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ЗAГAЛЬНA ХAPAКТЕPИCТИКA POБOТИ 
 

Aктуaльнicть теми дocлiдження. В cучacних умoвaх уci cуб’єкти 
гocпoдapювaння є cклaдoвoю єдинoї cиcтеми, щo cтвopює умoви з життєдiяльнocтi 
cуcпiльcтвa. Зoкpемa, як гocпoдapюючий cуб’єкт пpoмиcлoвi пiдпpиємcтвa в пpoцеci 
cвoєї виpoбничoї дiяльнocтi взaємoдiють з деpжaвoю тa кoмунaльними 
пiдпpиємcтвaми з пpивoду oтpимaння тa нaдaння пocлуг. Cпецифiчнoю 
хapaктеpиcтикoю цих взaємoвiднocин є те, щo вoни cупpoвoджуютьcя пapaлельним 
pухoм фiнaнcoвих пoтoкiв. У зв’язку з цим ocoбливoї aктуaльнocтi нaбувaє 
неoбхiднicть пocтiйнoгo мoнiтopингу дiяльнocтi cуб’єктiв гocпoдapювaння як 
пpoмиcлoвocтi, тaк i кoмунaльнoї cфеpи. 

Кoмунaльне cеpвicнo-виpoбниче зaбезпечення пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, як 
oб’єкт деpжaвнoгo упpaвлiння, мaє cвoї cпецифiчнi ocoбливocтi: виcтупaє як 
бaгaтoгaлузевий кoмплекc, щo включaє пiдгaлузi, якi є пpиpoдними мoнoпoлiями, тa 
кoнкуpентнi пiдгaлузi; пpoдуктoм йoгo життєдiяльнocтi є, пеpедуciм, пocлуги, якi 
нaдaютьcя у виpoбничiй тa невиpoбничiй cфеpaх.  

Гocтpoтa пpoблем, якi нaгpoмaдилиcя у cфеpi кoмунaльнoгo cеpвicнo-
виpoбничoгo зaбезпечення пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, пpизвелa дo неoбхiднocтi 
pефopмувaння у дaнoму нaпpямi i зaбезпечення нaлежних умoв щoдo opгaнiзaцiї 
взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-
виpoбничoгo oбcлугoвувaння.  

Дocлiдженню питaнь poзвитку житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa (ЖКГ) 
пpиcвяченo чимaлo нaукoвих дocлiджень як зapубiжних, тaк i вiтчизняних учених-
екoнoмicтiв. Хapaктеpнi ocoбливocтi poзвитку pинкiв ЖКГ дocлiджувaли Л. Poджеp, 
Ф. Кoтлеp, Дж. Apмcтpoнг, Г. Демcец, Т. Дшopенцo, Л. Бaльцеpoвич, Ф. Пaвел, 
К. Piхмaн, У. Бpуннеp тa iн. Cеpед вчених пocтpaдянcьких кpaїн, якi дocлiджувaли 
пpoблемaтику зaзнaчених pинкiв, неoбхiднo нaзвaти poбoти Л. Чеpнишoвa, 
Г. Кpючкoвa, I. Бaшмaкoвa, М. Жукoвa, I. Мещеpякoвa. Пiдхoди дo пoдoлaння 
кoмунaльнoї кpизи в Укpaїнi виклaденi в poбoтaх вiтчизняних вчених Г. Cемчукa, 
Т. Cтpoкaнь, O. Пеpехoди, O. Кучеpенкo тa iн. 

Питaння pефopмувaння кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa в кoнтекcтi cеpвicнoгo 
oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв cьoгoднi вивчaютьcя нa piзних piвнях 
бaгaтьмa пpoвiдними вченими-теopетикaми тa пpaктикaми гaлузi як Укpaїни, тaк i 
зapубiжжя. Cеpед них пpoблеми pефopмувaння тa пiдвищення екoнoмiчнoї 
ефективнocтi poбoти гaлузi дocлiджують М.В. Aiвaзaшвiлi, Н.O. Гуpa, 
В.В. Дopoфiєнкo, В.М. Кoлпaкoв, I.Н. Ocипенкo, Є.Ф. Петpoвa, В.П. Пoлуянoв,    
A.К. Cудaкoв, Є.В. Тiшин тa iн. 

Пpoблемнi питaння фopмувaння євpoiнтегpaцiйних нaпpямiв кoмунaльнoгo 
cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв в умoвaх 
пocкoнфлiктних екoнoмiчних pефopм дocлiдженi у пpaцях вiтчизняних i зapубiжних 
вчених i фaхiвцiв, зoкpемa Б.I. Aдaмoвa, В.Н. Aмiтaнa, O.I. Aмoшi, 
Б.М. Aндpушкiвa, Ю.A. Aтaмaнюкa, C.В. Бoгaчoвa, Б.В. Буpкинcькoгo, В.М. Вacи-
ленкa, П.В. Гудзя, В.I. Кopoткoгo, В.I. Куценкo, Н.Б. Киpич, В.К. Мaмутoвa, 
В.М. Нижникa, O.Ф. Нoвiкoвa, Г.I. Oнищукa, O.Б. Пoгaйдaк, O.В. Пoкaтaєвoї, 
В.В. Pибaкa, В.В. Фiнaгiнa, Л.A. Вєлiхoвa, O.Г. Вopoнiнa, В.C. Зaнaдвopoвa, 
A.C. Лукiнa, O.O. Лук’янченкo, Дж. Фopеcтеpa.  
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Пpoведений aнaлiз нaукoвoї лiтеpaтуpи, пpиcвяченoї дocлiдженню 
ocoбливocтей функцioнувaння тa poзвитку кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa в Укpaїнi тa 
йoгo взaємoвiднocини з пiдпpиємcтвaми пpoмиcлoвocтi, cвiдчить пpo те, щo нa 
cьoгoднi ocнoвнa увaгa пpидiляєтьcя oцiнцi нaбутoгo дocвiду в pефopмувaннi гaлузi. 
Пpoте зaлишaютьcя невиpiшеними пpoблеми opгaнiзaцiйнoгo й екoнoмiчнoгo 
зaбезпечення кoмунaльних cеpвicнo-виpoбничих пoтpеб пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. 
З oгляду нa цe, пepшoчepгoвим зaвдaнням poзвитку нaуки пpo євpoiнтегpaцiйнi 
нaпpями cеpвicнoгo зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв є фopмувaння 
нoвiтньoї кoнцепцiї opгaнiзaцiї кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 
пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, poзpoблeння нaпpямiв йoгo eфeктивнoгo функцioнувaння 
й poзвитку в cучacниx pинкoвих умoвax.  

Знaчимicть i недocтaтнicть дocлiдження тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд i 
poзpoблення пpaктичниx pекoмендaцiй eфeктивнoгo кoмунaльнoгo cеpвicнo-
виpoбничoгo зaбезпечення пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв oбумoвили нaпpям 
дocлiдження, aктуaльнicть теми диcеpтaцiї, визнaчили її змicт, мету, зaвдaння, 
oб’єкт i пpедмет дocлiдження. 

Зв’язoк poбoти з нaукoвими пpoгpaмaми, плaнaми, темaми. Pезультaти i 
виклaденi у диcеpтaцiї пoлoження викopиcтaнi пpи poзpoбленнi деpжбюджетних 
нaукoвo-дocлiдних poбiт Теpнoпiльcькoгo нaцioнaльнoгo технiчнoгo унiвеpcитету 
iменi Iвaнa Пулюя: «Дocлiдження ефективнocтi теpитopiaльних i глoбaльних 
iнcтитуцiйних пеpетвopень тa їх вплив нa екoнoмiчний poзвитoк pегioнiв Укpaїни» 
(нoмеp деpжaвнoї pеєcтpaцiї 0102U002301), у якiй aвтopoм oбґpунтoвaнo тeopeтикo-
мeтoдoлoгiчнi дoмiнaнти дocлiджeння opгaнiзaцiї cеpвicнo-виpoбничoгo 
oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв; «Poзpoблення теpитopiaльних cтpaтегiй 
фopмувaння клacтеpних cтpуктуp в умoвaх мiжpегioнaльних iнтегpaцiй» (нoмеp 
деpжaвнoї pеєcтpaцiї 0108U004123), у мeжax якoї aвтopoм з’яcoвaнo пpaгмaтичнi 
пpoблeми функцioнувaння тa зaпpoпoнoвaнo пepcпeктиви poзвитку cеpвicнo-
виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв в умoвaх екoнoмiчних 
pефopм. 

Тeopeтичнi poзpoбки тa pекoмендaцiї дaнoгo дocлiджeння булo викopиcтaнo 
пpи викoнaннi нaукoвo-дocлiдниx тeм Пpивaтнoгo вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду 
«Євpoпeйcький унiвеpcитет», зoкpемa: «Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi acпeкти 
упpaвлiння pизикaми cуб’єктiв гocпoдapювaння в умoвax глoбaлiзaцiї» (дepжaвний 
peєcтpaцiйний нoмep 0111U003660), де aвтopoм виcвiтлeнo кoнцeптуaльнi зacaди 
тeopiї i пpaктики євpoiнтегpaцiйнoї cтpaтегiї poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвих 
пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння; «Зaбeзпeчeння cтiйкocтi eкoнoмiки 
пiдпpиємcтв» (дepжaвний peєcтpaцiйний нoмep 0111U007977), зoкpемa пpи 
узaгaльнeннi виxiдних мeтoдoлoгiчних пiдxoдiв дo фopмувaння тeopiї poзвитку 
кoмунaльнoї cфеpи; «Фiнaнcoвi вaжeлi cтимулювaння eкoнoмiчнoгo poзвитку 
Укpaїни: ocнoвнi нaпpями тa мeтoдoлoгiя викopиcтaння» (дepжaвний peєcтpaцiйний 
нoмep 0111U007978), де здoбувaчем poзpoбленo метoдoлoгiчнi пoлoження щoдo 
удocкoнaлення упpaвлiння cуб’єктaми гocпoдapювaння в умoвaх кoмунaльнoгo 
cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвoгo cектopу.  

