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ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

У статті розглянуто питання підвищення результативності функціонування комунального господарства з зосере-
дженням уваги на пошуку додаткових джерел його фінансового забезпечення через збільшення обсягів бюджетного
фінансування, залучення коштів потенційних інвесторів спрямованих на впровадження передових технологій та реалі-
зації новітніх рішень щодо управління галузями по життєзабезпеченню суспільства.
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ВСТУП
Функціонування комунального господарства на сучасному етапі характеризується низькою

результативністю за даними офіційної статистики, а також має безліч нарікань, як боку органів
державної та місцевої влади, так і безпосередніх споживачів комунальних послуг. Проте питання
підвищення ефективності комунального господарства та забезпечення споживачів послугами на-
лежної якості не може бути вирішено лише в площині даної галузі, що обумовлено її монополь-
ним становищем, значним впливом політичних та соціальних чинників на процеси її реформу-
вання та ціноутворення комунальних послуг.

Проте, необхідність впровадження системних змін в комунальному господарства не викликає
сумнівів у більшості вчених, провідних фахівців галузі, а також безпосередніх споживачів кому-
нальних послуг. Різноманітні аспекти функціонування та розвитку комунального господарства
відображені у працях О.М. Білянського, Т.М. Качали, В. Кравченко, Г.О. Крамаренко, О.Я. Лилик,
О. Нагорної, Г.І. Онищук, А.Ф. Павленко, В.А. Студінського, а також зарубіжних О.А. Морозова,
Р.И. Орлової, E.S. Savas та інших. Незважаючи на наявність значних досліджень у сфері реформу-
вання комунального господарства, оцінці впливу проблем державного регулювання на результа-
тивність функціонування комунального господарства приділяється недостатньо уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обґрунтування необхідності формування достатнього обсягу фінансового за-

безпечення комунального господарства з метою підвищення результативності його функціону-
вання та створення базових умов для синергетичного розвитку національної економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Результативність функціонування комунального господарства перебуває під впливом багатьох

як внутрішніх так і зовнішніх факторів. Проте, найбільш важливими для галузевих суб’єктів гос-
подарювання залишаються фактори які мають безпосереднє відображення на ефективності їх
функціонування, а також визначають прогнозні показники розвитку галузі в цілому. Враховуючи
специфічні умови функціонування комунального господарства, його сучасне фінансове та техніч-
не становище можна з впевненістю стверджувати про відсутність в комунальному господарстві
достатнього внутрішнього потенціалу для комплексного оздоровлення галузі (табл. 1).

Значна залежність комунального господарства від бюджетного фінансування, в умовах обме-
женості бюджетних коштів, призводить до низької ефективності його функціонування, унемож-
ливлює впровадження новітніх передових технологій спрямованих на оновлення основних за-
собів та призупинення темпів зростання вартості комунальних послуг.

З метою підвищення ефективності функціонування комунального господарства необхідно вста-
новити взаємозв’язок між вищезазначеними показниками та оцінити їх вплив на кінцевий фінан-
совий результат. Для визначення і оцінки взаємозв’язку між вищенаведеними показниками мож-
на використати статистичні методи, що базуються на рядах динаміки за аналізований період.
Найбільш об’єктивним інструментом встановлення зв’язку є кореляційно-регресійний аналіз, який
дозволяє відобразити взаємозв’язок між показниками кількісно. В кореляційних зв’язках між зміна-
ми факторної та результативної ознаки не існує повної відповідності, вплив проявляється лише
при масовому аналізі даних: на основі вхідної вибірки незалежних факторів та залежної змінної
визначається відповідний тип математичної моделі, яка найбільш точно відображає характер до-
сліджуваного зв’язку.
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Таблиця 1. Динаміка показників фінансування та функціонування комунального господарства
України за 2005-2012 роки *

Роки

Видатки
ДБУ на

ЖКГ
(млн.грн.)

