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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті удосконалено процес формування стратегії фінансового забезпечення підприємств

житлово-комунального господарства (ЖКГ), особливість якого полягає у виборі типу стратегії
(стабілізації, підтримки, гнучкого реагування) на основі матричного методу. Матрицю утворено
співвідношенням інтегральних показників складових фінансового забезпечення: раціональності фо-
рмування фінансових ресурсів підприємства й ефективності управління грошовими потоками. Ква-
дранти матриці сформовано через розподіл означених інтегральних показників за якісними рівнями
(високий, середній, низький) на основі побудованої інтервальної шкали. Це дасть змогу конкретизу-
вати стратегічні цілі щодо оптимізації структури капіталу підприємств ЖКГ і підвищення ефек-
тивності управління їх грошовими потоками, а також обрати відповідні інструменти формування
фінансового забезпечення для кожного типу стратегії.
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І. Вступ
Відсутність системних перетворень, недоско-

налість нормативно-правової бази, високий рі-
вень зношеності основних засобів і, як наслідок,
низький рівень рентабельності підприємств пере-
творює житлово-комунальне господарство (ЖКГ)
з пріоритетної та соціально значущої в найбільш
проблемну галузь економіки України. Це підтвер-
джено наявністю негативного фінансового ре-
зультату діяльності підприємств ЖКГ, зокрема у
Кіровоградській області. Так, у 2012 р. прибуток
досліджуваних підприємств ЖКГ скоротився на
62% (в абсолютному виразі це становить 45
693 тис. грн). Негативна тенденція простежува-
лась і протягом 2013–2014 рр. Зменшення фі-
нансового результату на 282,04% та 146,47%
відповідно призвели до збиткової діяльності під-
приємств ЖКГ. Оскільки необхідною умовою іс-
нування та подальшого розвитку підприємств
ЖКГ є забезпечення їх достатнім обсягом фінан-
сових ресурсів, важливим та актуальним завдан-
ням стає необхідність формування стратегії їх
фінансового забезпечення, спрямованої на ефе-
ктивне формування та розподіл фінансових ре-
сурсів, активне генерування грошових потоків.1

Дослідження питань з розроблення та реа-
лізації фінансових стратегій на підприємствах
знайшли відображення в працях зарубіжних і
українських учених: Р. Бендер [25], Д. Раттер-
форд [27], Г. Блакита [3], І. Бланк [23], А. Семе-
нов [22]. Незважаючи на наявність значного
обсягу теоретичних і практичних напрацювань,
недостатньо уваги приділено розгляду такої
складової, як стратегія фінансового забезпе-
чення. Враховуючи обмеженість фінансових
ресурсів та незадовільний фінансовий стан
підприємств ЖКГ, набуває актуальності пода-
льший розвиток питання формування стратегії
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фінансового забезпечення підприємств саме
цієї галузі. Водночас, деякі аспекти, пов’язані з
формуванням та аналізом фінансового забез-
печення підприємств ЖКГ, знайшли відобра-
ження в працях таких українських учених, як
О. Бабаєвська [1], О. Нагорна [13], Д. Нехайчук
[14], Ю. Нехайчук [15], Н. Полякова [18].

Узагальнення літературних джерел дає змо-
гу зробити висновки щодо наявності теоретич-
них положень та практичного досвіду щодо
формування фінансових стратегій та оціню-
вання фінансового забезпечення на підприємс-
твах різноманітних сфер економіки.

Так, зазначимо, що формування стратегії фі-
нансового забезпечення підприємств комуналь-
ного господарства повинно поєднувати певні під-
ходи до діяльності (поступового розвитку, стабі-
лізаційний, інерційний, захисний або антикризо-
вий) та враховувати оцінку фінансової стійкості
підприємства. Разом з цим, практично відсутній
механізм формування стратегії фінансового за-
безпечення підприємств ЖКГ.

