
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ  
ФІНАНСОВО-МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА  

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація. У статті розглянуто основні положення оцінки фінансово-майно-
вого стану підприємства. Проаналізовано фінансово-економічні показники ді-
яльності підприємства житлово-комунального господарства та їх особливості. 
Запропоновано заходи управлінського характеру щодо підвищення ефективнос-
ті функціонування. 
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Постановка проблеми.	Функціонування	 підприємства вимагає по-
стійного контролю за його фінансово-майновим станом. Для при-
йняття обгрунтованих рішень та заходів необхідно мати достовір-
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ну інформацію щодо стану підприємства і його позиції на ринку. 
Саме	тому	першочерговим є моніторинг і аналіз фінансово-майново-
го стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням аналізу фі-
нансового і майнового стану підприємств займалось багато вітчизня-
них і зарубіжних вчених, а саме: Є. Брігхем,	Т.	Ганущак	[1],	С.	Груб`як 
[3],	В.	Готра	[2],	С.Довбня,	О.Зигрій	[5],	О.Кузьмін	[6],	О.Мельник	[6],	В.	Сав-
чук	та	 ін. [1-7]. Однак, попри досить значну увагу з боку науковців 
до цієї теми, окремі проблеми визначення межевих параметрів по-
рівняння для визначення ефективності діяльності підприємства по-
требують дослідження. 

Метою дослідження є розгляд методики проведення комплексно-
го оцінювання фінансово-майнового стану підприємства сфери жит-
лово-комунального	господарства	з	урахуванням	його	галузевих	особливостей.

Результати дослідження. Аналіз фінансово-майнового стану під-
приємства виконано на прикладі КП «Керуюча компанія з обслуго-
вування житлового фонду Дніпровського району», що належить до 
сфери житлово-комунального господарства міста Києва. 

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Дніпровського району» було створено для надання 
комунальних послуг населенню, організаціям та іншим споживачам 
Дніпровського району міста Києва. Органами управління цього КП 
є Київська міська рада та її виконавчий комітет. 

Основними завданнями діяльності підприємства є:
– виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;
– підняття, очищення та розподіл питної води;
– утримання у належному технічному стані інженерних споруд і 

комунікацій міста;
– послуга водовідведення та очищення стічних вод;
– обслуговування міських автомобільних доріг;
– обслуговування та поточний ремонт інженерних електромереж 

зовнішнього освітлення міста;
– передача електричної енергії.
Головною особливістю цього аналізу є використання нормативних 

значень показників, які дещо відрізняються від аналогічних просто 
промислового підприємства. 

Для	оцінки	фінансово-майнового стану проаналізовано результати 
діяльності цього підприємства за 2015-2017 роки. Показники діа-
гностики скомпоновані до п’яти груп: оцінка майнового становища, 
платоспроможність, рентабельність, ділова активність і фінансова 
стійкість.

За проведеною фінансовою діагностикою підприємства КП «Керу-
юча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 
району» можна розрахувати фінансові показники, що характеризу-
ватимуть стан фінансової безпеки підприємства, а також передбачи-
ти, яконо становища очікувати в плановому році. Фінансова діа-
гностика підприємства КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Дніпровського району» матиме такий вигляд 
(табл.1).
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Таблиця 1
Показники фінансово-майнової діагностики КП «Керуюча компанія  

з обслуговування житлового фонду Дніпровського району»