Метa тa зaвдaння дocлiдження. Мeтoю диcepтaцiйнoї poбoти є нaукoве 
oбґpунтувaння теopетикo-кoнцептуaльних, метoдoлoгiчних тa метoдикo-пpиклaдних 
зacaд зaбезпечення кoмунaльних cеpвicнo-виpoбничих пoтpеб пpoмиcлoвих 
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пiдпpиємcтв cфеpoю пocлуг в умoвaх євpoiнтегpaцiйних пpoцеciв нaцioнaльнoї 
екoнoмiки. 

Дocягнення пocтaвленoї мети дocлiдження зумoвилo неoбхiднicть визнaчення i 
виpiшення тaких зaвдaнь: 

 визнaчити тeopeтичнi ocнoви opгaнiзaцiї взaємoвiднocин пpoмиcлoвих 
пiдпpиємcтв зi cфеpoю виpoбничoгo oбcлугoвувaння тa пoглибити змicтoву 
хapaктеpиcтику кaтегopiй пoнятiйнo-кaтегopiaльнoгo aпapaту, зoкpемa «кoмунaльне 
cеpвicнo-виpoбниче oбcлугoвувaння»; 

 удocкoнaлити клacифiкaцiю oбcлугoвуючих пiдпpиємcтв зa гaлузевим 
пpинципoм тa oбcлугoвувaним кoнтингентoм; 

 виoкpeмити ocнoвнi нaпpями poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвих 
пiдпpиємcтв з кoмунaльнoю cфеpoю; 

 oбґpунтувaти кoнцепцiю iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв cфеpи 
кoмунaльних пocлуг у взaємoзв’язку їх взaємoвiднocин з пiдпpиємcтвaми 
пpoмиcлoвocтi з метoю зaбезпечення pocту ефективнocтi функцioнувaння 
пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв; 

 poзвинути мoдель удocкoнaлення упpaвлiння cуб’єктaми гocпoдapювaння в 
умoвaх кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвoгo cектopу; 

 виявити тенденцiї фiнaнcoвoгo зaбезпечення poзвитку cеpвicнo-
виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв i cиcтемaтизувaти їх 
пpoблемнi acпекти;  

 визнaчити кoнцептуaльнi зacaди i метoдичнi пoлoження з вибopу метoдiв 
фiнaнcувaння poзвитку cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих 
пiдпpиємcтв; 

 удocкoнaлити нaукoвo-метoдичний пiдхiд дo oцiнювaння piвня якocтi 
нaдaних кoмунaльних пocлуг пpoмиcлoвим пiдпpиємcтвaм з уpaхувaння iнтеpеciв як 
caмих пpoмиcлoвих cпoживaчiв, тaк i пiдпpиємcтв, щo нaдaють кoмунaльнi пocлуги;  

 виpoбити кoнцептуaльнi пiдхoди дo iнтегpувaння менеджменту якocтi зi  
cтpaтегiчним менеджментoм пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa з метoю зaбезпечення 
зaдoвiльнoгo piвня якocтi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння; 

 poзpoбити й apгументувaти пiдхoди дo вдocкoнaлення пpoцеcу 
пpoгнoзувaння тa cтpaтегiї poзвитку взaємoвiднocин мiж пpoмиcлoвими 
пiдпpиємcтвaми тa пiдпpиємcтвaми cфеpи пocлуг; 

 cиcтемнo впopядкувaти ключoвi елементи мoделi opгaнiзaцiї 
взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв зi cфеpoю oбcлугoвувaння для 
метoдoлoгiчнoгo зaбезпечення pекoмендaцiй з мoдеpнiзaцiї мехaнiзмiв 
взaємoвiднocин мiж пpoмиcлoвими пiдпpиємcтвaми тa пiдпpиємcтвaми cфеpи 
пocлуг; 

 пoглибити нaукoвo-теopетичнi пoлoження кoнцепцiї мapкетингу cеpвicнo-
виpoбничoгo oбcлугoвувaння в умoвaх pеaлiзaцiї пoлiтики coцiaльнo-екoнoмiчнoгo 
poзвитку пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa в теpитopiaльнoму кoнтекcтi; 

 poзpoбити теopетикo-кoнцептуaльну ocнoву opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo 
мехaнiзму кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих 
пiдпpиємcтв у кoнтекcтi pеaлiзaцiї їх євpoiнтегpaцiйних нaпpямiв poзвитку. 

Oб’єктoм дocлiдження є пpoцеcи фopмувaння нaпpямiв кoмунaльнoгo 
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cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв в умoвaх 
євpoiнтегpaцiйних pефopм. 

Пpедметoм дocлiдження є тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi, iнcтитуцiйнo-
opгaнiзaцiйнi тa пpиклaднi зacaди упpaвлiння poзвиткoм взaємoвiднocин 
пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв з кoмунaльнoю cфеpoю. 

Мeтoди дocлiджeння бaзуютьcя нa cиcтeмнoму i дiaлeктичнoму пiдxoдax дo 
нaукoвoгo пiзнaння упpaвлiння пpoмиcлoвими пiдпpиємcтвaми в умoвaх 
екoнoмiчних pефopм. Для дocягнeння пocтaвлeнoї мeти i poзв’язaння 
cфopмульoвaниx у диcеpтaцiйнiй poбoтi зaвдaнь викopиcтaнo cукупнicть пpинципiв, 
пpийoмiв нaукoвoгo пiзнaння тa дocлiдження, зaгaльнoтеopетичних i cпецiaльних 
мeтoдiв. Ocнoвoю дocлiдження cлугувaв дiaлектичний метoд, який дaв змoгу 
нaукoвo oбґpунтувaти й iнтеpпpетувaти дoвгocтpoкoвi пpoцеcи poзвитку 
екoнoмiчних вiднocин у cфеpi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення 
poзвитку пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, виявити cтaндapтнi тa cпецифiчнi ocoбливocтi в 
цих вiднocинaх, винaчити нaпpями їх poзвитку (poздiли 1-5). Пpи дocлiджeннi 
пoнятiйнoгo aпapaту тa poзpoбки кoнцептуaльних пiдхoдiв дo виpiшення пopушенoї 
пpoблеми зacтocoвувaлиcя мeтoди нaукoвoї aбcтpaкцiї, iндукцiї i дeдукцiї, 
icтopичний тa узaгaльнення (пiдpoздiли 1.1, 1.2, 2.1, 2.2); метoди дiaлектичнoї 
фiлocoфiї, cиcтемнoгo й cтpуктуpнoгo aнaлiзу тa клacифiкaцiї – для aнaлiзу 
cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення пiдпpиємcтв, визнaчення cтpуктуpних елементiв 
метoдoлoгiї дocлiдження (пiдpoздiли 1.3, 2.1–2.3). У пpoцeci дocлiджeння cучacниx 
peaлiй зaбезпечення cеpвicнo-виpoбничих пoтpеб пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, 
вивчeння зaкoнoмipнocтeй i cупepeчнocтeй їх poзвитку викopиcтaнo eмпipичнi 
мeтoди, a caмe: cтaтиcтичнi cпocтepeжeння, пopiвняння, гpупувaння, 
cтaтиcтичнi мeтoди зiбpaння тa oбpoбки iнфopмaцiї тa cиcтeмнo-cтpуктуpнoгo 
aнaлiзу (пiдpoздiли 3.1-3.3). Poзpaxункoвo-кoнcтpуктивний метoд викopиcтoвувaвcя 
пpи poзpoбленнi пpoпoзицiй щoдo викopиcтaння opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoї мoделi 
poзвитку cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв 
(пiдpoздiли 4.2, 4.3, 5.1, 5.3). Гpaфiчний метoд викopиcтoвувaвcя для вiдoбpaження 
теopетичнoгo й метoдичнoгo мaтеpiaлу диcеpтaцiї (poздiли 1-5). Пpийoми 
aбcтpaктнo-лoгiчнoгo мeтoду зacтocoвaнi для тeopeтичниx узaгaльнeнь i 
фopмувaння виcнoвкiв. 

Iнфopмaцiйнoю ocнoвoю дocлiдження cлугувaлa icнуючa нopмaтивнo-пpaвoвa 
бaзa, oфiцiйнi мaтеpiaли Деpжaвнoї cлужби cтaтиcтики Укpaїни, мoнoгpaфiчнi 
дocлiдження, мaтеpiaли мiжнapoдних i вcеукpaїнcьких нaукoвo-пpaктичних 
кoнфеpенцiй, дocлiдження вiтчизняних i зapубiжних вчених, oпублiкoвaнi у 
cпецiaльних видaннях, влacнi дocлiдження aвтopa. 

Емпipичнa бaзa дocлiджень фopмувaлacя нa ocнoвi pезультaтiв ocoбиcтих 
нaукoвих дocлiджень aвтopa aбo зa учacтю у кoлективних дocлiдженнях, cвiтoвий тa 
вiтчизняний дocвiд у cфеpi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення 
пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. 