Оцінку фінансового забезпечення підпри-
ємств здійснимо за допомогою фінансового ана-
лізу, в основі якого лежить аналіз фінансової
звітності з використанням взаємозалежних по-
казників. У дослідженні Г.Н Костенко розрахо-
вано інтегральні показники фінансового забез-
печення у розрізі стратегічного й тактичного
розвитку санаторно-курортних закладів [9]. Де-
які дослідники вважають за доцільне прове-
дення аналізу структури активів та пасивів, а
також показників рентабельності діяльності
підприємств ЖКГ у межах оцінювання стану їх
фінансового забезпечення [14; 15; 18]. Незважаю-
чи на ґрунтовні наукові розробки в цьому напрямі,
в економічній літературі недостатньо уваги приді-
лено питанням отримання комплексної оцінки фі-
нансового забезпечення підприємств ЖКГ, що є
основою формування їх фінансової стратегії.
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II. Постановка завдання
Метою статті є розроблення методичного

підходу до формування стратегії фінансового
забезпечення підприємств ЖКГ на основі інтег-
рального оцінювання його складових.

ІІІ. Результати
Термін “фінансове забезпечення” розповсюд-

жений у науковій літературі, при цьому демон-
струється досить різноспрямований підхід до
розуміння сутності цього поняття. У попередніх
дослідженнях запропоновано під фінансовим
забезпеченням діяльності підприємства житло-

во-комунального господарства розуміти процес
формування достатніх за обсягом і раціональних
за структурою фінансових ресурсів та генеруван-
ня грошових потоків підприємства для його ефе-
ктивного функціонування і реалізації соціальної
функції, пов’язаної з безперервним наданням
населенню, підприємствам різних галузей та ор-
ганізаціям якісних житлово-комунальних послуг.

В раховуючи це визначення авторами розро-
блено методичний підхід до оцінювання фінан-
сового забезпечення підприємств ЖКГ (рис. 1).

Аналіз формування фінансових ресурсів підприємства:
співвідношення власних і залучених коштів, коефіцієнт
фінансового левериджу, коефіцієнт автономії, коефіцієнт
концентрації позикового капіталу, коефіцієнт фінансової
залежності, коефіцієнт довгострокової заборгованості,
коефіцієнт короткострокової заборгованості, коефіцієнт
загальної заборгованості, коефіцієнт забезпеченості
власними коштами, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт
самофінансування, співвідношення необоротних активів
та власного капіталу, коефіцієнт довгострокового
залучення коштів, коефіцієнт фінансової незалежності
капіталізованих джерел, абсолютний приріст власного
капіталу, темп зростання власного капіталу

Аналіз грошових потоків підприємства: синхронність
надходження та витрат грошових коштів (ГК), рівномірність
надходження ГК, рівномірність витрат ГК, коефіцієнт
синхронності надходження та витрат ГК,  коефіцієнт
рівномірності надходження ГК, коефіцієнт рівномірності
використання ГК, коефіцієнт достатності чистого грошового
потоку (ГП), рівень ліквідності ГП, коефіцієнт ефективності
ГП, коефіцієнт реінвестування чистого ГП, абсолютний
приріст ГП від операційної діяльності, абсолютний приріст
ГП від інвестиційної діяльності, абсолютний приріст ГП від
фінансової діяльності, абсолютний приріст чистого ГП,
співвідношення темпів росту позитивного ГП й обсягу
продажів/активів, коефіцієнт якості чистого ГП
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2.2. Формування матриць стандартизованих показників:

2.3. Визначення множини ознак стимуляторів та
дестимуляторів, побудова еталонної точки значень

2.4. Обчислення інтегральних показників оцінки
складових фінансового забезпечення підприємств ЖКГ та
їх інтерпретація:

РікПідприємство 2010 2011 2012 2013 2014
 ОКВП “Дніпро-
Кіровоград” 0,651 0,349 0,757 0,337 0,213

КП “Мала Виска
водоканал” 0,631 0,69 0,728 0,219 0,241

ДП “Кіровоградтепло” 0,576 0,337 0,291 0,12 0,309
КП “Теплокомуненерго”
Олександрія 0,557 0,504 0,677 0,066 0,6

ВАТ “Кіровградгаз” 0,605 0,496 0,385 0,077 0,408
ПАТ
“Кіровградобленерго” 0,053 0,561 0,59 0,498 0,498

ОКП “Кіровоградське
ООБТІ” 0,364 0,183 0,085 0,282 0,41

КРЕП 3 0,27 0,256 0,334 0,336 0,036
Знам’янське ЖЕК 1 0,366 0,63 0,098 0,414 0,565
ЖЕК 7 0,336 0,253 0,335 0,347 0,037

