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Клебанова т. С., Рудаченко О. О. прогнозування показників фінансової діяльності підприємства житлово-комунального 
господарства за допомогою адаптивних моделей

Метою статті є попередження банкрутства підприємств житлово-комунального господарства. Розглянуто роль, місце і значення житлово-
комунального господарства на сучасному етапі національної економіки. Наведено перелік значних проблем підприємств ЖКГ. Сформовано мето-
дичний підхід до оцінки, аналізу та попередження банкрутства, який включає в себе три етапи: перший – вибір діагностичних показників фінан-
сового стану підприємств ЖКГ, другий – визначення класів кризи фінансового стану підприємства ЖКГ,  третій –  визначення прогнозних значень 
діагностичних показників фінансового стану підприємств ЖКГ. Проведено прогнозування адаптивними моделями діагностичних показників фі-
нансової діяльності на прикладі комунального підприємства Харківської області, що показало досить високі результати та якісний прогноз. 
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финансовой деятельности предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства с помощью адаптивных моделей

Целью статьи является предупреждение банкротства предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Рассмотрены роль, место и зна-
чение жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе наци-
ональной экономики. Приведен перечень значительных проблем пред-
приятий ЖКХ. Сформирован методический подход к оценке, анализу и 
предупреждению банкротства, который включает в себя три этапа: 
первый – выбор диагностических показателей финансового состояния 
предприятий ЖКХ, второй – определение классов кризиса финансово-
го состояния предприятия ЖКХ, третий – определение прогнозных 
значений диагностических показателей финансового состояния пред-
приятий ЖКХ. Проведено прогнозирование адаптивными моделями 
диагностических показателей финансовой деятельности на примере 
коммунального предприятия Харьковской области, которое показало 
достаточно высокие результаты и качественный прогноз.
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of Financial Activities of Housing and Communal Services Enterprise Using 
Adaptive Models

The article is aimed at preventing bankruptcy of housing and communal services 
enterprises. The role, place and significance of housing and communal services 
at the present stage of development of the national economy are considered. 
A list of significant problems of communal services enterprises is provided.  
A methodical approach to evaluation, analysis and prevention of bankruptcy 
has been formed, which includes the three stages: first – choosing the diagnos-
tic indicators of financial state of housing and communal services enterprises, 
second – defining the crisis classes of financial state of housing and communal 
services enterprise, third – determining the forecasting values of diagnostic in-
dicators of financial state of housing and communal services enterprises. Using 
adaptive models, a forecasting of diagnostic indicators of financial activity has 
been conducted on example of a communal services enterprise in the Kharkiv 
region, with relatively high results and a qualitative forecast.
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На сьогоднішній день житлово-комунальне гос-
подарство характеризується нестабільними тен-
денціями. Це пов’язано з великою зношеністю 

мереж, основних засобів, недостатністю фінансування з 
боку держави, великою дебіторською та кредиторською 
заборгованостями, збитковістю діяльності, що в подаль-
шому може призвести до банкрутства підприємств цієї 
сфери. Таке явище, як банкрутство, має негативні наслід-

ки як для власників, робітників підприємства, так і для 
регіону, в якому працює підприємство. Тому особливу 
увагу надається житлово-комунальному господарству 
саме на регіональному рівні. Своєчасне виявлення за-
гроз банкрутства залежить, перш за все, від прогнозу-
вання показників фінансової діяльності підприємства. 