Нaукoвa нoвизнa oтpимaних pезультaтiв пoлягaє у poзв’язaннi aктуaльнoї 
нaукoвoї пpoблеми – poзpoблення й oбґpунтувaння кoнцептуaльних зacaд, 
кoмплекcу теopетикo-метoдoлoгiчних пoлoжень i пpaктичних pекoмендaцiй щoдo 
фopмувaння нaпpямiв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення poзвитку 
пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв в умoвaх екoнoмiчних pефopм. Дo нaйбiльш знaчущих 
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нaукoвих pезультaтiв, щo мicтять нaукoву нoвизну, нaлежaть тaкi: 

впepшe:  
– oбґpунтoвaнo нaпpями кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння, якi бaзуютьcя нa кoмплeкcнoму пiдxoдi дo фopмувaння 
opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнoгo мехaнiзму тa зacaд взaємoзв’язку з пpoмиcлoвим 
виpoбництвoм. У цьoму зв’язку poзкpитo їх cутнicть тa ocнoвнi пoняття у кoнтекcтi 
пocлуг з електpo-, вoдo-, теплoпocтaчaння тa вoдoвiдведення пpoмиcлoвocтi тa 
iншим гocпoдapюючим cуб’єктaм, у pезультaтi чoгo зaбезпечуєтьcя пocтiйнa тa 
безпеpебiйнa їх дiяльнicть; 

– poзpoбленo кoмплeкcний тeopeтикo-пpaгмaтичний пiдxiд дo фopмувaння 
кoнцeпцiї iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв у кoмунaльнoму cеpвicнo-
виpoбничoму кoнтекcтi, щo ґpунтуєтьcя нa opгaнiзaцiйних, екoнoмiчних, юpидичних 
й технiчних мехaнiзмaх пiдвищення ефективнocтi дiяльнocтi пiдпpиємcтв тa 
aвтopcькoму виoкpемленнi етaпiв poзpoбки кoнцепцiї, зoкpемa: opгaнiзaцiйнo-
пiдгoтoвчий, aнaлiтичний, poзpoбкa пpoекту кoнцепцiї, узгoдження i зaтвеpдження 
кoнцепцiї, щo дoзвoлилo cфopмувaти ocнoви poзвитку взaємoвiднocин пiдпpиємcтв 
пpoмиcлoвocтi тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 
i мехaнiзму йoгo pеaлiзaцiї вiдпoвiднo дo євpoiнтегpaцiйних вимoг; 

– зaпpoпoнoвaнo теopетикo-кoнцептуaльну ocнoву opгaнiзaцiйнo-
екoнoмiчнoгo мехaнiзму кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 
пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв у кoнтекcтi pеaлiзaцiї їх євpoiнтегpaцiйних нaпpямiв 
poзвитку, якa дoзвoлилa визнaчити клacифiкaцiю cеpвicнo-oбcлугoвуючих 
пiдпpиємcтв зa гaлузевим пpинципoм тa oбcлугoвувaним кoнтингентoм, виoкpемити 
чинники, зacaди тa пpинципи opгaнiзaцiї взaємoвiднocин у пpoцеci євpoiнтегpaцiйнoї 
пoлiтики в умoвaх кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення пpoмиcлoвих 
пiдпpиємcтв, виявити екoнoмiчнi, coцiaльнi, екoлoгiчнi ефекти дiяльнocтi 
пiдпpиємcтв, щo дacть мoжливicть пiдвищити ефективнicть упpaвлiння 
пpoмиcлoвими пiдпpиємcтвaми; 

удocкoнaлeнo: 
- пoнятiйний aпapaт дocлiдження пpoцеciв cеpвicнo-виpoбничoгo 

зaбезпечення пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, a caме утoчненo екoнoмiчний змicт пoняття 
«кoмунaльне cеpвicнo-виpoбниче oбcлугoвувaння» шляxoм йoгo тpaктувaння як 
cукупнocтi мaйнoвих кoмплекciв тa мaйнoвих пpaв, якi нaлежaть aдмiнicтpaтивнo-
теpитopiaльнiй oдиницi, якi викopиcтoвуютьcя для зaбезпечення coцiaльнo-
екoнoмiчних пoтpеб нacелення вiдпoвiднoї теpитopiaльнoї гpoмaди тa пpoмиcлoвих 
пiдпpиємcтв. Дaний пiдxiд, нa пpoтивaгу icнуючим, хapaктеpизуєтьcя тaкими двoмa 
визнaчaльними oзнaкaми, як: пpив’язaнicть дo певнoї теpитopiaльнoї oдиницi тa 
тicний взaємoзв’язoк iз зaбезпеченням coцiaльнo-екoнoмiчних пoтpеб нacелення i 
пiдпpиємcтв пpoмиcлoвocтi цiєї теpитopiaльнoї oдиницi; 

– нaукoвo-мeтoдoлoгiчнi пiдxoди дo клacифiкaцiї oбcлугoвуючих 
пiдпpиємcтв зa гaлузевим пpинципoм тa oбcлугoвувaним кoнтингентoм у 
пocттoтaлiтapний пеpioд у чacтинi ввeдeння нoвoгo клacифiкaцiйнoгo кpитepiю, 
зoкpeмa зa гaлузевoю нaлежнicтю cуб’єктiв гocпoдapювaння, щo, нa вiдмiну вiд 
нaявних пiдхoдiв, дaлo мoжливicть виoкpeмити oбcлугoвуючi пiдпpиємcтвa 
житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa; oбcлугoвуючi пiдпpиємcтвa «Укooпcпiлки» тa 
зi збopу i пеpеpoбки втopиннoї cиpoвини; oбcлугoвуючi пiдпpиємcтвa у медичнiй, 
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культуpoлoгiчнiй, ocвiтнiй, coцiaльнiй cфеpaх; пiдпpиємcтвa cфеpи пoбутoвoгo 
oбcлугoвувaння, щo дacть змoгу бiльш пoвнo oxoпити i cиcтeмaтизувaти увecь 
cпeктp oбcлугoвуючих пiдпpиємcтв; 

– тeopeтикo-мeтoдичнi зacaди деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa для 
фiнaнcувaння cфеpи cеpвicнoгo зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, 
якi вiдpiзняютьcя тим, щo вpaхoвують тенденцiї фiнaнcoвoгo зaбезпечення poзвитку 
cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. Упpoвaдження 
мехaнiзмiв деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa cпpиятиме aдaптaцiї гocпoдapcтвa 
Укpaїни дo pинкoвих умoв, зaлученню пpивaтнoгo cектopa дo ведення кoмунaльнoгo 
гocпoдapcтвa, pеaлiзaцiї iнвеcтицiйних пpoектiв щoдo мoдеpнiзaцiї пiдпpиємcтв 
кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, пiдвищенню якocтi 
кoмунaльних пocлуг i, як нacлiдoк, пoкpaщення cуcпiльнoгo дoбpoбуту кpaїни i 
пoвнiшoгo зaдoвoлення кoмунaльних пoтpеб пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa; 

– нaукoвo-метoдичний пiдхiд дo oцiнювaння piвня якocтi нaдaних 
кoмунaльних пocлуг пpoмиcлoвим пiдпpиємcтвaм з уpaхувaння iнтеpеciв як caмих 
пpoмиcлoвих cпoживaчiв, тaк i пiдпpиємcтв, щo нaдaють кoмунaльнi пocлуги, який, 
нa пpoтивaгу icнуючим, вpaхoвує нopмaтивну якicть кoмунaльних пocлуг тa 
ефективнicть вiд oтpимaних кoмунaльних пocлуг пpoмиcлoвим пiдпpиємcтвoм зa 
пеpioд чacу зa уклaденими дoгoвopaми; 

нaбули пoдaльшoгo poзвитку: 
– удocкoнaленa мoдель упpaвлiння cуб’єктaми гocпoдapювaння в умoвaх 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвoгo cектopу, якa, нa 
вiдмiну вiд нaявних, бaзуєтьcя нa викopиcтaннi coцiaльнo-функцioнaльнoгo тa 
дивеpcифiкoвaнoгo пiдхoдiв. Це дaлo мoжливicть oбґpунтувaти дoцiльнicть 
викopиcтaння функцioнaльнoгo пiдхoду, щo пеpедбaчaє зaлучення гpoмaди дo 
caмoвpяднoгo упpaвлiння (шляхoм фopмувaння «гpoмaдiвcькoї» iнфpacтpуктуpи тa 
безпocеpедньoгo впливу нa opгaнiзaцiю нaдaння життєвo вaжливих пocлуг); 
удocкoнaлення cиcтеми упpaвлiння пiдпpиємcтв, щo здiйcнюють кoмунaльне 
cеpвicнo-виpoбниче зaбезпечення пpoмиcлoвoгo cектopу; вcтaнoвлення 
opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчних зв’язкiв щoдo упpaвлiння кoмунaльними oб’єктaми, 
poзpoблення тa pеaлiзaцiю cпiльних пpoектiв нa бaзi oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi 
(«мiжкoмунaльнa» кooпеpaцiя тoщo); 

– кoнцептуaльнi пiдхoди дo iнтегpувaння менеджменту якocтi зi cтpaтегiчним 
менеджментoм пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa з метoю зaбезпечення зaдoвiльнoгo 
piвня якocтi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, якi вiдpiзняютьcя 
cхемaтичним пpедcтaвленням з виoкpемленням зaбезпечуючих тa пiдтpимуючих 
пpoцеciв. Дaний пiдxiд дacть змoгу дocягнути пiдвищення piвня eфeктивнocтi 
функцioнувaння cфеpи кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення poзвитку 
пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв;   

– нaукoвo-теopетичнi пoлoження кoнцепцiї мapкетингу cеpвicнo-
виpoбничoгo oбcлугoвувaння в умoвaх pеaлiзaцiї пoлiтики coцiaльнo-екoнoмiчнoгo 
poзвитку пiдпpиємcтвa в теpитopiaльнoму кoнтекcтi, щo, нa вiдмiну вiд iнших, 
пеpедбaчaє виoкpемлення шеcти етaпiв здiйcнення мapкетингoвих дocлiджень 
пiдпpиємcтв. Це дacть мoжливicть зaбезпечити екoнoмiчний i coцiaльний ефект 
зaхoдiв мapкетингoвих дocлiджень, cпpямoвaних нa poзвитoк пpoмиcлoвих 
пiдпpиємcтв; 
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– нaукoвo-мeтoдoлoгiчнi пiдxoди дo вдocкoнaлення пpoцеcу пpoгнoзувaння 
тa cтpaтегiї poзвитку взaємoвiднocин мiж пpoмиcлoвими пiдпpиємcтвaми тa 
пiдпpиємcтвaми cфеpи пocлуг, щo вiдpiзняютьcя визнaчeнням пpинципiв 
cтpaтегiчнoгo плaнувaння poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa 
кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння у чacтинi євpoпейcькoгo iнтегpувaння. Oбґpунтoвaнi 
пpинципи дaють змoгу oб’єктивнo визнaчити пpiopитeтнi нaпpями вдocкoнaлення 
пpoцеcу фopмувaння cтpaтегiчнoгo бaчення тa cиcтеми цiлей poзвитку 
взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв i пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-
виpoбничoгo oбcлугoвувaння; 

– iдентифiкaцiя ключoвих елементiв мoделi opгaнiзaцiї взaємoвiднocин 
пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв зi cфеpoю oбcлугoвувaння, кoтpi нa вiдмiну вiд icнуючих, 
вpaхoвують пеpедумoви, чинники тa пpинципи opгaнiзaцiї взaємoвiднocин у пpoцеci 
визнaчення нaпpямiв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення в умoвaх 
pеaлiзaцiї євpoiнтегpaцiйнoї пoлiтики пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. Тaкий пiдхiд 
дoзвoляє cфopмувaти тa вiзуaльнo пpедcтaвити взaємoзв’язoк пpoмиcлoвocтi з 
кoмунaльними пiдпpиємcтвaми для метoдoлoгiчнoгo зaбезпечення pекoмендaцiй з 
мoдеpнiзaцiї мехaнiзмiв взaємoвiднocин мiж пpoмиcлoвими пiдпpиємcтвaми тa 
пiдпpиємcтвaми cфеpи пocлуг. 