РікПідприємство 2010 2011 2012 2013 2014
 ОКВП “Дніпро-
Кіровоград” 0,541 0,451 0,05 0,431 0,439

КП “Мала Виска
водоканал” 0,225 0,047 0,284 0,243 0,363

ДП “Кіровоградтепло” 0,453 0,314 0,4 0,113 0,173
КП “Теплокомуненерго”
Олександрія 0,147 0,54 0,395 0,479 0,188

ВАТ “Кіровградгаз” 0,24 0,093 0,251 0,146 0,078
ПАТ
“Кіровградобленерго” 0,163 0,172 0,281 0,411 0,519

ОКП “Кіровоградське
ООБТІ” 0,311 0,537 0,693 0,164 0,725

КРЕП 3 0,118 0,134 0,168 0,132 0,331
Знам’янське ЖЕК 1 0,355 0,072 0,333 0,254 0,166
ЖЕК 7 0,335 0,115 0,517 0,296 0,573
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Розподіл інтегральних показників,%
Рік низький

[0;0,183]
середній

(0,183;0,573]
високий
(0,573; 1]

2010 10 50 40
2011 10 70 20
2012 20 40 40
2013 30 70 -
2014 20 70 10

Розподіл інтегральних показників,%
Рік низький

[0; 0,136]
середній

(0,136;0,469]
високий
(0,469; 1]

2010 10 80 10
2011 50 30 20
2012 10 70 20
2013 20 70 10
2014 10 60 30

Інтегральні показники раціональності формування
фінансових ресурсів

Інтегральні показники ефективності управління
грошовими потоками

Е
та
п 

1.
 Ф
ор
м
ув
ан
ня

 п
ер
ел
іку

по
ка
зн
ик
ів

Рис. 1. Методичний підхід до оцінювання фінансового забезпечення підприємств ЖКГ (авторська розробка)
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На першому етапі фінансове забезпечення
підприємств ЖКГ оцінюється у розрізі двох
складових: аналіз формування фінансових ре-
сурсів та аналіз грошових потоків підприємст-
ва. Доцільність виокремлення цих складових
підтверджується й тим, що саме управління
грошовими потоками та фінансовими ресурса-
ми є системоутворювальним чинником функці-
онування та розвитку підприємства.

Так, оцінка першої складової дають змогу
визначити достатність власних, залучених та
запозичених коштів, необхідних для забезпе-
чення фінансової стійкості та платоспроможно-
сті підприємства. Аналіз грошових потоків під-
приємств надасть можливість отримати інфор-
мацію для оцінювання ефективності фінансо-
вих рішень та дають змогу забезпечити фінан-
сову рівновагу та ритмічність діяльності під-
приємства, прискорити обіг капіталу, знизити
ризик неплатоспроможності й отримати прибуток.

На основі узагальнення наукової літератури
відібрано 33 показники для оцінювання фінан-
сового забезпечення підприємств ЖКГ [2; 4; 5;
6; 7; 10; 11; 26; 28; 29]. Проте використання
такої кількості показників призведе до усклад-
нення процесу обґрунтування висновків щодо
стану фінансових ресурсів і грошових потоків
підприємств ЖКГ, оскільки деякі з показників
можуть задовольняти рекомендованим або
нормативним значенням, а деякі – виходити
поза їх межі.

Отже, постає питання необхідності зведення
множини означених коефіцієнтів до двох уза-
гальнених показників у розрізі виділених скла-
дових фінансового забезпечення, що стано-
вить зміст другого етапу запропонованого ме-
тодичного підходу. Його апробацію здійснено на
прикладі діяльності десяти підприємств ЖКГ Кі-
ровоградської області за п’ять років (2010–2014).

Оскільки фінансові ресурси та грошові пото-
ки підприємств оцінено з використанням кількіс-
них показників, то з метою отримання інтеграль-
них показників застосовано метод таксономії.

Послідовність та результати розрахунку ін-
тегральних показників оцінки складових фінан-
сового забезпечення підприємств ЖКГ подано
на рис. 1. Так, значення інтегральних показни-
ків оцінки раціональності формування фінансо-
вих ресурсів коливаються в межах від 0,036 до
0,757, а інтегральні показники ефективності
управління грошовими потоками приймають
значення від 0,047 до 0,725. Для формування
висновків стосовно значень інтегральних пока-
зників, а також з метою розроблення стратегії
фінансового забезпечення підприємств ЖКГ
доцільно визначити їх рівні. Виходячи з цього,
третій етап методичного підходу реалізовано
за допомогою методу шкалювання за прави-
лом “трьох сигм”.

