичень) 

 

Власні кошти 
Збільшення прибутку за рахунок 

зниження собівартості послуг через 
підвищення раціональності та 
ефективності використання паливно-
енергетичних ресурсів; 

збільшення прибутку через 
оптимізацію роботи структурних 
підрозділів; 

збільшення прибутку за рахунок 
вирішення проблем з накопиченою 
дебіторською заборгованістю споживачів 
житлово-комунальних послуг; 

збільшення прибутку завдяки 
впровадженню інноваційних технологій 
(наприклад, енерго- та 
ресурсозберігаючих) 
 

Залучені кошти 
Збереження існуючої частки 

залучених коштів, враховуючи 
необхідність перегляду обсягу та 
структури кредиторської заборгованості 
підприємств ЖКГ  

 
 

Зовнішньої дії: акціонування, 
аутсорсинг, венчурне фінансування 

Внутрішньої дії: оптимізація 
структури капіталу за критерієм 
максимізації прогнозованого рівня 
рентабельності власного капіталу; 
мінімізація середньозваженої вартості 
капіталу; концепція економічної доданої 
вартості (EVA); метод EBIT-EPS 
 

Зовнішньої дії: факторинг; 
форфейтинг та кредитне 
фінансування 
 

Поточний моніторинг обсягу та 
структури залучених коштів; 
використання загальних 
інструментів формування 
фінансового забезпечення 

Рис. 1. Заходи та інструменти забезпечення оптимальної структури фінансових ресурсів 
для реалізації стратегій стабілізації та гнучкого реагування
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Для досягнення оптимальної структури фі-
нансових ресурсів запропоновано тактичні за-
ходи, які сприятимуть збільшенню обсягу запо-
зичених та залучених коштів (рис. 2).

Таким чином, сформовані тактичні заходи 
(рис. 1 та 2) для КП «ЖЕО № 3», ОКВП «Дні-
про-Кіровоград» та ПАТ «Кіровоградобленерго» 
враховують особливості визначеної стратегії та 
спрямовані на досягнення оптимальної струк-
тури фінансових ресурсів з використанням ком-
бінації загальних та спеціальних інструментів 
фінансового забезпечення. 

При формуванні заходів щодо підвищення 
ефективності управління грошовими потоками 
підприємств ЖКГ доцільно врахувати оцінку 
чутливості грошових потоків до впливу фак-
торів. Визначено, що інтегральний показник 
ефективності управління грошовими потоками 

найбільш чутливий до двох факторів, а саме: 
загальної проблеми неплатежів контрагентів, 
яка кількісно оцінюється через показник обо-
ротності дебіторської заборгованості, та рівня 
податкомісткості діяльності підприємства. 

Розраховані значення часткового коефіцієнта 
еластичності свідчать про те, що значний влив 
має саме фактор загальної проблеми неплатежів 
контрагентів. Тому при формуванні заходів щодо 
підвищення ефективності управління грошови-
ми потоками доцільно сконцентрувати увагу на 
рекомендаціях, які сприятимуть зменшенню об-
сягу дебіторської заборгованості у підприємств. 
Через управління дебіторською заборгованістю 
можна впливати на обсяг прибутку підприємств, 
їх ліквідність і платоспроможність. 

Беручи до уваги точку зору, висловлену 
у [10], основною функцією, на якій базується 
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фінансової стійкості підприємства 
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системи регіональних та місцевих запозичень) 
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Власні кошти 
Збереження існуючої частки власних коштів, 

ураховуючи необхідність підтримки рівня 
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Зовнішньої дії: державно-
приватне партнерство, 
проектне фінансування, 
асигнування із бюджетів 

Внутрішньої дії: методи 
аналізу інвестиційних проектів 
 

Зовнішньої дії: факторинг; форфейтинг 
та кредитне фінансування 
 

Поточний моніторинг обсягу та структури 
власних коштів; використання загальних 
інструментів формування фінансового 
забезпечення 

Рис. 2. Заходи та інструменти забезпечення оптимальної структури  
фінансових ресурсів для реалізації стратегії підтримки
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процес управління дебіторською заборгованіс-
тю, є жорсткий контроль фінансових потоків 
підприємства. Це також підтверджує необхід-
ність розробки заходів, які дозволять зменшити 
обсяги дебіторської заборгованості на підприєм-
ствах ЖКГ.

Науковці [1] пропонують наступні заходи, 
які сприятимуть зменшенню обсягу дебітор-
ської заборгованості на підприємствах ЖКГ: 
організація на підприємствах спеціального 
підрозділу по роботі з дебіторами; проведення 
аналізу дебіторської заборгованості відповідно 
до строків її виникнення; проведення аналізу 
дебіторів, тобто визначення рівня їх платоспро-
можності; розробка реєстру боржників залежно 
від категорії споживачів, суми їхньої заборгова-
ності та строків; розробка відповідної політики 
роботи з кожною групою дебіторів.