Житлово-комунальне господарство є однією з най-
більш важливих галузей економіки України, що впливає 
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на всі сфери життєдіяльності суспільства. Стабільне 
функціонування житлово-комунального господарства – 
одне з найважливіших завдань національного масштабу. 
Надійна і стійка робота житлово-комунального госпо-
дарства – необхідна умова для задоволення першочер-
гових потреб населення. Незважаючи на те, що тарифи 
на житлово-комунальні послуги для населення та орга-
нізацій, а також витрати бюджетів всіх рівнів житлово-
комунального господарства постійно зростають, під-
приємства цієї сфери відчувають значні фінансово-еко-
номічні проблеми. Існуюча система розрахунків за на-
дані житлово-комунальні послуги в деяких випадках не 
покриває навіть їх собівартості. У таких умовах унемож-
ливлюється модернізація технічних та організаційно-
тех нологічних систем підприємств галузі, яка змогла 
б забезпечити зниження собівартості та підвищення 
якості житлово-комунальних послуг. Інвестиційна при-
вабливість комплексу ЖКГ залишається низькою і може 
бути підвищена тільки за рахунок створення і розвитку 
ринку житлово-комунальних послуг, який відповідав би 
умовам ринкової економіки [1, 3, 4, 6].

Більшість житлово-комунальних підприємств є 
збитковими, тому останнім часом в Україні сформувалася 
тенденція до збільшення кількості підприємств, що розо-
ряються та стають банкрутами. Так, сума збитків україн-
ських підприємств житлово-комунального господарства 
за останні сім років збільшилася в п’ять разів. Аналіз 
особливостей фінансової діяльності підприємств ЖКГ 
показав, що необхідно знаходити і здійснювати методи, 
які служили б для виявлення і визначення тих чинників, 
що впливають на загрозу банкрутства, а також для про-
гнозування майбутніх їх значень для оцінки фінансового 
стану підприємства у наступних періодах. Це служило б 
сигналом, який говорив би про термінову необхідність 
здійснювати антикризове управління на підприємстві.

Таким чином, пропонується методичний підхід до 
оцінки, аналізу і попередження банкрутства під-
приємств житлово-комунального господарства, 

який можна подати у вигляді трьох основних етапів 
(рис. 1)[1, 5].

Рис. 1. Методичний підхід до оцінки, аналізу  
та попередження банкрутства підприємств ЖКГ

Перший етап пропонованого методичного підходу 
полягає у визначенні поточного фінансового стану ді-
яльності підприємств житлово-комунального господар-
ства, за результатами якого виявляють кризові ситуації 
на підприємствах ЖКГ. 

Зміст другого етапу полягає у визначенні класів 
кризи фінансового стану підприємств житлово-кому-

нального господарства, який реалізується за домогою-
дендрограми Уорда і К-середніх. Для визначення класів 
кризи пропонується використовувати діагностичні по-
казники, які найбільш точно описують фінансовий стан 
з точок зору усіх напрямів діяльності підприємства, а 
саме: частка виробничих фондів у обігових коштах; ко-
ефіцієнт швидкої ліквідності; коефіцієнт фінансової не-
залежності; коефіцієнт трансформації; рентабельність 
капіталу [1, 5].

Зміст останнього, третього, етапу включає в себе 
визначення прогнозних значень діагностичних показ-
ників фінансового стану підприємств ЖКГ, що дають 
змогу попередити загрозу банкрутства в короткостро-
ковому періоді.

Сьогодні вченими-науковцями для прогнозування 
діагностичних показників фінансової діяльності 
підприємств широко використовуються адап-

тивні моделі прогнозування одновимірних часових ря-
дів, які є одними з найбільш перспективних напрямків.

Таким чином, прогнозувати діагностичні показ-
ники житлово-комунальних підприємств пропонується 
за допомогою адаптивних моделей. Їх відмінність від 
інших моделей полягає в тому, що вони відображають 
поточні властивості ряду і здатні безперервно врахову-
вати еволюцію динамічних характеристик досліджува-
них процесів [2].

Мета адаптивних методів полягає в побудові са-
моналагоджувальних економіко-математичних моде-
лей, які здатні відображати зміну в часі, враховувати 
інформаційну цінність різних членів тимчасової послі-
довності та давати досить точні оцінки майбутніх членів 
даного ряду [2].

При обробці часових рядів, як правило, найбільш 
цінною є інформація останнього періоду, тому що необ-
хідно знати, як буде розвиватися тенденція, існуюча в 
даний момент, а не тенденція, що склалася в середньому 
на всьому розглянутому періоді. Адаптивні методи до-
зволяють врахувати різну інформаційну цінність рівнів 
часового ряду, ступінь «старіння» даних.