Оскільки інтегральні показники оцінки скла-
дових фінансового забезпечення підприємств
ЖКГ є метричними величинами, то шкали для
їх вимірювання мають бути метричними. До
метричних шкал належать шкала інтервалів та
шкала відношення. Так, шкала відношень має
природний початок відліку – нуль, але відсутня
природна одиниця вимірювання. Відповідно до
цієї шкали, властивості об’єкта класифікують
залежно від ступеня прояву.

Особливістю вимірювання ознаки за шка-
лою інтервалів є те, що дослідник має можли-
вість самостійно визначити точку відліку та об-
рати одиницю вимірювання [19]. Також ця шка-
ла дає змогу здійснити вимір значень показни-
ків у відповідних проміжках та визначити вели-
чину розходження між інтенсивностями показ-
ників. Тому для інтегральних показників оцінки
складових фінансового забезпечення підпри-
ємств ЖКГ доцільно застосувати інтервальну
шкалу. Методики побудови інтервальних шкал
засновані на аксіомі нормальності. Оцінювальні
показники розподілені в економіці за нормаль-
ним законом Гауса, коли крайні інтенсивності
показника трапляються рідше, ніж інтенсивнос-
ті, близькі до середньої величини. Проте, зде-
більшого показники розподілені не за нормаль-
ним законом.

Отже, насамперед доцільно перевірити зна-
чення інтегральних показників оцінювання
складових фінансового забезпечення підпри-
ємств ЖКГ на відповідність нормальності роз-
поділу. Якщо значення інтегральних показників
розподілені за нормальним законом, то межі
побудованої за правилом “трьох сигм” шкали
коливатимуться в діапазоні таких значень: ( Х
– 3σ ; Х  + 3σ ). У протилежному випадку,
необхідною умовою є застосування коефіцієн-
та коригування k, запропонованого у роботі
[20]. Враховуючи це, діапазон значень шкали
при правобічній асиметрії коливатиметься ( Х
– 3σ k; Х +3σ (k+1), у випадку лівобічної

асиметрії – ( Х  – 3σ (k+1); Х  + 3σ k).
Для перевірки значень показників на відпо-

відність нормальному закону розподілу та сут-
тєвості асиметрії (у випадку її наявності) були
розраховані основні параметри розподілу інте-
гральних показників оцінювання складових фі-
нансового забезпечення підприємств ЖКГ, а
саме: середнє арифметичне, середнє квадрати-
чне відхилення, мода, медіана, відносний пока-
зник асиметрії, коефіцієнт асиметрії (табл. 1).

Як видно з результатів розрахунків, поданих
у табл. 1, показники оцінювання складових фі-
нансового забезпечення ЖКГ розподілено не
симетрично, оскільки у випадку симетричного
розподілу значення моди, медіани та серед-
нього мають співпадати.
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Таблиця 1
Кількісні характеристики оцінювання складових
фінансового забезпечення підприємств ЖКГ

Показник Середнє
арифметичне Медіана Мода

Середнє
квадрат.

відхилення

Відносн.
п-к

асиметрії
К-т асиметрії

Інтегральний показник оцінки раціональ-
ності формування фінансових ресурсів 0,378 0,345 0,304 0,195 6,429 0,38

Інтегральний показник оцінки ефектив-
ності управління  грошовими потоками 0,303 0,276 0,241 0,167 0,543 0,372

Відносний показник асиметрії дає змогу оці-
нити бік асиметричності. Якщо відносний пока-
зник асиметрії додатній, то асиметрія є право-
бічною, якщо від’ємний – то лівобічною. У ви-
падку, коли розподіл є симетричним, відносний
показник асиметрії дорівнює нулю.

Характер асиметрії також добре простежу-
ється при побудові графіку розподілу частот
показників оцінювання стану фінансового за-
безпечення підприємств ЖКГ із прямою нор-
мального розподілу (рис. 2).