Індекс капі-
тальних ін-

вестицій

Рентабель-
ність (збит-

ковість)

Знос основ-
них засобів

Обсяги реалі-
зованої про-

дукції

Чистий
прибуток
(збиток)

2005 123 81,4 4,94 35538,6 101358 -563,2
2006 205 86,5 4,23 30628 117231 577,1
2007 1474 89,4 3,5 28904 138671 2165,2
2008 444 124,2 2,1 3034,28 164852 447,3
2009 247,9 131,3 1,3 10985,7 202992 -805,3
2010 844,4 137,9 -2,1 22008 243395 -906,1
2011 331,6 99,4 -1,1 30429,4 317410 7131
2012 400 60 0,7 42791,4 364605 4852,1

* Дані Державної служби статистики України

Формально агрегована багатофакторна регресійна модель ефективності функціонування
підприємств комунального господарства (Z) може бути представлена у вигляді:

Z =  S, X, Y, U, Q  (1)
де S = {Si} — структура системи, яки визначається множиною елементів та взаємозв’язками між
ними;

X = {XК, XS} — множина вхідних змінних системи, які можна умовно поділити на керовані XК,
значення яких можуть бути змінені шляхом керуючих впливів та некеровані XS, дія яких прояв-
ляється випадковим чином;

X = {Yp} — множина вихідних змінних системи, F — оператори переходу; Q — функціонал,
що задає якість системи.

При формуванні моделі нами виокремлено п’ять незалежних змінних (X1 — видатки Державно-
го бюджету України на житлово-комунальне господарство (млн. грн.)); X2 — індекс капітальних
інвестицій; X3 — рентабельність (збитковість); X4 — знос основних засобів; X5 — обсяги реалізова-
ної продукції. Безперечно всі перераховані показники прямо чи опосередковано впливають на обсяг
чистого прибутку, але для точнішого розрахунку їх впливу необхідні додаткові дослідження.

Сумнівним є твердження, щодо збільшення результативності моделі при зростанні сукупності
факторі, які вона охоплює. Те ж можна сказати і про такі характеристики складності моделі, як
форми математичних залежностей (лінійні і нелінійні), облік чинників випадковості і невизначе-
ності, тощо. Надмірна складність і громіздкість моделі ускладнює процес дослідження. Саме тому,
необхідно враховувати не тільки реальні можливості інформаційного і математичного забезпе-
чення, але і зіставляти витрати на моделювання з одержуваним ефектом.

Разом з тим необхідно виключати незначні чинники, шляхом здійснення попереднього аналізу
даних з метою їх виключення. На першому етапі математичний аналіз вхідних даних включає
аналіз взаємозв’язку між залежною і незалежними змінними (табл. 2).

Таблиця 2. Кореляційна матриця незалежних змінних та обсягу чистого прибутку (збитку) *

Показники
Видатки ДБУ

на ЖКГ
(млн.грн.)

Індекс капіта-
льних інвес-

тицій

Рентабель-
ність (збитко-

вість)

Знос основ-
них засобів

Обсяги реалі-
зованої про-

дукції
Чистий прибу-
ток (збиток) (-0,50) (-0,20) (-0,44) 0,07 0,75

* Розраховано автором

За результатами обчислення найбільший вплив на результативний показник здійснює Х5 —
обсяг реалізованої продукції та Х1 — видатки Державного бюджету України на житлово-кому-
нальне господарство.

На другому етапі здійснюється перевірка зв’язку незалежних змінних між собою — перевірка
чинників на мультіколлінеарність. Для уникнення мультиколінеарності в моделі будується матри-
ця коефіцієнтів парної кореляції між усіма чинниками моделі. Крім того, необхідно здійснювати
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аналіз наявності взаємного зв’язку між чинниками r(xi xj), якщо значення r(xi xj) для відповідної
пари чинників близьке до 1, то це вказує на присутність колінеарності між ними. Коефіцієнт
кореляції між аналізованими чинниками не перевищує порогового значення, отже використання
одночасно цих змінних для побудови моделі є доцільним (табл. 3).

Таблиця 3. Кореляційна матриця впливу змінних параметрів моделі на результат функціону-
вання комунального господарства України *

Показники
Видатки ДБУ

на ЖКГ
(млн.грн.)