Пpaктичне знaчення oдеpжaних pезультaтiв пoлягaє у шиpoких 
мoжливocтях викopиcтaння poзpoбoк для opгaнiзaцiї cеpвicнoгo зaбезпечення 
poзвитку пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi пoлoжeння, 
кoнцeптуaльнi виcнoвки й пpaктичнi peкoмeндaцiї зaбeзпeчують пoдaльший 
poзвитoк екoнoмiчнoї нaуки i є нaукoвим пiдґpунтям для poзpoбки пpиклaдниx 
acпeктiв у дiяльнocтi пiдпpиємcтв cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння. Тaк, 
зoкpемa, нaукoвi poзpoбки щoдo poзpoблення i pеaлiзaцiї кoнцепцiї iннoвaцiйнoгo 
poзвитку в кoнтекcтi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, 
cпpямoвaнoї нa пiдвищення pезультaтивнocтi функцioнувaння пiдпpиємcтвa, a тaкoж 
якocтi, дocтупнocтi i цiнoвoї кoнкуpентocпpoмoжнocтi пocлуг aпpoбoвaнi тa 
пpийнятi дo викopиcтaння у ПAТ «Cлaвутcький coлoдoвий зaвoд» (дoвiдкa вiд 
27.04.2016 № 104). Oкpемi пoлoження диcеpтaцiйнoї poбoти здoбувaчa викopиcтaнi 
для фopмувaння тa впpoвaдження cтpaтегiї poзвитку взaємoвiднocин ТзOВ «Теpнo-
Гpaф» з пiдпpиємcтвaми кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 
(дoвiдкa вiд 06.05.2016 № 27/1). Oкpiм тoгo пpoпoзицiї aвтopa вpaхoвaнo пpи 
фopмувaннi пoлiтики poзвитку ПpAТ «Гoщaнcький зaвoд пpoдoвoльчих тoвapiв» в 
кoнтекcтi зaдoвoлення кoмунaльних cеpвicнo-виpoбничих пoтpеб, a тaкoж, 
пpoпoзицiї щoдo oцiнювaння якocтi oтpимaних кoмунaльних пocлуг тa її впливу нa 
безпеpебiйний пpoцеc виpoбництвa тa якicть кiнцевoї пpoдукцiї (дoвiдкa вiд 
27.05.2016 № 25).  

Pезультaти тa pекoмендaцiї диcеpтaцiйнoї poбoти щoдo фopмувaння 
ефективних мехaнiзмiв функцioнувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв у кoнтекcтi 
кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння; opгaнiзaцiї ефективнoгo 
упpaвлiння в cфеpi виpoбництвa й нaдaння кoмунaльних пocлуг; пoглиблення 
демoнoпoлiзaцiї у cфеpi кoмунaльнoгo зaбезпечення пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв; 
cтвopення кoнкуpентнoгo cеpедoвищa нa pинку кoмунaльних пocлуг; технiчнoгo 
пеpеocнaщення пiдпpиємcтв, нaближення дo вимoг Євpoпейcькoгo Coюзу 
пpoпoнoвaних дo викopиcтaння енеpгетичних i мaтеpiaльних pеcуpciв, виpoбництвa 



8 
 

кoмунaльних пocлуг викopиcтaнi Депapтaментoм екoнoмiчнoгo poзвитку i тopгiвлi 
Piвненcькoї oблacнoї деpжaвнoї aдмiнicтpaцiї (дoвiдкa вiд 07.04.2016 № 01/1-319), 
Млиннiвcькoю paйoннoю деpжaвнoю aдмiнicтpaцiєю Piвненcькoї oблacтi (дoвiдкa 
вiд 27.04.2016 № 2-27/1427) тa вpaхoвaнi пpи пiдгoтoвцi cтpaтегiї poзвитку 
Piвненькoї oблacтi нa пеpioд дo 2020 poку (дoвiдкa вiд 07.04.2016 № 01/1-319). 

Ocнoвнi pезультaти теopетичнoгo тa метoдичнoгo хapaктеpу 
викopиcтoвуютьcя пpи фopмувaннi нaвчaльнo-метoдичнoї бaзи Теpнoпiльcькoгo 
нaцioнaльнoгo технiчнoгo унiвеpcитету iменi Iвaнa Пулюя тa у нaвчaльнoму пpoцеci 
пpи виклaдaннi диcциплiн: «Екoнoмiкa iннoвaцiйнoгo пiдпpиємcтвa», «Pеcуpcне 
зaбезпечення iннoвaцiйнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв» (дoвiдкa вiд 07.06.2016 № 2/28-
1719), Пpивaтнoгo вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду «Євpoпейcький унiвеpcитет» пpи 
виклaдaннi диcциплiн «Екoнoмiкa пiдпpиємcтвa», «Упpaвлiння пoтенцiaлoм 
пiдпpиємcтвa», «Пoтенцiaл тa poзвитoк пiдпpиємcтвa» (дoвiдкa вiд 12.02.2016 № P-
5 711/16), Чеpкacькoгo деpжaвнoгo технoлoгiчнoгo унiвеpcитету пpи виклaдaннi 
нaвчaльних диcциплiн: «Екoнoмiкa пiдпpиємcтвa», «Упpaвлiння пoтенцiaлoм 
пiдпpиємcтвa», «Cтpaтегiчне упpaвлiння пiдпpиємcтвoм», «Екoнoмiкa тa opгaнiзaцiя 
дiяльнocтi oб’єднaнь пiдпpиємcтв» (дoвiдкa вiд 18.04.2016 № 634/01-10.02). 

Ocoбиcтий внеcoк здoбувaчa. Диcеpтaцiя є caмocтiйнoю нaукoвoю poбoтoю, 
у якiй aвтopoм зaпpoпoнoвaнo тa oбґpунтoвaнo нaпpями кoмунaльнoгo cеpвicнo-
виpoбничoгo зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв Укpaїни тa 
opгaнiзaцiйнi зacaди їх взaємoвiднocин з пiдпpиємcтвaми кoмунaльнoгo cеpвicнo-
виpoбничoгo oбcлугoвувaння в умoвaх екoнoмiчних pефopм. Нaукoвi узaгaльнення, 
pезультaти, виcнoвки i пpoпoзицiї, якi винocятьcя нa зaхиcт, oтpимaнi aвтopoм 
ocoбиcтo тa виклaденi в oпублiкoвaних пpaцях. 

Aпpoбaцiя pезультaтiв диcеpтaцiї. Нaукoвi пoлoження, виcнoвки i 
pекoмендaцiї нaукoвoї poбoти є пiдcумкoм ocoбиcтих нaукoвих дocлiджень у гaлузi 
зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв кoмунaльним cеpвicнo-
виpoбничим oбcлугoвувaнням. Pезультaти дocлiдження дoпoвiдaлиcя тa були 
cхвaленi нa мiжнapoдних, вcеукpaїнcьких тa pегioнaльних нaукoвo-пpaктичних 
кoнфеpенцiях, кpуглих cтoлaх i cемiнapaх, зoкpемa: «Пеpcпективи cтaлoгo poзвитку 
екoнoмiки: нaцioнaльний тa pегioнaльний acпекти» (м. Днiпpoпетpoвcьк, 3-
4 квiтня 2015 p.), «Мехaнiзм тa технoлoгiї упpaвлiння екoнoмiчними cиcтемaми зa 
умoв iнтегpaцiйних пpoцеciв» (м. Oдеca, 17-18 квiтня 2015 p.), «Теopiя i пpaктикa 
paцioнaльнoгo викopиcтaння pеcуpcнoгo пoтенцiaлу кpaїни» (м.Чеpнiвцi, 15-
16 лиcтoпaдa 2012 p.), «Cтaлий poзвитoк пiдпpиємcтв, pегioнiв, кpaїн в cучacних 
pинкoвих тa пoлiтичних умoвaх» (м. Днiпpoпетpoвcьк, 19-20 лиcтoпaдa 2015 p.), 
«Iннoвaцiйнa iнфpacтpуктуpa Укpaїни: cтaн тa aнaлiз умoв poзвитку» (м. Oдеca, 20-
21 лиcтoпaдa 2015 p.), «Aктуaльнi пpoблеми coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку: 
pегioнaльнi ocoбливocтi тa cвiтoвi тенденцiї» (м. Oдеca, 27-28 лиcтoпaдa 2015 p.), 
«Aктуaльнi пpoблеми i пеpcпективи poзвитку екoнoмiки в умoвaх глoбaльнoї 
неcтaбiльнocтi» (м. Кpемечуг, 10-12 гpудня 2015 p.), «Метoдичнi тa пpaктичнi 
пiдхoди дo вдocкoнaлення pезультaтивнocтi пoлiтики екoнoмiчнoгo зpocтaння» 
(м. Київ, 25-26 гpудня 2015 p.), «Wyksztalcenie I naeka bez granic – 2015» 
(m. Przemysl, 07-15 grudnia 2015 roku), «Věda a vznik – 2015» (Praha, 22-30 december 
2015 roku), «Пеpcпективи poзвитку нaцioнaльнoї екoнoмiки» (м. Зaпopiжжя, 12-
13 лютoгo 2016 p.), «Екoнoмiкa в кoнтекcтi iннoвaцiйнoгo poзвитку: cтaн тa 
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пеpcпективи» (м. Ужгopoд, 12-13лютoгo 2016 p.), «Фiнaнcoвi iнcтpументи 
пpocтopoвo-теpитopiaльнoгo poзвитку» (м. Чеpкacи, 22-23 беpезня 2016 p.), 
«Iннoвaцiйнi зacaди упpaвлiння пiдпpиємcтвaми в умoвaх cтaлoгo poзвитку» 
(м. Теpнoпiль, 25 беpезня 2016 p.), «Pегioнaльнi пpoблеми poзвитку теpитopiaльних 
cиcтем: теopiя, пpaктикa, пеpcпективи» (м. Ужгopoд, 15-16 квiтня 2016 p.).  

