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боти та послуги металургійного комплексу та підприємств інших видів про-
мисловості лише підтвердили існування узгодженості негативної динаміки та 
зниження прибутковості підприємств.  

Отже, завдяки отриманим в даній роботі результатам підтверджено 
проблематику та актуальність досліджуваного питання. Таким чином авто-
ром було обґрунтовано вдосконалення системи управління дебіторською за-
боргованістю та розроблено алгоритм кредитування замовників, який надасть 
якість інформації про замовників, про стан розрахунків з ними та можливість 
оперативно приймати адекватні та вчасні рішення щодо управління товарною 
дебіторською заборгованістю на промислових підприємствах Запорізької об-
ласті. 
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Запропонована економіко-математична модель визначення стану та напрямку 

відновлення житлового фонду міських поселень регіону дозволяє визначити його розвиток 
залежно від стану на момент аналізу і прогнозувати потреби об’єму загальної площі 
квартир у житловому будівництві регіону та об’єм витрат на його здійснення. 

It is proposed economic-mathematical model to determine the status and direction of 
recovery of the housing stock of urban settlements in the region to determine its development 
during the analysis and predict the amount of the total area of apartments in residential 
construction in the region and the cost of its implementation. 

 
Постановка проблеми. Процес відновлення житлового фонду регіону 

являє собою єдиний замкнутий цикл, який пов’язаний з будівництвом нового 
житла, реконструкцією (реновацією) і ремонтом його існуючої забудови. Здійс-
нення процесу потребує вирішення питань з планування економічного і соціа-
льного розвитку міст і селищ регіонів України, подальший розвиток яких не-
можливий без науково-обґрунтованого підходу до безпосередньої розробки за-
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ходів із його збереження і оновлення. В якості наукових підходів визначення 
стану та напрямків розвитку житлового фонду регіонів України необхідно роз-
робити економіко-математичні моделі, які б дозволили визначити об’єми необ-
хідної загальної площі квартир для житлового будівництва та витрати на його 
реалізацію і підтримання існуючої житлової забудови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові публікації, які безпо-
середньо та посередньо стосуються теми статті, можна поділити за наступними 
напрямками досліджень: 

1) науковому аналізу стану та перспективам розвитку житлового забез-
печення населення України присвячені роботи вчених Ліпіліної С.В. [10], Ма-
лежик І [11], Разумової Г.В. [16] та ін.; 

2) проблеми житлового будівництва в регіонах України і фактори, які 
впливають на забезпеченість населення житлом, досліджувалися у наукових 
працях вчених Ісаєнка Д.В. [6], Качали (Строкань) Т. [21], Сєвки В.Г. і Палі-
ги Н.Б. [17], Левчинського Д.Л. [9], Щеглової О.Ю. [22] та ін. У вищезазначених 
роботах були визначені та запропоновані заходи щодо удосконалення механіз-
мів державного регулювання житлового будівництва на державному та регіона-
льному рівнях; 

3) загальновідомі поняття економіко-математичної моделі чи математич-
ної моделі економічного об’єкта або процесу, яка ґрунтується на математичних 
залежностях, приведені в роботах Власова М.П. і Шімка П.Д. [1], Відяпі-
ної В.І. [2], Єріної А.М. [3], Малиша Н.А. [12] та ін. Так В.І. Відяпіна в хресто-
матії [2] дає визначення математичної моделі економічного об’єкта як його го-
моморфного відображення у вигляді сукупності рівнянь, нерівностей, логічних 
відношень, графіків, що об’єднує групи відношень різних елементів об’єкта, що 
вивчається, у аналогічні відношення елементів моделі, яка є умовним образом 
об’єкта і побудована для його спрощеного дослідження. Вивчення моделі дає 
нові знання про об’єкт або дозволяє визначити найкращі вирішення в тій чи ін-
шій ситуації [2]; 

4) формування програм відтворення житлового фонду за допомогою ма-
тематичного інструмента у вигляді генетичного алгоритму запропоновано в на-
укових роботах Ларіна С.М. та Лазарєвої Л.Ю. [7, 8]. 

Аналіз публікацій та методик, які пов’язані з визначенням стану і форму-
ванням напрямків відновлення житлового фонду регіонів з урахуванням забез-
печеності населення житлом, дозволив зробити висновок про відсутність єдино-
го підходу, який би становив основу економіко-математичної моделі щодо про-
гнозування об’єму необхідної загальної житлової площі та витрат на житлове 
будівництво регіону. 