Інтегральний показник оцінки ефективності
раціональності формування фінансових ресурсів

Інтегральний показник оцінки управління
грошовими потоками

Рис. 2. Гістограми розподілу інтегральних показників оцінювання складових фінансового забезпечення підприємств ЖКГ

Згідно із табл. 1 та рис. 2, інтегральний по-
казник оцінювання раціональності формування
фінансових ресурсів та інтегральний показник
оцінювання ефективності управління грошовими
потоками розподілено із правобічною асиметрі-
єю, суттєвість якої визначено за допомогою
розрахованого коефіцієнту асиметрії (останній
стовпчик табл. 1). Якщо його значення пере-
вищує за модулем 0,5, то таку асиметрію слід
вважати значною, а якщо ні, то асиметрією
розподілу можна знехтувати [21, c. 264]. Вихо-
дячи з даних табл. 1 видно, що зазначені інтег-
ральні показники оцінювання складових фінан-
сового забезпечення підприємств ЖКГ мають
незначну асиметрію розподілу (коефіцієнт аси-
метрії показників за модулем менше ніж 0,5 та
становить відповідно 0,38 та 0,372), тому при
шкалюванні її можна не враховувати.

Оскільки визначено, що розподіл інтеграль-
них показників оцінювання складових фінансо-
вого забезпечення підприємств ЖКГ близький
до нормального, то точкою відліку обрано се-

реднє арифметичне значення інтегрального
показника за кожною складовою.

Таким чином, у результаті проведення про-
цедури шкалювання на основі правила “трьох
сигм”, інтервали значень шкали інтегральних
показників оцінювання складових фінансового
забезпечення підприємства ЖКГ розраховано
наступним чином: низький рівень матиме діа-
пазон [0; Х –σ ]; середній рівень – ( Х ) –
σ ; Х +σ ] та високий рівень – ( Х +σ ;1].
Це стає підґрунтям для визначення шкал та рів-
нів інтегральних показників оцінювання складо-
вих фінансового забезпечення підприємств ЖКГ
(табл. 2).

Таким чином, розроблені шкали та рівні ін-
тегральних показників (табл. 2) дають змогу
зробити більш ґрунтовні висновки щодо стану
фінансового забезпечення досліджуваних під-
приємств ЖКГ Кіровоградської області за
2010–2014 рр. Розподіл цих показників за низь-
ким, середнім та високим рівнями подано на
рис. 1.
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Таблиця 2
Шкали та рівні інтегральних показників оцінювання складових

фінансового забезпечення підприємств ЖКГ
Рівні інтегральних показниківПоказники низький середній високий

Інтегральний показник оцінки раціональності формування
фінансових ресурсів [0; 0,183] (0,183; 0,573] (0,573; 1]

Інтегральний показник оцінки ефективності управління
грошовими потоками [0; 0,136] (0,136; 0,469] (0,469; 1]

Досліджуючи розподіл інтегральних показ-
ників оцінки раціональності формування фі-
нансових ресурсів, можна стверджувати, що
переважна більшість інтегральних показників
сконцентрована в межах середнього рівня. При
цьому значення коливаються від мінімальних
40% у 2012 р. до максимальних 70% у 2011,
2013–2014 рр. Низькому рівню відповідають від
10% у 2010–2011 рр. до 30% у 2013 р., а висо-
кому – від 10% у 2014 р. до 40% у 2012 р. Та-
ким чином, розподіл інтегральних показників за
визначеними рівнями підтверджує існування
певних проблем, пов’язаних з формуванням
достатнього обсягу фінансових ресурсів, необ-
хідного для забезпечення фінансової стійкості
та отримання прибутку підприємствами ЖКГ.

Аналіз інтегральних показників оцінки ефек-
тивності управління грошовими потоками також
характеризується переважно середнім рівнем
розподілу (частка коливається від 30% у
2011 р. до 80% у 2010 р.). Низькому рівню роз-
поділу відповідають такі значення, як 10% у
2010, 2012 та 2014 рр., максимального значен-
ня вони набувають у 2011 р. – 50%. Високому
рівню характерний такий розподіл: 10% у
2010 та 2013 рр., 20% – у 2011–2012 рр. та
30% – у 2014 р. Таким чином, отримані резуль-

тати також підтверджують недостатню ефекти-
вність управління грошовими потоками підпри-
ємств ЖКГ.