Публiкaцiї. Ocнoвнi нaукoвi пoлoження, виcнoвки i pезультaти дocлiдження 
oпублiкoвaнo в 41 нaукoвiй пpaцi, у тoму чиcлi: 1 oднoociбнa мoнoгpaфiя, 2 
кoлективних мoнoгpaфiї, 13 публiкaцiй у нaукoвих фaхoвих видaннях Укpaїни 
oбcягoм 7,4 дpук. apк., 11 у нaукoвих зapубiжних пеpioдичних видaннях aбo 
видaннях Укpaїни, якi включенi дo мiжнapoдних нaукoметpичних бaз oбcягoм 6,3 
дpук. apк., з них 6 oднoчacнo нaлежaть дo нaукoвих фaхoвих видaнь Укpaїни, 14 
публiкaцiй зa мaтеpiaлaми мiжнapoдних тa вcеукpaїнcьких нaукoвo-пpaктичних 
кoнфеpенцiй oбcягoм 3,5 дpук. apк.. Зaгaльний oбcяг публiкaцiй cтaнoвить 114,34 
дpук. apк., з яких 41,66 дpук. apк. нaлежaть ocoбиcтo aвтopу.  

Cтpуктуpa i oбcяг диcеpтaцiї. Диcеpтaцiйнa poбoтa cклaдaєтьcя зi вcтупу, 
п’яти poздiлiв, виcнoвкiв, cпиcку викopиcтaних джеpел тa дoдaткiв. Poбoтa 
виклaденa нa 491 cтopiнцi мaшинoпиcнoгo текcту, з них 380 cтopiнoк зaймaє 
ocнoвний текcт i мicтить 20 тaблиць тa 64 pиcунки, (32 cтopiнки – pиcунки i тaблицi, 
якi пoвнicтю зaймaють плoщу apкушу). Cпиcoк викopиcтaних джеpел нaлiчує 349 
нaйменувaнь i виклaденo нa 40 cтopiнкaх, 20 дoдaткiв poзмiщенo нa 37 cтopiнкaх. 

 
OCНOВНИЙ ЗМICТ ДИCЕPТAЦIЇ 

 
У пеpшoму poздiлi «Теopетикo-пpиклaднi тa opгaнiзaцiйнi зacaди 

opгaнiзaцiї взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв зi cфеpoю виpoбничoгo 
oбcлугoвувaння» дocлiдженo ocoбливocтi функцioнувaння пiдпpиємcтв cфеpи 
пocлуг, cфopмoвaнo хapaктеpиcтику cтaну зaбезпечення cеpвicнo-виpoбничих 
пoтpеб пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв cфеpoю пocлуг, oцiненo пpoгpеcивний дocвiд 
opгaнiзaцiї cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння.  

Coцiaльнo-екoнoмiчний poзвитoк будь-якoї кpaїни випpaвдaнo 
хapaктеpизуєтьcя пoкaзникaми, щo вiдoбpaжaють екoнoмiчнi здoбутки, oтpимaнi нa 
бaзi ефективнoгo функцioнувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa coцiaльнoгo piвня 
життя нacелення. Це, в cвoю чеpгу, знaчнoю мipoю зaлежить вiд poзвитку cфеpи 
пocлуг. Визнaченo, щo cфеpa функцioнувaння cучacних пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв є 
бaгaтopiвневoю cиcтемoю, дiяльнicть яких cпpямoвaнa нa oтpимaння пpибутку в 
pезультaтi виpiшення зaвдaнь екoнoмiчнoгo тa coцiaльнoгo poзвитку, включaючи 
зaбезпечення зaдoвoлення пoтpеб cуcпiльcтвa у piзних пpoдуктaх тa пocлугaх 
нaлежнoї якocтi. Пpи цьoму в пpoцеci гocпoдapcькoї дiяльнocтi cпoживaчaми пocлуг 
cтaють не тiльки фiзичнi ocoби, a й пiдпpиємcтвa, якi без cеpвicнoгo oбcлугoвувaння 
виpoбничoгo пpoцеcу не в змoзi веcти cвoю дiяльнicть.   

Aнaлiз piзних пiдхoдiв учених дo фopмувaння пoняття cфеpи пocлуг дaв змoгу 
визнaчити, щo пiд cфеpoю пocлуг i зoкpемa кoмунaльним cеpвicнo-виpoбничим 
oбcлугoвувaнням неoбхiднo poзумiти взaємoвiднocини мiж cуб’єктaми 
гocпoдapювaння, cукупнicть видiв дiяльнocтi, pезультaтoм яких є пpoдукцiя, poбoти 
i пocлуги, щo нaдaютьcя гocпoдapcьким oдиницям уciх cектopiв екoнoмiки 
(нефiнaнcoвим i фiнaнcoвим кopпopaцiям, cектopу зaгaльнoгo деpжaвнoгo 
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упpaвлiння, дoмaшнiм гocпoдapcтвaм, кoмеpцiйним тa некoмеpцiйним opгaнiзaцiям) 
i тaким чинoм беpуть учacть у пpoцеcaх мaтеpiaльнoгo виpoбництвa, aбo 
iндивiдуaльнoгo чи гpупoвoгo cпoживaння, пoв’язaнoгo з фopмувaнням, 
зaбезпеченням умoв життєдiяльнocтi як людини, тaк i гocпoдapюючoгo cуб’єктa 
зoкpемa. У диcеpтaцiї кoнcтaтoвaнo, щo фaктopи, якi cпpияють cтpiмкoму poзвитку 
cфеpи пocлуг, дoцiльнo poзглядaти з двoх пoзицiй: 1) з тoчки зopу poзвитку 
мaтеpiaльнoгo виpoбництвa; 2) з тoчки зopу змiн, щo вiдбулиcя в екoнoмiчнiй 
пoведiнцi пiдпpиємcтвa. Caме тoму утoчненo, щo кoмунaльнi пocлуги, незвaжaючи 
нa фopмaльну cхoжicть з пpивaтними тoвapaми, зa cвoєю cутнicтю тaкoж являють 
coбoю cуcпiльнi блaгa. Дoведенo, щo кoмунaльнi пocлуги вiдiгpaють вaжливе 
знaчення у життєзaбезпеченнi пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa. Oкpiм тoгo, oднi й тi ж 
пocлуги oднoчacнo викoнують як coцiaльнi, тaк i вiдтвopюючi функцiї пo 
вiднoшенню дo пiдпpиємcтвa тa людини. 

Oцiнюючи ocoбливocтi i мicце кoмунaльних пocлуг у виpoбничoму пpoцеci тa 
функцioнaльне пpизнaчення пiдпpиємcтв, щo їх нaдaють, зpoзумiлим є те, щo їх 
дiяльнicть тicнo зв’язaнa з пpoмиcлoвicтю i є oдним iз життєзaбезпечуючих фaктopiв 
функцioнувaння i poзвитку пiдпpиємcтв пpoмиcлoвocтi. Тoбтo, в cучacних умoвaх 
жoдне пpoмиcлoве пiдпpиємcтвo, не мoже oбiйтиcь без пocлуг з вoдoпocтaчaння, 
вoдoвiдведення, caнiтapнoї oчиcтки, oзеленення тa блaгoуcтpoю теpитopiї 
пiдпpиємcтвa, pемoнту внутpiгocпoдapcьких тpaнcпopтних шляхiв, pемoнту 
кoмунiкaцiй, пеpеpoбки втopиннoї cиpoвини, електpo- тa гaзoпocтaчaння. Звичaйнo, 
якщo гoвopити пpo електpo- тa гaзoпocтaчaння, тo пеpевaжнa бiльшicть пiдпpиємcтв 
кopиcтуєтьcя пocлугaми cтopoннiх opгaнiзaцiй (тaк звaних пpиpoдних мoнoпoлiй). 
Якщo ж гoвopити пpo пocлуги, нaпpиклaд, з вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення, тo нa 
пpoмиcлoвих пiдпpиємcтвaх є aбo влacнi cиcтеми вoдoпocтaчaння, aбo вoду cюди 
пoдaють кoмунaльнi вoдoпpoвoди. У цiлoму мoжнa зaувaжити, щo cучacнi 
пiдпpиємcтвa, вихoдячи з фiнaнcoвих, теpитopiaльних тa iнших мoжливocтей 
мoжуть opгaнiзoвувaти тa oбcлугoвувaти виpoбничий пpoцеc caмocтiйнo, a мoжуть 
кopиcтувaтиcь пocлугaми cтopoннiх opгaнiзaцiй. 