Показники
Нормативне 

значення
2016 2017

Плановий 
рік

1 2 3 4 5

Майновий стан

Коефіцієнт зношення основних 
засобів  

0,25 0,79 0,80 0,80

Коефіцієнт оновлення основних 
засобів 

0,01 0,00 0,00 0,00

Частка оборотних виробничих активів 0,85 0,03 0,13 0,03

Коефіцієнт мобільності активів 0,7 0,03 0,15 0,03

Платоспроможність

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 0,06 0,06 0,01

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7 0,62 0,73 0,15

Поточний коефіцієнт покриття 2 0,65 0,74 0,17

Загальний коефіцієнт покриття 2 0,65 0,74 0,17

Рентабельність

Рентабельність основної діяльності 0,1 0,00 0,03 0,04

Рентабельність продажу 1 0,00 0,03 0,03

Рентабельність активів 0,2 0,00 0,00 0,00

Рентабельність власного капіталу 0,24 0,00 0,00 0,00

Ділова активність

Коефіцієнт оборотності капіталу 2 0,07 0,10 0,11

Коефіцієнт оборотності мобільних 
засобів 

6 2,66 0,74 3,61

Коефіцієнт оборотності матеріальних 
оборотних коштів

8 1,72 0,55 0,61

Фондовіддача основних засобів 20 0,08 0,12 0,10

Фінансова стійкість

Коефіцієнт фінансової незалежності =>0,5 0,95 0,82 0,88

Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу 

=>0,5 -0,02 -0,05 -0,11

Коефіцієнт фінансової стабільності =>1 -0,48 -0,26 -0,50

Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними активами

0,6-0,8 -0,54 -0,34 -4,88

Пронормуємо показники фінансового стану КП «Керуюча компа-
нія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району», що 

відображені в таблиці 2, за формулами: , або

 

.
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Для показників стимуляторів застосовується при нормуванні перша 
формула нормування, для дестимуляторів – друга. Відповідно – це 
значення показника, нормативне значення показника.

Таблиця 2
Результати нормування показників фінансово-майнової діагностики 

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду  
Дніпровського району»

Показники Вагомість 2016 2017 Плановий рік

1 2 3 4 5

Майновий стан

Коефіцієнт зношення 
основних засобів

0,24 3,17 3,19 3,20

Коефіцієнт оновлення 
основних засобів

0,31 0 0 0

Частка оборотних 
виробничих активів

0,2 0,03 0,16 0,04

Коефіцієнт мобільності 
активів 0,25

0,04 0,22 0,05

Платоспроможність

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 0,22 3,59 3,56 18,19

Коефіцієнт швидкої 
ліквідності 0,24 0,88 1,05 0,22

Поточний коефіцієнт 
покриття 0,3 0,32 0,37 0,09

Загальний коефіцієнт 
покриття 0,24 0,32 0,37 0,09

Рентабельність

Рентабельність основної 
діяльності 0,21 0,00 0,28 0,41

Рентабельність продажу 0,26 0,00 0,03 0,03

Рентабельність активів 0,28 0,00 0,02 0,02

Рентабельність власного 
капіталу 0,25 0,00 0,01 0,02

Ділова активність

Коефіцієнт оборотності 
капіталу 0,28 0,04 0,05 0,06

Коефіцієнт оборотності 
мобільних засобів 0,27 0,33 0,09 0,45

Коефіцієнт оборотності 
матеріальних оборотних 
коштів 0,14 0,22 0,07 0,08

Фондовіддача основних 
засобів 0,31 0,00 0,01 0,01
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1 2 3 4 5

Фінансова стійкість

Коефіцієнт фінансової 
незалежності 0,35 1,90 1,65 1,75

Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 0,21 1,04 1,11 1,21

Коефіцієнт фінансової 
стабільності 0,31 0,98 0,76 1,00

Коефіцієнт 
забезпеченості власними 
оборотними активами 0,13 1,49 1,20 7,68

* Джерело:складено авторами за даними [8]

Результати фінансової діагностики підприємства КП «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району» 
з урахуванням вагомості одиничних показників та розрахунку інте-
грального показника фінансової діагностики підприємства наведено 
в таблиці 3 і на рис.1.