Постановка завдання. Метою дослідження є побудова та економічний 
аналіз економіко-математичної моделі, яка на основі загальних статистичних 
взаємопов’язаних показників дозволить: визначити стан і напрямок відновлення 
житлового фонду регіонів України; прогнозувати об’єм загальної площі квар-
тир, який необхідно відтворити за рахунок нового будівництва, і об’єм витрат 
на його здійснення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економіко-математична мо-
дель, за допомогою якої визначається об’єм загальної площі квартир житлового 
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фонду міст і селищ регіонів України, який необхідно відтворити за рахунок но-
вого будівництва, та об’єм витрат на його здійснення, базується на загальноста-
тистичних показниках: об’ємі житлового фонду міських поселень регіону; кіль-
кості населення міських поселень регіону; забезпеченості населення житлом по 
регіонх; кількості сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку. 
Характеристика стану житлового фонду міст і селищ регіону та напрямки його 
відновлення визначаються за умовами, які приведені в табл. 1, залежно від спів-
відношення між рівнем житлового забезпечення його мешканців (Rgfr) і його 
нормою ([Rgf]), та від наявності громадян на квартирному обліку (Ngko). 

Величина витрат на відновлення житлового фонду регіону, яка визнача-
ється за допомогою економіко-математичної моделі, залежить від напрямку йо-
го розвитку, на який безпосередньо також впливає рівень житлового забезпе-
чення населення його міст (селищ) та наявність (кількість) сімей та одинаків, які 
перебувають на квартирному обліку. З 1983 року Житловим кодексом України 
був введений норматив житлової площі на одну особу у розмірі 21 м2 [4, ст. 66], 
який був підвищений Постановою КМУ [15], до тимчасової мінімальної норми 
забезпечення житлом населення, яка становила 22 м2 загальної площі на сім`ю 
із двох осіб і додатково 9,3 м2 загальної площі на кожного наступного члена 
сім`ї. На сьогодні, відповідно до ст. 3 Закону України "Про приватизацію дер-
жавного житлового фонду" [5], норма житлового забезпечення населення міста 
(селища) регіону ([Rgf]) приймається рівною мінімальній нормі санітарної (мі-
німальної) площі – 21 м2 загальної площі на наймача та додатково 10,5 м2 на 
сім’ю, тобто на сім’ю із двох чоловік вона буде становити 26 м2, а мінімальна 
норма житлового забезпечення, яка задовольняє житлові потреби людини від-
повідно до міжнародного стандарту якості житла, який розроблений сумісно 
ООН і ЮНЕСКО, становить 30 м2 [14]. 

Таблиця 1 
Напрямки відновлення житлового фонду міських поселень регіону 

 залежно від рівня житлового забезпечення його мешканців  
та наявності громадян на квартирному обліку 

Рівень жит-
лового за-
безпечення 

Наявність 
громадян на 
квартирно-
му обліку 

Характери-
стика стану 
житлового 
фонду 

Запропонований напрямок відновлення  
житлового фонду 

Rgfr < [Rgf] Недостатній

Ngko�0 
Достатньо-
необхідний 

1. Підтримання існуючого житлового фонду міста в ро-
ботоспроможному технічному стані за рахунок прове-
дення робіт з ремонту і реконструкції об’єктів його за-

будови. 
2. Збільшення обсягів житлового фонду за рахунок но-
вого будівництва та реконструкції (реновації) існуючої 

забудови міста. Rgfr ≥ [Rgf] 

Ngko≤0 Достатньо-
залишковий

Підтримання існуючого житлового фонду міста в робо-
тоспроможному технічному стані за рахунок проведення 
робіт з ремонту і реконструкції об’єктів його забудови. 

 

Рівень житлового забезпечення населення міських поселень (міст і се-
лищ) регіону розраховуємо за наступною формулою: 
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Rgfr=SGFR/NR=ΣRgfm/n,                                                 (1) 

де SGFR=ΣSGFM - загальна площа житлового фонду міських поселень ре-
гіону; 

NR=ΣNm - населення міських поселень (міст і селищ) регіону, приймає-
мо відповідно даних статистичного збірника [20]; 

n – кількість міст і селищ міського типу в регіоні; 
ΣRgfm – сума рівнів житлового забезпечення населення міст і селищ ре-

гіону (м2/люд.), яку приймаємо за даними статистичного бюлетня [18] чи ви-
значається за формулою: 

Rgfm=SGFM/Nm,                                                         (2) 

де Rgfm – рівень житлового забезпечення у місті (селищі), (м2/люд.); 
Nm – кількість населення в місті (селищі) на визначений період; 
SGFM – загальна площа житлового фонду міста (селища) (м2) на початок 

звітного періоду, яка розраховується за формулою: 

SGF=ΣSz+ΣSnb+rek+ΣSrrz-ΣSzn-ΣSngf,                                      (3) 

де  ΣSz – площа житлового фонду, що не потребує ремонтно-
реконструктивних заходів в і -му році звітного періоду; 

ΣSnb+rek – площа житлового фонду, відновлення якого здійснюється за 
рахунок нового будівництва і реконструкції будинків, яка виконується із від-
селенням мешканців і зміною площі забудови; 