Розраховані інтегральні показники та їх ви-
значені якісні рівні є основою для формування
матриці вибору стратегії фінансового забезпе-
чення підприємств ЖКГ (рис. 3).

Квадранти 1–3 матриці характеризують нега-
тивну ситуацію, коли значення обох показників є
низькими або низькими та середніми відповідно.
У цій зоні розташовані ВАТ “Кіровградгаз” та
КРЕП 3. Це свідчить про низький рівень забез-
печеності підприємств фінансовими ресурсами
для здійснення операційної, фінансової та ін-
вестиційної діяльності та підтверджує необхід-
ність формування та реалізації стратегії, що
передбачає оптимізацію структури капіталу й
удосконалення управління грошовими потока-
ми через врахування чутливості до факторів,
що впливають на зміну їх обсягів. Підприємст-
вам, що потрапили в цю зону, пропонується
використовувати стратегію стабілізації, яка орі-
єнтована на покращення їх фінансового забез-
печення з подальшим прискоренням зростання
основних показників, що характеризують зміну
фінансового стану.

Рівень ефективності управління грошовими потоками підприємства
низький
[0; 0,136]

середній
(0,136; 0,469]

високий
(0,469; 1]

низький
[0; 0,183]

1 2
КРЕП 3

4
ЖЕК 7

середній
(0,183;0,573]

3
ВАТ “Кіровградгаз”

5
ОКВП “Дніпро-Кіровоград”,
КП “Мала Виска водоканал”,
ДП “Кіровоградтепло”,
Знам’янське ЖЕК 1

7
ПАТ “Кіровградобленерго”, ОКП
“Кіровоградське ООБТІ”
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Рис. 3. Матриця вибору типу стратегії фінансового забезпечення підприємства ЖКГ

Квадранти 7–9 характеризують достатньо
високий рівень фінансового забезпечення під-
приємств, оскільки інтегральні показники оцінки
ефективності управління їх грошовими потоками
та раціональності формування фінансових ре-
сурсів мають високі та середні значення. Під-
приємствам ПАТ “Кіровградобленерго”, ОКП “Кіро-
воградське ООБТІ”, КП “Теплокомуненерго” Олек-
сандрія, що потрапили в цю зону, пропонується
використовувати стратегію підтримки досягну-
того рівня фінансового забезпечення. Зазначе-
ні підприємства опинилися у квадрантах 7 та 8,

для яких характерним є середній рівень раціо-
нальності формування фінансових ресурсів і
високий рівень ефективності управління гро-
шовими потоками (квадрант 7) та високий рі-
вень раціональності формування фінансових
ресурсів і середній рівень ефективності управ-
ління фінансовими потоками (квадрант 8). При
розробці стратегії підприємствам рекомендо-
вано більшою мірою акцентувати увагу та по-
силювати саме ту складову фінансового забез-
печення, яка має нижчий рівень інтегрального
показника.
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Підприємствам ЖЕК 7, ОКВП “Дніпро-
Кіровоград”, КП “Мала Виска водоканал”,
ДП “Кіровоградтепло”, Знам’янське ЖЕК 1, що
потрапили до квадрантів 4–6 (середня область
матриці), пропонується використовувати стра-
тегію гнучкого реагування, що зумовлено мож-
ливістю їх переходу або до правих верхніх ква-
дрантів, або до нижніх лівих квадрантів. Стра-
тегія гнучкого реагування спрямована на недо-
пущення погіршення якісного рівня фінансово-
го забезпечення та міграції підприємства до
зони правих верхніх квадрантів сформованої
матриці.

IV. Висновки
Проведене дослідження надало можливість

зробити такі висновки:
1. Виходячи з визначення фінансового забез-

печення діяльності підприємств ЖКГ, його
оцінювання здійснено за двома складовими:
раціональністю формування фінансових ре-
сурсів та ефективністю управління грошовими
потоками підприємства. Для цього обчислено
16 показників оцінки формування фінансових
ресурсів та 17 показників оцінки грошових по-
токів підприємств. Комплексне оцінювання
складових фінансового забезпечення діяль-
ності підприємств ЖКГ реалізовано з вико-
ристанням методу таксономії, оскільки всі
показники мають кількісний вираз.

