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В умовах ринкової економіки важливе значення відіграє аналіз фінансового стану 

підприємства, оскільки він є основою поліпшення фінансових результатів, платоспроможності, 
забезпеченості фінансовими ресурсами.  

Метою даної роботи є виявлення проблем та пошук нових шляхів оцінки фінансово стану 
підприємств комунальної сфери. 

Вагомий внесок у дослідження даної проблеми здійснили П.А. Знахуренко, Є.В. Мних, А.М. 
Подєрьогін, І.О. Дмитрієнко та інші, але вони розкривали лише загальні особливості оцінки 
фінансового стану. Проблеми аналізу фінансового стану саме суб‘єктів господарювання в сфері 
комунального господарства залишаються поза увагою науковців.  

Аналіз наукових досліджень дозволяє зробити висновок, що фінансовий стан підприємства – 
це міра забезпеченості суб‘єкта господарювання необхідними фінансовими ресурсами і ступінь 
раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних 
грошових розрахунків за своїми зобов‘язаннями [1].  

Аналіз фінансового стану підприємства передбачає використання різних методів, прийомів, 
концепцій. Найпоширенішим методом є використання системи фінансових коефіцієнтів, а саме: 
показники оцінки майнового стану, ліквідності та платоспроможності, ділової активності, 
фінансової стійкості, прибутковості і рентабельності. Вони відображають стан капіталу 
підприємства в процесі його кругообігу, здатність розраховуватися за своїми зобов‘язаннями і 
забезпечувати ефективне фінансування своєї виробничої діяльності. 

Незважаючи на достатній розвиток теорії і практики в Україні не розроблено чіткої методики 
аналізу фінансового стану підприємств комунального господарства. Так, порівняльні аналітичні 
дані в цілому за галуззю відсутні, а нормативні показники для суб‘єктів господарювання в даній 
сфері залишаються необґрунтованими [2]. Тому необхідним доповненням до нормативних 
показників є середньостатистичні показники у відповідній галузі, з якими необхідно порівнювати 
одержані дані. У світовій практиці такі показники складаються на основі аналізу статистичних 
даних по окремим підприємствам та галузям, але в Україні подібна робота майже не здійснюється і 
лише в певній мірі допускаються зміни нормативних показників.  

Таким чином, доцільно порівнювати фінансові показники, що характеризують діяльність 
підприємства, не тільки з нормативними значеннями, а і з середніми значеннями аналогічних 
показників, розрахованими для сукупності підприємств кожної галузі. При такому порівнянні 
визначається, чи перевершує значення відповідного показника по тому чи іншому підприємству 
середньогалузевий рівень [ 3 ]. 

Отже, аналіз фінансового стану підприємств комунального господарства необхідно 
здійснювати на нормативних показниках, що враховують специфіку діяльності даних суб‘єктів 
господарювання.  
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