ΣSrrz – площа житлового фонду, який потребує ремонтно-
реконструктивних заходів; 

ΣSzn – площа житлового фонду, що підлягає зносу (реновації); 
ΣSngf – площа житлового фонду, що переходить в нежитловий фонд. 
Загальні прогнозні витрати (ВНБР) на відновлення житлового фонду мі-

ських поселень регіону, яке здійснюється шляхом нового будівництва, розра-
ховуємо за формулою, що є цільовою функцією: 

ВНБР=Snbr?Вкв.м→max,                                             (4)  

де  Вкв.м – вартість будівництва 1 м2 загальної площі житлового будинку 
для окремого регіону, величина якої приймається за офіційними даними, від-
повідно до Наказу Мінрегіонбуду України [13]; 

ΣSnbr - площа житлового фонду регіону, відновлення якого здійснюєть-
ся за рахунок нового будівництва, приймається рівною більшому із двох зна-
чень, які визначаються за наступними залежностями: 

ΣSnbr =([Rgf] - Rgfr)?NR,  при  Rgfr < [Rgf];                                 (5) 

ΣSnbr =Ngko?[Rgf],  при  Rgfr ≥ [Rgf]                                           (6) 
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Таблиця 2 
Розрахунок необхідної площі житлового фонду та витрат  

на його відновлення по регіонах України при [Rgf]=26 м2/люд. 
Показники Регіон Rgfr Ngko ΣSnbr Вкв.м ВНБР 

Україна 21,8 1138631 192287 4574 879520 
АР Крим 21,0 75800 9783 4791 46870 
Вінницька 20,0 28275 9861 4236 41771 
Волинська 18,5 33311 7754 4621 35831 
Дніпропетровська 22,6 59659 11397 4477 51024 
Донецька 22,5 80731 15588 4504 70208 
Житомирська 22,0 35216 5146 4180 21510 
Закарпатська 21,6 9554 5465 4196 22931 
Запорізька 21,3 49441 8511 4572 38912 
Ів.-Франківська 22,3 25661 5098 4170 21258 
Київська 25,9 44761 1163 4404 5121 
Кіровоградська 22,8 18408 3236 4076 13189 
Луганська 23,6 37479 5537 4149 22973 
Львівська 19,2 73131 17212 4570 78658 
Миколаївська 21,0 25500 5944 4522 26879 
Одеська 20,5 37103 13089 4553 59594 
Полтавська 22,0 25593 5966 4321 25779 
Рівненська 18,7 28746 8399 4579 38459 
Сумська 21,2 55783 5617 4440 24939 
Тернопільська 21,6 21318 4777 4529 21635 
Харківська 22,4 54392 9912 4637 45962 
Херсонська 24,4 21261 1747 4344 7588 
Хмельницька 20,8 50594 6920 4534 31375 
Черкаська 21,9 25451 5295 4623 24478 
Чернівецька 20,3 20170 5137 4191 21529 
Чернігівська 21,5 19463 4955 4539 22490 
м.Київ 21,0 166407 13719 5108 70078 
м.Севастополь 22,4 15423 1362 4891 6661 
Rgfr – забезпеченість населення житлом у міських поселеннях (м2 на одну особу) по регіо-
нах станом на 01.01.2011 р. відповідно [18, с.6]; Ngko – кількість сімей та одинаків, які 
перебували в черзі станом на 01.01.2011 р. відповідно [19, с.23, с.59, с.79]; ΣSnbr – необ-
хідна площа житлового фонду регіону (тис.м2), відновлення якого здійснюється за раху-
нок нового будівництва; Вкв.м - вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку (з ураху-
ванням ПДВ) (грн.) по регіонах України відповідно [13]; ВНБР – витрати (млн. грн.) на 
відновлення об’єктів житлового фонду по регіонах, які здійснюються за рахунок нового 
будівництва, станом на 01.01.2011 р. 

 
Для економічного аналізу запропонованої моделі були проведені чисе-

льні дослідження (розрахунки) для визначення області її практичного засто-
сування при різних значеннях загальностатистичних показників норми забез-
печеності населення житлом. Визначення максимальних витрат на віднов-
лення об’єктів житлового фонду по регіонах України, які здійснюються за 
рахунок нового будівництва, виконуємо за залежностями (4)-(6) при нормах 
житлового забезпечення населення [Rgf]=26 м2 і [Rgf]=21 м2. 



 

 289

Результати чисельних розрахунків за залежностями економіко-
математичної моделі приведені відповідно в табл. 2 і табл. 3. 