2. З метою отримання більш ґрунтовних ви-
сновків щодо стану фінансового забезпе-
чення діяльності підприємств ЖКГ застосо-
вано метод шкалювання за правилом “трьох
сигм”. Визначено, що інтегральні показники
оцінки раціональності формування фінансо-
вих ресурсів та ефективності управління
грошовими потоками підприємств розподі-
лено за трьома якісними рівнями: високим,
середнім та низьким. При цьому виявлено,
що стан фінансового забезпечення діяльно-
сті підприємств ЖКГ переважно має серед-
ній рівень.

3. Побудова матриці співвідношення інтеграль-
них показників раціональності формування
фінансових ресурсів підприємства й ефектив-
ності управління грошовими потоками надає
змогу визначити тип стратегії, враховуючи
комплексне оцінювання фінансового забез-
печення підприємств ЖКГ. Встановлено, що
підприємствам ВАТ “Кіровградгаз” та КРЕП
3 рекомендовано застосовувати стратегію
стабілізації; ПАТ “Кіровградобленерго”, ОКП
“Кіровоградське ООБТІ”, КП “Теплокомун-
енерго” Олександрія – стратегію підтримки і
ЖЕК 7, ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, КП “Мала
Виска водоканал”, ДП “Кіровоградтепло”, Зна-
м’янське ЖЕК 1 – стратегію гнучкого реагу-
вання.
Подальші дослідження можуть бути по-

в’язані з формуванням рекомендацій щодо оп-
тимізації структури капіталу підприємств ЖКГ
та підвищення ефективності управління їх гро-
шовими потоками для кожного з виділених ти-

пів стратегій фінансового забезпечення, а та-
кож з розробленням тактичних заходів щодо
покращення фінансового забезпечення діяль-
ності підприємств ЖКГ.
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Коцюрба О. Ю. Формирование стратегии финансового обеспечения предприятий жилищно-
коммунального хозяйства

В статье усовершенствован процесс формирования стратегии финансового обеспечения
предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), особенностью которого является выбор
типа стратегии (стабилизации, поддержки, гибкого реагирования) на основе матричного метода.
Матрица построена путем сопоставления интегральных показателей составляющих финансово-
го обеспечения: рациональности формирования финансовых ресурсов предприятия и эффектив-
ности управления денежными потоками. Квадранты матрицы сформированы с учетом принадле-
жности указанных интегральных показателей качественным уровням (высокий, средний, низкий)
на основе построения интервальной шкалы. Это позволит конкретизировать стратегические
цели по оптимизации структуры капитала предприятий ЖКХ и повышению эффективности
управления их денежными потоками, а также выбрать соответствующие инструменты форми-
рования финансового обеспечения по каждому типу стратегии.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), финансовое обеспечение, страте-
гия, финансовые ресурсы, денежные потоки, интегральный показатель, метод таксономии.
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Kotsiurba O. Formation of Strategy for Financial Support of Housing and Communal Sector
Enterprises

The process of formation of strategy for financial support of housing and communal sector enterprises
has been improved in the article, and the peculiarity of the process involves selection of strategy type
(stabilization, support, flexible response) based on matrix approach. Matrix has been formed by ratio of
integral indices of financial security parameters: rationality of forming financial resources of a company and
efficiency of cash flow management. The authorfound thatintegratedindicators for assessing therationalityof
financial resourcesand the effectiveness ofcash managementbusinessesdistributedin threequalitylevels:
high, mediumandlow. It foundthat the statefinancial support of housing and communal
sectorhasmostlyaverage. Matrix quadrants have been formed by way of distribution of the abovementioned
integral indices at quality levels (high, middle, low) on the basis of the created interval scale. It allows to
elaborate strategic purposes with respect to optimization of capital structure of housing and communal sector
enterprises and improvement of efficiency of cash flow management as well as to select the proper ways of
forming financial support for every strategy type. Further studiesmay be associatedwith the formationof
recommendationson optimization ofcapital structure ofhousing and communal sectorandimproving the
management oftheircash flowsfor each of theselected typesof financial securitystrategiesandtacticsto the
developmentof measures toimprove the financialsupport of housing and communal sector.

Key words: housing and communal sector, financial support, strategy, financial resources, cash flow,
integral index, taxonomy method.