Індекс капі-
тальних ін-

вестицій

Рентабельність
(збитковість)

Знос ос-
новних
засобів

Обсяги реа-
лізованої
продукції

Видатки Державного
бюджету України на
ЖКГ (млн. грн.)

1,00 0,94 0,97 0,70 -0,96

Індекс капітальних
інвестицій 0,94 1,00 0,95 0,83 -0,91

Рентабельність (збит-
ковість) 0,97 0,95 1,00 0,74 -0,99

Знос основних засобів 0,70 0,83 0,74 1,00 -0,72
Обсяги реалізованої
продукції -0,96 -0,91 (-0,99) -0,72 1,00

* Розраховано автором

З метою знаходження параметрів моделі доцільно застосовувати метод найменших квадратів.
З урахуванням відібраних чинників, побудуємо багатофакторну регресійну модель ефективності
функціонування підприємств комунального господарства, а також ідентифікуємо змінні: Y — за-
лежна змінна, результативна ознака, обсяг чистого прибутку (збитку); Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 — неза-
лежні, пояснювальні змінні, де Х1 — видатки Державного бюджету України на житлово-кому-
нальне господарство (млн. грн.)); Х2 — індекс капітальних інвестицій; Х3 — рентабельність (збит-
ковість); Х4 — знос основних засобів; Х5 — обсяги реалізованої продукції.

Загальний вид багатофакторної регресійної моделі ефективності функціонування підприємств
комунального господарства можна представити наступним чином:

Y = f(X1, Х2, X3, Х4, Х5, u) (2)
де u — стохастична складова, яка враховує вплив випадкових чинників на результативну ознаку.

Система «нормальних» рівнянь для визначення параметрів багатофакторної регресії має на-
ступний вигляд:
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Розв’язок системи «нормальних» рівнянь дозволяє отримати синтезовану багатофакторну рег-
ресійну модель ефективності функціонування підприємств комунального господарства:

y = –9403,71 + 1,12 Х1 + 19,94 Х2 + 1217,84 Х3 – 0,02 Х4 + 0,04 Х5 (4)
На основі запропонованої моделі можна дійти висновку, що збільшення обсягу бюджетного фінан-

сування на 1 млн. грн. за інших незмінних параметрів призведе до зростання фінансового результа-
ту підприємств комунального господарства на 1,12 млн. грн. Альтернативою бюджетного фінансу-
вання фінансово-господарської діяльності підприємств комунального господарства є збільшення
обсягів вітчизняних та іноземних інвестицій, розширення ринку муніципальних цінних паперів для
фінансування конкретних проектів, розвиток засад державно-приватного партнерства.
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Збільшення рентабельності підприємств комунального господарства на 1% спричинить зрос-
тання фінансового результату на 1217,84 млн. грн. Незначним буде збільшення фінансового ре-
зультату при зменшенні рівня зносу основних засобів (на 0,02 млн. грн. за одиницю). Зростання
обсягів реалізації також не має суттєвого впливу на результативний показник (b5 = 0,04).

Синтезована багатофакторна регресія дозволяє визначити яким чином необхідно регулюва-
ти величину вхідних параметрів для отримання запланованого результативного показника. Прак-
тичне впровадження даної моделі дозволяє здійснювати прогнозування основних показників
функціонування комунального господарства в залежності від запланованого результату його
функціонування.

ВИСНОВКИ
Сучасний стан комунального господарства, складна економічна та політична ситуація в країні,

вимагає прийняття зважених та обґрунтованих рішень, що можливо реалізувати лише за умови
спільних зусиль органів державної та місцевої влади, галузевих суб’єктів господарювання, спо-
живачів комунальних послуг. Посилити результативність управлінських рішень можна саме за
допомогою їх економіко-математичного обґрунтування.

Запропонована багатофакторна регресійна модель оцінки ефективності функціонування
підприємств комунального господарства, в разі її практичного застосування, дозволяє не лише
визначати пріоритетні напрями витрачання бюджетних коштів в комунальному господарстві, впли-
вати на фінансово-майновий стан комунального господарства, підвищувати якість комунальних
послуг, але і дозволяє формувати необхідний потенціал для розвитку національної економіки.
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