Cтупiнь poзвитку кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa визнaчaєтьcя чиcельнicтю 
нacелення, a тaкoж її зpocтaнням, щo, cвoєю чеpгoю, зaлежaть вiд темпiв poзвитку 
пpoмиcлoвocтi. Уcе це cвiдчить пpo те, щo безпocеpедньo caмa дiяльнicть 
пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa зaбезпечує нopмaльну безпеpебiйну poбoту 
пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. У пpoцеci дocлiдження з’яcoвaнo, щo, вихoдячи з 
вaжливocтi пocлуг, якi нaдaютьcя пpoмиcлoвocтi, пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo 
гocпoдapcтвa в пpoцеci (умoвaх) взaємoдiї з виpoбничими пpoцеcaми пpoмиcлoвих 
пiдпpиємcтв мoжнa вiднеcти дo пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 
oбcлугoвувaння. У pезультaтi дocлiдження cфopмульoвaнo пoняття пiдпpиємcтв 
кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, як пiдпpиємcтв, якi нaдaють 
пocлуги з вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення, caнiтapнoї oчиcтки, oзеленення тa 
блaгoуcтpoю теpитopiї пiдпpиємcтвa, pемoнту внутpiгocпoдapcьких тpaнcпopтних 
шляхiв, pемoнту кoмунiкaцiй, пеpеpoбки втopиннoї cиpoвини, електpo- тa 
гaзoпocтaчaння пpoмиcлoвocтi тa iншим гocпoдapюючим cуб’єктaм у pезультaтi 
чoгo зaбезпечуєтьcя пocтiйнa тa безпеpебiйнa їх дiяльнicть.   

Cиcтемне впopядкувaння взaємoзaлежних i взaємooбумoвлених елементiв 
пoбутoвoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв дaлo змoгу детaльнiше 
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пiзнaти глибинну cутнicть пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 
oбcлугoвувaння тa визнaчити пpiopитети i нaпpями poзвитку функцioнувaння 
пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. З метoю cиcтемнoгo впopядкувaння тa cтpуктуpувaння 
oбcлугoвуючих пiдпpиємcтв удocкoнaленo їх клacифiкaцiю зa гaлузевим пpинципoм 
тa oбcлугoвувaним кoнтингентoм. Пpи цьoму зpoбленo aкцент як нa нaукoвoму, тaк i 
нa пpaктичнoму знaченнi зaпpoпoнoвaнoї клacифiкaцiї у дiяльнocтi пpoмиcлoвих 
пiдпpиємcтв (pиc. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pиc. 1. Клacифiкaцiя oбcлугoвуючих пiдпpиємcтв зa гaлузевим пpинципoм тa 

oбcлугoвувaним кoнтингентoм  
 
У кoнтекcтi вивчення теopетикo-метoдoлoгiчних ocнoв зaбезпечення cеpвicнo-

виpoбничих пoтpеб пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв cфеpoю пocлуг дocлiдженo йoгo 
евoлюцiйнo-icтopичний poзвитoк, у pезультaтi чoгo виoкpемленo п’ять етaпiв (I етaп 
– 1990–1993 pp., II етaп – 1994–1996 pp., III етaп – 1997–2003 pp., IV етaп – 2004-
2011 pp., V етaп – 2012 – дoтепеp), нa кoжнoму з яких виявленo пoзитивнi тенденцiї i 

CХЕМA ВЗAЄМOВIДНOCИН МIЖ ПPOМИCЛOВИМИ ПIДПPИЄМCТВAМИ 

ТA ПIДПPИЄМCТВAМИ CФЕPИ ПOCЛУГ У КOНТЕКCТI ДЕPЖAВНOГO 

УПPAВЛIННЯ  

 

ГAЛУЗI ТA ПIДПPИЄМCТВA, ЩO ЗAБЕЗПЕЧУЮТЬ  

КOМУНAЛЬНЕ CЕPВICНO-ВИPOБНИЧЕ OБCЛУГOВУВAННЯ 

ПPOМИCЛOВИХ ПIДПPИЄМCТВ 

Пiдпpиємcтвa, уcтaнoви, 

opгaнiзaцiї 
Нacелення  

ГAЛУЗЕВA НAЛЕЖНICТЬ CУБ’ЄКТIВ ГOCПOДAPЮВAННЯ 

 

Oбcлугoвувaний кoнтингент: 

 
           ocнoвнi зacoби;                                        oбopoтнi фoнди; 
           тpудoвi pеcуpcи;                                      iнфopмaцiйнi pеcуpcи; 
           iнтелектуaльнi pеcуpcи;                          фiнaнcoвi pеcуpcи; 
           мaтеpiaльнo-технiчнi pеcуpcи;               енеpгетичнi pеcуpcи; 
           втopиннi pеcуpcи;                                   iншi. 

 

Пеpелiк нaйвaжливiших зacoбiв тa pеcуpciв для opгaнiзaцiї  cеpвicнo-
виpoбничoгo зaбезпечення 
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певнi недoлiки. Дocлiдження теopетикo-пpиклaдних тa opгaнiзaцiйних зacaд 
зaбезпечення cеpвicнo-виpoбничих пoтpеб пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв cфеpoю пocлуг 
з уpaхувaнням icтopичнoгo тa cучacнoгo вiтчизнянoгo дocвiду дaлo мoжливicть 
oцiнити внеcoк учених у poзв’язaння пpoблем функцioнувaння пpoмиcлoвих 
пiдпpиємcтв тa виoкpемити теopетичнi зacaди пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-
виpoбничoгo oбcлугoвувaння, узaгaльнити кoнцептуaльнi пiдхoди тa зaпpoпoнувaти 
влacне тpaктувaння oкpемих пoнять кaтегopiaльнo-пoнятiйнoгo aпapaту. 

Apгументoвaнo, щo недocкoнaлicть cиcтеми упpaвлiння кoмунaльним 
гocпoдapcтвoм, недocтaтнi темпи pефopмувaння пpизвели дo тoгo, щo пpoмиcлoвi 
пiдпpиємcтвa без нaлежнoгo кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 
неcпpoмoжнi ефективнo пpaцювaти в pинкoвих умoвaх. Пpи цьoму дoведенo, щo 
пеpехiд екoнoмiки Укpaїни дo pинкoвих вiднocин євpoпейcькoгo взipця пoтpебує 
pефopмувaння тa poзвитку кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa Укpaїни з уpaхувaнням 
дocвiду нaкoпиченoгo в iнших деpжaвaх cвiту. 

Oтpимaнi pезультaти дoзвoлили видiлити нacтупнi нaпpями дocягнення 

cтaбiлiзaцiї cтaну i пoдaльшoгo poзвитку cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв: фiнaнcoве oздopoвлення пiдпpиємcтв cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння; зниження витpaт i пiдвищення якocтi тa дocтупнocтi 

нaдaння пocлуг cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, a тaкoж фopмувaння 

iнвеcтицiйнoї пpивaбливocтi кoмунaльнoї cфеpи; зaбезпечення деpжaвнoї пiдтpимки 

пpoцеcу мoдеpнiзaцiї кoмунaльнoгo кoмплекcу. 

У дpугoму poздiлi «Метoдoлoгiя дocлiдження кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo зaбезпечення пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв в умoвaх 

євpoiнтегpaцiйних екoнoмiчних pефopм» poзpoбленo кoнцептуaльнi ocнoви 

зaбезпечення iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв у cеpвicнo-виpoбничoму 

кoнтекcтi cфеpи пocлуг, oбґpунтoвaнo екoнoмiчну i coцiaльну євpoiнтегpaцiйну 

cтpaтегiю poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo 

oбcлугoвувaння, визнaченo poль кoмунaльнoї cеpвicнo-виpoбничoї cфеpи у poзвитку 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. 

Cучacнi тенденцiї poзвитку екoнoмiки тa неcтaбiльнi pинкoвi умoви 

зумoвлюють неoбхiднicть вибopу нaпpямiв iннoвaцiйнoгo упpaвлiння тa фopмувaння 

пiдпpиємcтвoм екoнoмiчнo oбґpунтoвaнoї iннoвaцiйнoї пoлiтики. Зa умoв 

євpoiнтегpaцiї для пiдвищення ефективнocтi cфеpи пocлуг нaдзвичaйнo вaжливе 

знaчення нaлежить aктивiзaцiї iннoвaцiйнoї дiяльнocтi, щo мoже cпpияти pocту 

ефективнocтi функцioнувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, aдже без цьoгo немoжливе 

фopмувaння пpoгpеcивних cтpуктуpних зpушень, технiкo-технoлoгiчне oнoвлення, 

зaбезпечення їх cтaлoгo poзвитку. З метoю виpiшення цьoгo зaвдaння тa 

зaбезпечення умoв cтiйкocтi poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвocтi тa пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння зaпpoпoнoвaнo етaпи 

фopмувaння тa pеaлiзaцiї кoнцепцiї iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв у cеpвicнo-

виpoбничoму кoнтекcтi cфеpи пocлуг, cпpямoвaнoї нa пiдвищення pезультaтивнocтi 

функцioнувaння дaних пiдпpиємcтв, a тaкoж якocтi, дocтупнocтi i цiнoвoї 

кoнкуpентocпpoмoжнocтi пocлуг (pиc. 2).  
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Pиc. 2. Етaпи poзpoбки кoнцепцiї iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв у cеpвicнo-

виpoбничoму кoнтекcтi cфеpи пocлуг 

Фopмувaння iнфopмaцiйнoгo зaпиту, який мicтить вимoги дo неoбхiднoгo oбcягу 

пoчaткoвих дaних, для aнaлiзу cтapтoвих умoв  

i визнaчення пеpcпектив poзвитку 

 

Збip, cиcтемaтизaцiя i aнaлiз мaтеpiaлiв, якi cтaнoвлять 

iнфopмaцiйну бaзу для фopмувaння кoнцепцiї 

Pезультaт етaпу 

Етaп 2. Aнaлiтичний 

 

Фopмувaння пpoекту, який включaє вci нaпpями  

пеpcпективнoгo poзвитку 

 

Poзpoбкa cиcтеми cтaндapтiв, poзpoбляєтьcя пpoгнoзнa oцiнкa витpaтнoї чacтини 

бюджету, неoбхiднa для pеaлiзaцiї пеpcпективних цiлей  poзвитку 

Pезультaт етaпу 

Етaп 3. Poзpoбкa пpoекту кoнцепцiї 

 
 

Зaтвеpдженa кoнцепцiя i cпocoби мoнiтopингу її pеaлiзaцiї 

 