Н.С. Полякова [11] та В.П. Полуянов [12] 
стверджують, що окрім вищезазначених захо-
дів, прискорити процес погашення дебіторської 
заборгованості можливо за рахунок сучасних 
форм її рефінансування (наприклад, факто-
рингу або фортфейтингу). Також доцільним є 
оцінювання пропозицій інших вітчизняних під-
приємств галузі та зарубіжного досвіду щодо 
подолання дебіторської заборгованості. Дослід-
ники [13; 14] вважають, що найбільш дієвим 
засобом боротьби з дебіторською заборгованістю 
є заходи щодо відключення боржників від по-
стачання послуг ЖКГ.

В роботі [15] наведено більш повний перелік 
заходів, які сприятимуть зменшенню обсягу де-
біторської заборгованості. При цьому зазначено, 
що рефінансування дебіторської заборгованості 
можливе шляхом: погашення заборгованості за 
допомогою взаємозаліку; поглинання підпри-
ємств шляхом викупу пакетів акцій; аналізу 

за організаційно-правовими формами дебіто-
рів-юридичних осіб; врахування особливостей 
різних груп споживачів (населення, бюджетні 
організації, підприємства); застосування век-
сельної форми розрахунків у системі управлін-
ня погашенням заборгованості; використання 
факторингових операцій; реструктуризації де-
біторської заборгованості шляхом зміни струк-
тури заборгованості. 

Перелік загальноприйнятних заходів щодо 
зменшення дебіторської заборгованості на під-
приємствах ЖКГ доповнено використанням 
такого інструменту, як досудове стягнення або 
судове погашення простроченої дебіторської за-
боргованості.

Отже, аналіз робіт [1; 11–15] дозволив сфор-
мувати інформаційну базу для застосування 
методу апріорного ранжування. Результати 
розрахунків рангових значень для заходів, 
що сприяють зменшенню обсягу дебіторської 
заборгованості, наведено на рис. 3. При цьо-
му часткова узгодженість у думках науковців 
щодо значущості оцінених заходів підтвер-
джується значенням коефіцієнту конкордації  
(ω

i
 = 1,225): це значення виявляється статис-

тично значущим при перевірці за критерієм 
Пірсона (χ2

р
 = 80,81>χ2

т
 = 21,67). 

Як видно з рис. 3, найбільш дієвими та зна-
чущими заходами щодо зменшення обсягу за-
боргованості у підприємств ЖКГ визначено на-
ступні: здійснення аналізу стану дебіторської 
заборгованості (обсяги, структура та строки 
погашення); застосування сучасних форм ре-
фінансування або реструктуризації; створення 
реєстру боржників на підприємствах та розроб-
ка відповідної політики роботи з ними; впро-
вадження схем погашення дебіторської забор-
гованості; визначення рівня платоспроможності 
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Рис. 3. Рангові значення аналізованих заходів, 
отриманих із застосуванням методу апріорного ранжування
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дебіторів та створення спеціального підрозділу 
по роботі з дебіторами. 

Враховуючи те, що підприємства ЖКГ не 
мають достатнього фінансування з боку орга-
нів державної влади, створення спеціального 
підрозділу по роботі з дебіторами є не повною 
мірою доцільним, оскільки створення додатко-
вого підрозділу в організаційній структурі будь-
якого підприємства потребує значних витрат на 
обладнання приміщень, придбання технічних 
засобів та програмного забезпечення, залучення 
додаткового персоналу. Проте реалізація інших 
заходів сприятиме максимізації грошових над-
ходжень до підприємств ЖКГ і скороченню пе-
ріоду обороту дебіторської заборгованості. 

Висновки. З метою надання практичних 
рекомендацій щодо покращання фінансово-
го забезпечення діяльності підприємств ЖКГ 
методом «центр ваги» відібрано підприємства-
репрезентанти за кожним типом стратегії фі-
нансового забезпечення. 

Запропоновано тактичні заходи щодо досяг-
нення оптимальної структури фінансових ре-
сурсів для кожної з обраних стратегій. Так, для 
реалізації стратегій стабілізації та гнучкого ре-
агування передбачено нарощення обсягу влас-
них коштів (за рахунок збільшення прибутку) 
та запозичених коштів (залучення додаткових 
кредитів), а для реалізації стратегії підтрим-
ки – збільшення запозичених та залучених ко-
штів (підвищення інвестиційної привабливості 
підприємств).

Визначено, що значний вплив на зміну об-
сягу грошових потоків має такий фактор, як 
загальна проблема неплатежів. Тому запро-
поновані тактичні заходи щодо підвищення 
ефективності управління грошовими потоками 
підприємств ЖКГ спрямовано на зменшення 
обсягу дебіторської заборгованості. При цьому 
застосування методу апріорного ранжування 
надало змогу визначити перелік найбільш ді-
євих та значущих заходів.

Таким чином, поєднання комплексу запро-
понованих тактичних заходів сприятиме під-
вищенню ефективності фінансового управління 
діяльністю підприємств ЖКГ у цілому та на-
дасть можливість покращати стан їх фінансово-
го забезпечення зокрема. 

Подальші дослідження можуть бути пов’язані 
з обґрунтуванням типу політики фінансування 
активів підприємств ЖКГ, оскільки саме це пе-
ретворить стратегії фінансового забезпечення 
на деталізовані напрями його формування.
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