Оцінювання коефіцієнтів адаптивної моделі за-
звичай здійснюється на основі рекурентного методу, 
який формально відрізняється від методу найменших 
квадратів, методу максимальної правдоподібності й ін-
ших методів тим, що не вимагає повторення всього об-
сягу обчислень при появі нових даних [2].

Швидкість реакції моделі на зміни в динаміці про-
цесу характеризує так званий параметр адаптації. Па-
раметр адаптації має бути обраний таким чином, щоб 
забезпечувалося адекватне відображення тенденції при 
одночасній фільтрації випадкових відхилень. Значен-
ня параметра адаптації може бути визначено на основі 
емпіричних даних, виведено аналітичним способом або 
отримано на основі методу спроб [2].

Критерієм оптимальності при виборі параметра 
адаптації був обраний критерій мінімуму середньої аб-
солютної відсоткової помилки прогнозування.

На основі розглянутих особливостей дамо визна-
чення групи методів прогнозування, об’єднаних загаль-
ною назвою «адаптивні» [2].

 

2 Етап. Визначення класів кризи фінансового стану
підприємств ЖКГ

 
 

3 Етап. Визначення прогнозних значень діагностичних
показників фінансового стану підприємств ЖКГ 

1 Етап. Вибір діагностичних показників фінансового стану
підприємств ЖКГ
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Адаптивними називаються методи прогнозуван-
ня, що дозволяють будувати самоналагоджу-
вальні економіко-математичні моделі, які здатні 

оперативно реагувати на зміну умов шляхом обліку ре-
зультату прогнозу, зробленого на попередньому кроці, і 
обліку різної інформаційної цінності рівнів ряду. Завдя-
ки зазначеним властивостям адаптивні методи особ-
ливо вдало використовуються при короткостроковому 
прогнозуванні (на один або на кілька кроків вперед) [2]. 
До адаптивних методів відносять дуже багато різних 
методик, однак для вирішення поставленої задачі – 
отримання короткострокового прогнозу за наявними 
рядами доцільніше використовувати методи експонен-
ціального згладжування [2].

Біля витоків адаптивного напрямку лежить най-
простіша модель експоненціального згладжування. Роз-
рахунок експоненціально згладжувальних значень про-
водиться за такою формулою [2]:

        1(1 ) ,t t tS X S    
  

(1)
де St – згладжені значення рівнів; Xt – вихідні значення 
рівнів; α – параметр згладжування.

Модифікації та узагальнення цієї моделі привели 
до появи цілого сімейства адаптивних моделей з різни-
ми властивостями [2].

В економіці багато явищ характеризуються періо-
дично повторюваними сезонними ефектами. Відповід-
но часові ряди, що їх відображають, містять періодичні 
сезонні коливання. Ці ряди та їх коливання можна пред-
ставити як генерування моделями двох основних типів: 
моделями з мультиплікативними і з адитивними коефі-
цієнтами сезонності.

Моделі першого типу мають вигляд:

      ;t t tx e 
  

(2)

       1, ,t t ta f 
  

(3)
де a1,t – динаміка величини характеризується тенденці-
єю розвитку процесу; ft, ft–1, …, ft–l+1 – коефіцієнти се-
зонності; l – кількість фаз в повному сезонному циклі;  
еt – неавтокореліаційний шум з нульовим математич-
ним очікуванням.

Моделі другого типу записуються так:

      ;t t tx e 
  

(4)

      1, ,t t ta g  
  

(5)
де a1,t – динаміка величини характеризується тенденці-
єю розвитку процесу; gt, gt–1, …, gt–l+1) – адитивні коефі-
цієнти сезонності; l – кількість фаз у повному сезонному 
циклі; еt – неавтокореліаційний шум з нульовим матема-
тичним очікуванням.

