на себе бере. Перенесення ризиків є ключовим аспектом максимізації критерію
«ціна-якість».
4. Прийняття, що доцільно як для несуттєвих ризиків, так і для тих
ризиків, якими приватний партнер не зможе ефективно управляти при
прийнятному рівні премії за ризик.
5. Резервування, тобто створення резервних рахунків на ремонт або
обслуговування боргу.
Процес управління ризиками на етапі розробки проекту може бути
розбитий на наступні етапи:
1. Виявлення і докладний опис ризиків проекту.
2. Аналіз можливих наслідків ідентифікованих ризиків.
3. Оцінка ймовірності реалізації ризиків (тобто їхніх наслідків).
4. Оцінка, при можливості, в грошовому еквіваленті наслідків реалізації
ризиків.
5. Розробка стратегій управління ризиками (механізми захисту).
6. Запис результатів цього процесу.
АДАПТИВНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
О. О. РУДАЧЕНКО, здобувач
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова
61002 Україна, м. Харків, вул. Революцї, 12
polkin87@ukr.net

На сучасному етапі розвитку економіки України підприємства житловокомунального господарства (ЖКГ) представляють значний інтерес, оскільки
житлово-комунальне господарство – це важлива соціальна галузь, яка
забезпечує населення, підприємства, організації та установи необхідними
житлово-комунальними послугами.
Стан ЖКГ впливає на рівень економічного розвитку країни у вигляді
ВВП, що призводить до нестабільності та незбалансованості економічних
процесів як в регіонах, так і в цілому по Україні. Тому важливим завданням є
попередження кризового стану підприємств цієї сфери шляхом прогнозування
діагностичних показників фінансового стану.
В затверджених Міністерством економіки України Методичних
рекомендаціях щодо виявлення ознак неплатоспроможності, ознак фіктивного,
приховуваного банкрутства та ознак доведення до банкрутства пропонується
аналізувати фінансовий стан підприємства з точки зору чотирьох груп
показників: загальних показників діяльності, показників ліквідності, фінансової
стійкості та рентабельності.
Для зменшення простору ознак і вибору в кожній групі одного показника
для побудови моделі попередження кризового стану підприємств ЖКГ був
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обраний метод центру тяжіння. Методи центру ваги має ряд переваг і дуже
зручний у випадку, коли потрібно виділити найвпливовіший показник. Даний
метод дозволяє виключити з первинної системи ознак ті, які дублюють
інформацію, а також забезпечує вибір ознак, які найбільш повно відображають
стан досліджуваних процесів.
В результаті розрахунку та визначення показників-репрезентантів були
обрані такі діагностичні показники: Х1 – частка виробничих фондів в обігових
коштах; Х2 – оборотність активів (коефіцієнт трансформації); Х3 – коефіцієнт
фінансової незалежності; Х4 – коефіцієнт швидкої ліквідності;
Х5 –
рентабельність капіталу.
Вихідними даними для прогнозування фінансової діяльності підприємств
ЖКГ
є
показники
Нововодолазького
водопровідно-каналізаційного
підприємства, представлені за період з 2012 по 2014 роки на рис 3.
Прогнозовані значення діагностичних показників фінансової діяльності
підприємства ЖКГ на І півріччя 2015 р., за допомогою адаптивних моделей,
представлені на рисунку 3.

Рисунок 3.- Прогнозовані значення діагностичних показників
Нововодолазького ВКП
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСТАФФИНГА
Е. И. СЛАВУТА, ст. преподаватель
Харьковский национальный університет
городского хозяйства имени А.Н.Бекетова
61002 Украина, г. Харьков, ул. Революции, 12
boderad@ukr.net

Целью применения аутстаффинга является оптимизация бизнеспроцессов, в том числе уменьшение налоговой нагрузки, снижение
административных рисков. Аутстаффинг предусматривает собой такую модель
135