Таблиця 3
Результати розрахунку інтегрального показника фінансової діагностики 

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду  
Дніпровського району»

Блоки оцінки Вагомість 2016 2017
Плановий 

рік

Майновий стан 0,16 0,78 0,85 0,79

Платоспроможність 0,18 1,18 1,24 4,10

Рентабельність 0,25 0,00 0,07 0,10

Ділова активність 0,2 0,13 0,05 0,15

Фінансова стійкість 0,21 1,29 1,24 2,18

Інтегральний показник  0,63 0,65 1,38

У результаті проведених розрахунків виявлено достатньо низький 
рівень рентабельності підприємства, а також фінансової стійкості, і 
саме на ці показники варто звернути увагу при плануванні на на-
ступний рік. 
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Рис. 1. Фінансова діагностика КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Дніпровського району» 

*Джерело: складено авторами на основі характеристики фінансово-май-
нового стану КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району» [8]

Отже, як показано на графіку, на жаль, на плановий рік також 
очікуються досить низькі значення зазначених показників. Проте 
платоспроможність краща і має значну перевагу над іншими показ-
никами.

Результатом проведеного дослідження є отримання інформативних 
параметрів, що дають точну й об’єктивну оцінку фінансово-майно-
вого стану комунального підприємства, щоб діагностувати недоліки 
у діяльності і знаходити резерви поліпшення його стану. Після про-
ведення такої діагностики можна прогнозувати на найближчу пер-
спективу.

Використовуючи нижченаведену інформацію щодо показників ді-
яльності підприємства, цільових (еталонних) показників, визначених 
коефіцієнтів значущості різних напрямів оцінки, можна спланувати 
низку заходів, які, в свою чергу, дозволять покращити фінансово-
майновий стан досліджуваного підприємства.

Висновки та пропозиції. Аналіз фінансового стану КП проведено 
на основі оцінки майнового стану підприємства, аналізу фінансових 
результатів діяльності, аналізу ліквідності, платоспроможності, ді-
лової активності та рентабельності. Вказані вище показники свідчать 
про те, що підприємство є платоспроможним, але фактично непри-
бутковим та не має достатньо матеріальних та фінансових ресурсів 
для розвитку, тому працює з максимальним використанням наявної 
матеріальної бази. 

Є низка проблемних питань, які впливають на результат діяль-
ності підприємства: недосконалість на державному рівні тарифної 
політики, арешти поточних рахунків підприємства, розподіл коштів. 
Також 19.10.2016 року КМУ прийнято постанову №744, відповідно 
до якої споживачі мають право на розстрочку 50% плати за послугу 
з централізованого опалення протягом опалювального періоду (решта 
сплачується з травня по вересень), а механізму компенсації тепло-
постачальним підприємствам на законодавчому рівні не передбачено. 



56 І. А. Гриджук, Т. Л. Зубко
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
8
. 
—

 №
 1

6

Як результат, це нестача обігових коштів, штрафні санкції, виник-
нення боргів та пені, що унеможливлює здійснення діяльності без 
збитків. Для більш ефективного використання потенціалу підпри-
ємства засновникам необхідно надати йому додаткові ресурси для 
утримання дільниць, які фінансуються з місцевого бюджету, або 
виділити їх в окремі комунальні підприємства.

Для покращення ефективності діяльності досліджуваного підпри-
ємства можна запропонувати такі заходи:

– оновити основні засоби, що суттєво зміцнить майновий стан 
підприємства. Оновлення можливе лише поступове, оскільки кошти 
в бюджеті міста на це не передбачено. Тому бажано залучати інвес-
торів з умовою, наприклад, додаткових пільг з надання зазначених 
послуг;

– знизити собівартість продукції за рахунок більш раціонального 
використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей і 
площ, робочої сили й робочого часу;

– використовувати альтернативні засоби отримання електроенер-
гії (наприклад, встановлення сонячних батарей на дахах будинків);

– збільшити штат довідкових служб, щоб споживачі могли само-
стійно контролювати якість наданих послуг, що, в свою чергу, зу-
мовить зростання попиту.
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