Адаптивна модель з мультиплікативною сезон-
ністю була запропонована П. Р. Уінтерсом [8]. Адитивна 
модель розглянута Г. Тейлом і С. Вейджем [7].

Для побудови адаптивних моделей прогнозування 
використовувався ППП Statistica 8.0. Адаптивні моделі 
будуються в модулі Time series for ecasting (прогнозуван-
ня часових рядів).

ППП Statistica дає можливість побудувати адап-
тивні моделі за різними видами тренду (лінійний, екс-
поненціальний, затухаючий тренд, а також без тренду) 
та мультиплікативною чи адитивною сезонністю.

Вихідними даними прогнозування діагностичних 
показників фінансового стану були показники Новово-
долазького підприємства теплових мереж. Для кожного 
окремого показника обиралася найбільш адекватна мо-
дель з найменшою помилкою (m.a.p.e.). До експоненці-
ально згладжувальних адаптивних моделей, якими здій-
снювалося прогнозування показників, належать такі: 
без тренду, лінійного тренду, експоненціальний тренд, 
затухаючий тренд. 

У табл. 1 зображено порівняння моделей прогно-
зування для коефіцієнта швидкої ліквідності комуналь-
ного Нововодолазького підприємства теплових мереж.

Отже, за допомогою адаптивних моделей про-
гнозування коефіцієнта швидкої ліквідності викорис-
товувався затухаючий тренд, оскільки його помилка в 
порівнянні з використанням інших трендів є наймен-
шою – 4,233%.

Далі, за аналогічною схемою розрахунків, обираєть-
ся модель прогнозування для інших діагностичних показ-
ників фінансового стану Нововодолазького ПТМ. У ре-
зультаті аналізу порівняння моделей прогнозування було 
обрано найкращу модель, яка має найменший відсоток 
похибки для кожного діагностичного показника фінансо-
вої діяльності комунального Нововодолазького підпри-
ємства теплових мереж, які представлені в табл. 2.

Як було зазначено вище, для побудови адаптивних 
моделей використовувався ППП Statistica 8.0. Пронозова-
ні значення Нововодолазького ПТМ наведені в табл. 3.

Таким чином, за допомогою адаптивних моделей 
отримуємо прогнозовані значення діагностич-
них показників фінансової діяльності Нововодо-

лазького ПТМ, які представлені на рис. 2 – рис. 6.
З рис. 2 – 6 видно збільшення коефіцієнта швидкої 

ліквідності в червні 2015 р. Результати прогнозу зміни 
частки виробничих фондів в обігових коштах аналізо-
ваного підприємства показали на незначні зміни про-
гнозованого показника. У першому півріччі 2015 р. 
планується збільшення коефіцієнта трансформації, про-
гнозовані значення рентабельності капіталу показують 
на незначні покращення результатів в 2015 р., але все 
ж таки при цьому залишаються дуже низькими. Отже,  
у цілому можна зробити висновок, що комунальне Но-
воводолазьке підприємство теплових мереж в майбут-
ньому буде нестійким та фінансово залежним.

ВИСНОВКИ
За допомогою адаптивних моделей було проведе-

но прогнозування діагностичних показників фінансово-
го стану комунального підприємства с. м. т. Нова Водо-
лага Харківської області. З результатів прогнозування 
видно, що ситуація на аналізованому підприємстві дещо 
поліпшилася, але все одно, в майбутньому, схильність 
підприємства до банкрутства можна оцінити як високу. 

Отже, адаптивні моделі прогнозування показали 
мінімальний відсоток помилки, що говорить про якіс-
не прогнозування діагностичних показників фінансо-
вого стану Нововодолазького підприємства теплових 
мереж.                     
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таблиця 1

Вибір моделі прогнозування коефіцієнта швидкої ліквідності

Назва моделі Вид моделі прогно-
зування Графік помилка 

m.a.p.e.