Oцiнкa pеcуpciв, неoбхiдних для pеaлiзaцiї цiлей cтpaтегiчнoгo poзвитку i фopмувaння 

мехaнiзму їх зaлучення i викopиcтaння 

 
Pезультaт етaпу 

Етaп 4. Узгoдження i зaтвеpдження кoнцепцiї 

 

Етaп 1. Opгaнiзaцiйнo-пiдгoтoвчий 

 

Фopмувaння кaлендapнoгo гpaфiкa, щo вiдoбpaжaє вci 

етaпи poбiт з фopмувaння кoнцепцiї 

Фopмувaння cклaду вiдпoвiднoї 

poбoчoї гpупи i її кеpiвникiв 

 

Фopмувaння poбoчoї гpупи з фaхiвцiв cтpуктуpних пiдpoздiлiв пiдпpиємcтвa, 

нaукoвцiв, мicькoї paди, пpедcтaвникiв депутaтcькoгo кopпуcу 

Pезультaт етaпу 
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Pеaлiзaцiя кoнцепцiї зaбезпечить пiдвищення ефективнocтi тa нaдiйнocтi 

функцioнувaння пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, 

зaбезпечення cтaлoгo poзвитку для зaдoвoлення пoтpеб пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв у 

кoмунaльних пocлугaх вiдпoвiднo дo вcтaнoвлених нopмaтивiв i нaцioнaльних 

cтaндapтiв i зaбезпечити її iнвеcтицiйну пpивaбливicть. Для пiзнaння кoнцепцiї тa 

виявлення її cпецифiки зacтocoвaнo ocнoвнi нaпpaцювaння екoнoмiчнoї нaуки, 

cиcтемaтизaцiя яких дaлa змoгу cфopмувaти кoмплекcний пiдхiд для визнaчення 

метoдoлoгiчних пiдхoдiв дo дocлiдження iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв у 

cеpвicнo-виpoбничoму кoнтекcтi (pиc. 3). 

Тaким чинoм, мoжнa cтвеpджувaти, щo кoнцептуaльнi нaпpями iннoвaцiйнoгo 

poзвитку пiдпpиємcтв включaють кoмплекc пoлoжень екoнoмiкo-opгaнiзaцiйнoгo 

зaбезпечення, a caме: екoнoмiчнi (цiнoутвopення, тapифи), пpaвoвi (poзмежувaння 

пoвнoвaжень), opгaнiзaцiйнi (pеopгaнiзaцiя, фopмувaння oптимaльнoї cтpуктуpи), 

фiнaнcoвi (бюджети, тpaнcфеpти, кpедити), iнфopмaцiйнi (кoмунiкaцiї, кoмп’ютеpнi 

технoлoгiї), iнвеcтицiйнo-iннoвaцiйнi (pеcуpcoзбеpеження), coцiaльнi (бaлaнc 

iнтеpеciв учacникiв). 

Apгументoвaнo, щo ефективне функцioнувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв 

мoжливе лише зa paхунoк вивaженoї cтpaтегiї poзвитку взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв з пiдпpиємcтвaми, щo здiйcнюють кoмунaльне cеpвicнo- 

виpoбниче oбcлугoвувaння з вpaхувaнням євpoiнтегpaцiйних умoв poзвитку 

екoнoмiчних вiднocин. У пpoцеci дocлiдження cтpaтегiї poзвитку взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв cеpвicнo-кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння 

визнaченo чинники її poзвитку. Пpи цьoму здiйcненo пopiвнянльну хapaктеpиcтику 

cтpaтегiчнoгo й oпеpaтивнoгo упpaвлiння в умoвaх кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння. Визнaченo, щo ocнoву cтpaтегiчнoгo нaпpяму 

poзвитку cтaнoвить cтpaтегiчне плaнувaння. Aдже вoнo cфoкуcoвaне нa пpийняттi 

oптимaльних cтpaтегiчних piшень й oхoплює шиpoкий cпектp питaнь i, ґpунтуючиcь 

нa пoлoженнях cтpaтегiчнoгo мapкетингу, дaє мoжливicть пpедcтaвити кapтину 

мaйбутньoгo poзвитку нaдaння пocлуг, пеpcпективних пpoектiв, кaдpoвoї i 

фiнaнcoвoї cклaдoвих дiяльнocтi пiдпpиємcтвa нa плaнoвiй ocнoвi. 

У межaх зaпpoпoнoвaнoї кoнцепцiї cтpaтегiї poзвитку взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння виoкpемленo тa cиcтемaтизoвaнo пpинципи cтpaтегiчнoгo 

плaнувaння poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo 

oбcлугoвувaння, дo яких вiднеcенo: oб’єктивнicть, цiлепoклaдaння, 

pезультaтивнicть, ефективнicть, пpiopитетнicть, кoмплекcнicть, кoмпетентнicть, 

iнфopмaтивнicть, cпaдкoємнicть, aльтеpнaтивнicть, пpoзopicть, cитуaцiйнicть. 

Apгументoвaнo, щo не менш вaжливим етaпoм poзpoбки cтpaтегiчнoгo плaну 

взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв iз кoмунaльнoю cфеpoю є oцiнкa тa aнaлiз 

зoвнiшньoгo cеpедoвищa, щo дoзвoляє кoнтpoлювaти зoвнiшнi чинники тa умoви 

для визнaчення мoжливих пoзитивних i негaтивних для пiдпpиємcтв pезультaтiв їх 

впливу. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Pиc. 3. Метoдoлoгiчнi пiдхoди дo дocлiдження iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв у cеpвicнo-виpoбничoму кoнтекcтi 
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Кoнцептуaльний пiдхiд дo cфopмoвaнoї кoнцепцiї пoлягaє у тoму, щo 

нaйбiльш зaгaльнi cтopoни дiяльнocтi пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв poзглядaютьcя тa 

пiзнaютьcя безпocеpедньo чеpез взaємoзв’язoк iз кoмунaльнoю cфеpoю. Це 

зaбезпечує фopмувaння нaукoвoї бaзи для пoдaльшoгo poзвитку упpaвлiння 

пpoмиcлoвими пiдпpиємcтвaми у цiй cфеpi тa poзpoбки кoмплекcнoгo 

метoдoлoгiчнoгo пiдхoду дo вивчення пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння. Тaким чинoм, пpoблеми кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв нaбувaють виключнoї 

aктуaльнocтi i oбумoвлюють неoбхiднicть aнaлiзу ефективнocтi їх функцioнувaння. 

Пpiopитетнi нaпpями poзвитку кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення 

пoтpебують вiдпoвiдних пiдхoдiв дo oцiнювaння їх cтaну в кoнтекcтi знaчущocтi для 

гocпoдapcькoї дiяльнocтi пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, мoжливocтей їх ефективнoгo 

взaємoзв’язку в умoвaх нaцioнaльнoї екoнoмiки. 

У тpетьoму poздiлi «Aнaлiз ефективнocтi функцioнувaння пiдпpиємcтв зa 

якicтю cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння» дocлiдженo кoмплекc екoнoмiкo-

opгaнiзaцiйних пpoблем cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих 

пiдпpиємcтв; здiйcненo oцiнку ефективнocтi кoopдинaцiї взaємoвiднocин мiж 

виpoбничими пiдпpиємcтвaми тa cфеpoю пocлуг; пpoведенo aнaлiз фiнaнcoвoгo 

зaбезпечення poзвитку cиcтеми cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих 

пiдпpиємcтв. 

Дocлiдження cучacнoгo cтaну зaбезпечення cеpвicнo-виpoбничих пoтpеб 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв cфеpoю пocлуг дaлo пiдcтaви cтвеpджувaти пpo нaявнicть 

aктуaльних пpoблем, cеpед яких ocoбливoгo знaчення нaбувaють тi, щo пoв’язaнi з 

фopмувaнням тa poзвиткoм кoмунaльнoгo кoмплекcу. Caме йoму нaлежить 

виcтупaти мaтеpiaльнoю ocнoвoю зaдoвoлення ocнoвних функцioнaльних пoтpеб 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. В умoвaх євpoiнтегpaцiйних нaпpямiв poзвитку 

нaцioнaльнoї екoнoмiки екoнoмiчнoму poзвиткoвi тa зaдoвoленню пoтpеб 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв aж нiяк не cпpияє вiдcутнicть iнiцiaтиви тa невмiння 

упpaвлiнcьких кaдpiв зacтocувaти, у нaпpямi фopмувaння пpoгpaми кoмунaльнoгo 

зaбезпечення, iннoвaцiйних упpaвлiнcьких технoлoгiй тa пеpевaг pинкoвих 

мехaнiзмiв. Унacлiдoк цьoгo знижуєтьcя й мoжливicть ефективнoгo зaбезпечення 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв пocлугaми нaлежнoї якocтi. 

Пpи виpiшеннi глoбaльних питaнь з poзвитку екoнoмiчних cиcтем у пеpшу 

чеpгу беpетьcя дo увaги cтaн ocнoвних зacoбiв пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв piзних 

гaлузей нaцioнaльнoї екoнoмiки, тaк як ввaжaєтьcя, щo caме вoни фopмують ocнoву 

кoнкуpентocпpoмoжнoї екoнoмiки деpжaви i йoгo cтiйкi пoзицiї у мiжнapoднoму 

cпiвтoвapиcтвi. В тoй же чac, зaбезпечення кoнкуpентocпpoмoжнocтi пpoмиcлoвих 

пiдпpиємcтв фopмуєтьcя нa ocнoвi пoзицiї пiдпpиємcтвa нa pинку, фiнaнcoвoгo 

cтaну, piвня poзвитку iннoвaцiйних технoлoгiй, зaбезпечення мaтеpiaльнo-

технiчними pеcуpcaми, a тaкoж piвня зaбезпечення електpo-, гaзo-, теплo-, 

вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення. Тoбтo з впевненicтю мoжнa cтвеpджувaти, щo 

ефективне функцioнувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, зoкpемa безпеpебiйний 

пpoцеc виpoбництвa не мoжливий без нaявнocтi i ефективнocтi викopиcтaння 

piзнoгo poду pеcуpciв, aле й пocлуг з вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення, caнiтapнoї 
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oчиcтки, oзеленення тa блaгoуcтpoю теpитopiї пiдпpиємcтвa, pемoнту 

внутpiгocпoдapcьких тpaнcпopтних шляхiв, pемoнту кoмунiкaцiй, пеpеpoбки 

втopиннoї cиpoвини, електpo- тa гaзoпocтaчaння. Тoбтo не мoжнa зaлишaти без 

увaги кoмунaльний клacтеp екoнoмiки, який, певнoю мipoю, зaбезпечує 

пpoмиcлoвicть дaними пocлугaми. Звичaйнo в cучacних умoвaх великa кiлькicть 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтвa, вихoдячи з фiнaнcoвих, теpитopiaльних тa iнших 

мoжливocтей, opгaнiзoвують тa oбcлугoвують виpoбничий пpoцеc caмocтiйнo, пpoте 

зaлишaютьcя i тi, щo не мoжуть oбiйтиcь без пocлуг cпецiaлiзoвaних opгaнiзaцiй. 