Таблиця 3 
Розрахунок необхідної площі житлового фонду та витрат на його 

відновлення по регіонах України при [Rgf]=21 м2/люд. 
Показники Регіон Rgfr Ngko ΣSnbr Вкв.м ВНБР 

Україна 21,8 1138631 23911 4574 109369 
АР Крим 21,0 75800 1591 4791 7622 
Вінницька 20,0 28275 1643 4236 6959 
Волинська 18,5 33311 2584 4621 11941 
Дніпропетровська 22,6 59659 1252 4477 5605 
Донецька 22,5 80731 1695 4504 7634 
Житомирська 22,0 35216 739 4180 3089 
Закарпатська 21,6 9554 200 4196 839 
Запорізька 21,3 49441 1038 4572 4746 
Ів.-Франківська 22,3 25661 538 4170 2243 
Київська 25,9 44761 940 4404 4139 
Кіровоградська 22,8 18408 386 4076 1573 
Луганська 23,6 37479 787 4149 3265 
Львівська 19,2 73131 4556 4570 20820 
Миколаївська 21,0 25500 535 4522 2419 
Одеська 20,5 37103 1189 4553 5413 
Полтавська 22,0 25593 537 4321 2320 
Рівненська 18,7 28746 2646 4579 12116 
Сумська 21,2 55783 1171 4440 5199 
Тернопільська 21,6 21318 448 4529 2029 
Харківська 22,4 54392 1142 4637 4961 
Херсонська 24,4 21261 446 4344 1937 
Хмельницька 20,8 50594 1062 4534 4815 
Черкаська 21,9 25451 534 4623 2469 
Чернівецька 20,3 20170 631 4191 2644 
Чернігівська 21,5 19463 409 4539 1856 
м.Київ 21,0 166407 3494 5108 17847 
м.Севастополь 22,4 15423 324 4891 1585 
Rgfr  – забезпеченість населення житлом у міських поселеннях (м2 на одну особу) по регі-
онах станом на 01.01.2011 р. відповідно [18, с.6]; Ngko – кількість сімей та одинаків, які 
перебували в черзі станом на 01.01.2011 р. відповідно [19, с.23, с.59, с.79]; ΣSnbr – необ-
хідна площа житлового фонду регіону (тис.м2), відновлення якого здійснюється за раху-
нок нового будівництва; Вкв.м - вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку (з ураху-
ванням ПДВ) (грн.) по регіонах України відповідно [13]; ВНБР – витрати (млн. грн.) на 
відновлення об’єктів житлового фонду по регіонах, які здійснюються за рахунок нового 
будівництва, станом на 01.01.2011 р. 

 

Проведені чисельні розрахунки максимальних витрат на житлове буді-
вництво по регіонах України, які здійснювалися за методикою запропонова-
ної економіко-математичної моделі визначення стану та напрямку віднов-
лення житлового фонду міських поселень регіону, дозволили зробити насту-
пні висновки: 
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1) із збільшенням норми забезпечення населення житлом від 21 м2 до 
26 м2 витрати на житлове будівництво збільшуються у 103…8?103 разів. Тоб-
то на сьогодні для забезпечення по регіонах норми житлового забезпечення 
[Rgf]=26 м2 необхідні витрати коштів в млрд. грн., коли для будівництва жит-
ла, яке забезпечить потреби населення при нормі [Rgf]=21 м2, необхідні ви-
трати коштів в млн. грн.; 

2) загальні прогнозні витрати на житлове будівництво по Україні ста-
новлять: при [Rgf]=21 м2 - 109,37 млн. грн.; при [Rgf]=26 м2 - 879,52 млрд. 
грн., що на сьогодні відповідає 2,2 річним бюджетам країни. Тобто найближ-
чим часом реальними є можливості побудови необхідних об’ємів житлового 
фонду міських поселень України, які б забезпечили потреби населення, що 
стоїть у черзі на поліпшення житлових умов. 

Висновки. Запропонована економіко-математична модель визначення 
стану та напрямку відновлення житлового фонду міських поселень регіону 
дозволяє: 

- прогнозувати напрямок процесу відновлення житлового фонду зале-
жно від його стану на момент аналізу; 

- визначити потреби в будівництві нового житлового фонду регіону 
(об’єм загальної площі квартир) та об’єм витрат на його здійснення. 
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УДК 631.162:631.11 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Калініченко А. Ю., аспірант 

Полтавська державна аграрна академія 
 
Розглянуто проблему вивчення теоретичних аспектів забезпечення фінансової стій-

кості підприємства. Запропоновано послідовність планування фінансової стійкості 
суб’єктів господарювання. 

The problem of studying the theoretical aspects of the financial sustainability of the 
enterprise. A sequence of financial sustainability planning entities 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах економіки суб’єкти госпо-

дарювання самостійно планують та здійснюють фінансово-економічну діяль-
ність. При цьому найбільше уваги приділяють забезпеченню стабільності та 
прогнозуванню можливостей економічного зростання, що є неможливим без 
визначення таких базових характеристик, як платоспроможність та фінансова 
стійкість.  