Без тренду α = 0,9,  
S0 = 1,196

 Exponential smoothing:  S0 =1,196
No trend, no season; Alpha =  ,900

X1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 X1 (L)   Smoothed Series (L)   Resids (R)

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

X1
:

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Re
si

du
al

s

6,656%

Лінійний тренд α = 0,9, γ = 0,4,  
Т0 = 0,017, S0 = 0,6225

Exp. smoothing:  S0 =,6225 T0 = –,017
Lin. trend, no season; Alpha =  ,900 Gamma = ,400

X1 : Exp. smooth. resids.;

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 X1trnsfrmd (L)   Smoothed Series (L)   Resids (R)

–0,6

–0,4

–0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8
X1

:Ex
p.

sm
oo

th
.re

sid
s.;

–1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

Re
sid

ua
ls

22,431%

Експоненціальний тренд α = 0,9, γ = 0,9,  
Т0 = 0,8833, S0 = 1,926

 Exp. smoothing:  S0 =1,926 T0 =,8833
Expon. trend, no season; Alpha =  ,900 Gamma =,900

X1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 X1 (L)   Smoothed Series (L)   Resids (R)

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

X1
:

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

Re
sid

ua
ls

4,405%

Затухаючий тренд
α = 0,9, γ = 0,9,  

ϕ = 0,8, Т0 = 0,035,  
S0 = 1,827

 Exp. smoothing:  S0 =1,827 T0 = –,035
Damped trend, no season; Alpha =  ,900 Gamma =,900 Phi = ,800

X1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 X1 (L)   Smoothed Series (L)   Resids (R)

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

X1
:

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

Re
sid

ua
ls

4,233%
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таблиця 2

Вибір моделей прогнозування для діагностичних показників фінансового стану Нововодолазького птМ

показник Модель помилка (m.a.p.e.)

Коефіцієнт швидкої ліквідності Затухаючий тренд 4,233%

Частка виробничих фондів в обігових коштах Затухаючий тренд 6,998%

Коефіцієнт трансформації Експоненціальный тренд 7,043%

Рентабельність капіталу Затухаючий тренд 6,201%

Коефіцієнт фінансової незалежності Затухаючий тренд 6,600%

таблиця 3

прогнозні значення показників фінансової діяльності Нововодолазького птМ

t, період
Коефіцієнт 

швидкої 
ліквідності

частка виробни-
чих фондів  

у обігових коштах

Коефіцієнт 
трансформації

Рентабельність 
капіталу

Коефіцієнт 
фінансової 

незалежності

Січень 2015 р. 0,830 0,037 4,535 –0,525 0,711

Лютий 2015 р. 0,833 0,038 4,636 –0,511 0,732

Березень 2015 р. 0,836 0,039 4,738 –0,498 0,745

Квітень 2015 р. 0,838 0,039 4,843 –0,486 0,753

Травень 2015 р. 0,840 0,039 4,950 –0,476 0,758

Червень 2015 р. 0,841 0,040 5,059 –0,466 0,761

Рис. 6. прогнозовані значення коефіцієнта фінансової незалежності

Січень 2015

Люти
й 2015

Квіте
нь 2015

Тр
авень 2015

Червень 2015

Березе
нь 2015

0,86

0,84

0,82

0,830 0,833 0,836 0,838
0,840 0,841

Січень 2015

Люти
й 2015

Квіте
нь 2015

Тр
авень 2015

Червень 2015

Березе
нь 2015

0,035

0,040
0,037 0,038

0,039 0,039 0,039
0,040

Рис. 2. прогнозовані значення коефіцієнта швидкої 
ліквідності

Рис. 3. прогнозовані значення частки виробничих фондів 
в обігових коштах
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5,0
4,8
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Рис. 4. прогнозовані значення коефіцієнта 
трансформації

–0,525 –0,511
–0,498 –0,486 –0,476

–0,466

–0,40

–0,45

–0,50

–0,55

Січень 2015

Люти
й 2015

Березе
нь 2015

Квіте
нь 2015

Тр
авень 2015

Червень 2015

Рис. 5. прогнозовані значення рентабельності  
капіталу
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