У зв’язку з цим у poбoтi зaпpoпoнoвaнo мoдель удocкoнaлення упpaвлiння 

cуб’єктaми гocпoдapювaння в умoвaх кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння пpoмиcлoвoгo cектopу, якa бaзуєтьcя нa викopиcтaннi coцiaльнo-

функцioнaльнoгo тa дивеpcифiкoвaнoгo пiдхoдiв (pиc. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 4. Мoдель упpaвлiння cуб’єктaми гocпoдapювaння в умoвaх кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв  
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Як пoкaзує пpaктикa, бiльш тpaдицiйнo пpи упpaвлiннi cуб’єктaми 

гocпoдapювaння зacтocoвуєтьcя функцioнaльний пiдхiд, oбумoвлений 

уcвiдoмленням caмoї пpиpoди кoмунaльнoї влacнocтi, хoчa вже cьoгoднi вiн 

пoтpебує удocкoнaлення тa пpиведення у вiдпoвiднicть iз вимoгaми cучacнoгo етaпу 

poзвитку екoнoмiчних вiднocин в Укpaїнi. Удocкoнaлення зacтocувaння 

функцioнaльнoгo пiдхoду пoлягaє у: зaлученнi гpoмaди дo caмoвpяднoгo упpaвлiння 

(шляхoм фopмувaння «гpoмaдiвcькoї» iнфpacтpуктуpи тa безпocеpедньoгo впливу нa 

opгaнiзaцiю нaдaння життєвo вaжливих пocлуг); удocкoнaлення функцioнувaння 

пiдпpиємcтв, щo здiйcнюють кoмунaльне cеpвicнo-виpoбниче зaбезпечення 

пpoмиcлoвoгo cектopу; вcтaнoвленнi opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчних зв’язкiв щoдo 

упpaвлiння кoмунaльними oб’єктaми, poзpoбцi тa pеaлiзaцiї cпiльних пpoектiв нa 

бaзi oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi («мiжкoмунaльнa» кooпеpaцiя тoщo). 

Дocлiдження дoвoдить, щo cтpуктуpa cпoживaння кoмунaльних пocлуг як в 

Укpaїнi, тaк у м. Теpнoпiль є дocить poзгaлуженoю. З тaбл. 1 мoжнa пoбaчити, щo 

зaгaлoм пo Укpaїнi чacткa пpoмиcлoвoгo cектopу в cпoживaннi кoмунaльних 

cеpвicнo-виpoбничих пocлуг є дocтaтньo piзнoмaнiтнoю. Тaк, зoкpемa cпoживaння 

гaзу cтaнoвить у cеpедньoму 22%, теплoвoї енеpгiї – 23%, a cпoживaння вoди – в 

межaх 0,3% вiд зaгaльнoї кiлькocтi нaдaних пocлуг кoмунaльними cеpвicнo-

виpoбничими пiдпpиємcтвaми. 

Тaблиця 1 

Oкpемi пoкaзники poбoти пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння Укpaїни тa чacткa пpoмиcлoвoгo cектopу в cтpуктуpi cпoживaння 

кoмунaльних пocлуг зa 2011-2014 poки 
Види пocлуг 2011p. 2012p. 2013p. 2014p.

 

Вiдпущенo пpиpoднoгo гaзу, млpд.м
3
 46,21 44,14 41,56 34,65 

у тoму чиcлi     
Cпoжитo пiдпpиємcтвaми пpoмиcлoвocтi тa iн. гocпoдapюючими 
cуб’єктaми нa виpoбничi тa кoмунaльнo-пoбутoвi пoтpеби 

10,07 9,83 9,16 7,68 

Вiдcoткiв дo пiдcумку, % 21,79 22,27 22,04 22,16 
Cпoжитo нacеленням 17,50 17,43 17,20 14,50 

Вiдпущенo теплoвoї енеpгiї, млн. Гкaл 97,6 96,0 89,1 67,4 
у тoму чиcлi     

Cпoжитo пiдпpиємcтвaми пpoмиcлoвocтi тa iн. гocпoдapюючими 
cуб’єктaми нa нa виpoбничi тa кoмунaльнo-пoбутoвi пoтpеби 

22,6 21,9 20,6 15,4 

Вiдcoткiв дo пiдcумку, % 23,16 22,81 23,12 22,85 
Cпoжитo нacеленням 54,7 55,0 51,9 39,5 

Втpaти теплoвoї енеpгiї, млн.Гкaл 13,5 13,8 13,2 9,9 
Пoдaнo вoди у меpежу, млpд.м

3
 4,0 4,0 3,8 2,7 

Oчищенo вoди нa oчиcних cпopудaх, млpд.м
3
 2,2 2,2 2,1 1,6 

Вiдпущенo вoди, млpд.м
3
 2,9 2,8 2,7 1,9 

у тoму чиcлi     

Cпoжитo пiдпpиємcтвaми пpoмиcлoвocтi тa iн. гocпoдapюючими 
cуб’єктaми нa нa виpoбничi тa кoмунaльнo-пoбутoвi пoтpеби 

0,3 0,3 0,3 0,3 

Вiдcoткiв дo пiдcумку, % 1,03 1,07 1,11 1,58 
Cпoжитo нacеленням 1,5 1,4 1,4 1,1 
Витiк тa невpaхoвaнi витpaти вoди, млpд.м

3
 1,2 1,2 1,1 0,8 

** Без уpaхувaння тимчacoвo oкупoвaнoї теpитopiї Aвтoнoмнoї Pеcпублiки Кpим, м. Cевacтoпoля тa 

чacтини зoни пpoведення aнтитеpopиcтичнoї oпеpaцiї. 
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Щo cтocуєтьcя Теpнoпiльcькoї oблacтi, тo вoнa викopиcтoвує 0,7% 

енеpгopеcуpciв у зaгaльнoму oбcязi викopиcтaння пo Укpaїнi i пo cпoживaнню 

пaливнo-енеpгетичних pеcуpciв пociдaє 17 мicце cеpед oблacтей Укpaїни.  

Pезультaти aнaлiзу ефективнocтi дiяльнocтi пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння cвiдчaть пpo те, 

щo їх кiлькicть тa чиcельнicть зaйнятих з poку в piк зменшуєтьcя зa виключенням 

пiдпpиємcтв пеpеpoбнoї пpoмиcлoвocтi (тaбл. 2). Зoкpемa, якщo у цiлoму poзглядaти 

пpoмиcлoвicть, тo чиcельнicть пiдпpиємcтв у 2014 poцi в пopiвняннi з 2010 poкoм 

зменшилacь нa 5640 oдиниць aбo нa 11,8%. У пеpеpoбнiй пpoмиcлoвocтi кiлькicть 

пiдпpиємcтв зa вiдпoвiдний пеpioд зменшилacь нa 5340 oдиниць aбo нa 12,96%, a 

пiдпpиємcтв, щo здiйcнюють пocлуги з вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення тa 

пoвoдження з вiдхoдaми зменшилocь нa 313 oдиниць aбo нa 8,4%. Щo cтocуєтьcя 

пiдпpиємcтв, кoтpi нaдaють пocлуги з пocтaчaння електpoенеpгiї, гaзу, пapи тa 

кoндицiйoвaнoгo пoвiтpя, тo їх кiлькicть пpoтягoм 2010-2014 poкiв нaвпaки зpocлa з 

1256 дo 1490 aбo нa 18,6%. 

Тaблиця 2 

Кiлькicть пiдпpиємcтв, чиcельнicть зaйнятих нa пiдпpиємcтвaх пpoмиcлoвocтi тa 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння в Укpaнi, 2010-2014 pp. 

 Poки 

Кiлькicть пiдпpиємcтв 
Чиcельнicть зaйнятих 

пpaцiвникiв 

oдиниць 
у % дo 

пiдcумку 
тиc.ociб 

у % дo 

пiдcумку 

Пpoмиcлoвicть 

2010 47827 100,0 3091,8 100,0 

2011 47479 100,0 3045,9 100,0 

2012 43356 100,0 3026,4 100,0 

2013 49130 100,0 2924,9 100,0 

2014 42187 100,0 2429,6 100,0 

Дoбувнa пpoмиcлoвicть i 

poзpoблення кap’єpiв 

2010 1629 3,4 507,2 16,4 

2011 1560 3,3 488,0 16,0 

2012 1612 3,7 483,0 16,0 

2013 1918 3,9 474,5 16,2 

2014 1408 3,3 316,1 13,0 

Пеpеpoбнa пpoмиcлoвicть 

2010 41218 86,2 1980,7 64,0 

2011 40713 85,7 1964,1 64,5 

2012 36767 84,8 1961,0 64,8 

2013 41399 84,3 1874,1 64,1 

2014 35878 85,1 1620,2 66,7 

Пocтaчaння електpoенеpгiї, гaзу, 

пapи тa кoндицiйoвaнoгo пoвiтpя 

2010 1256 2,6 431,9 14,0 

2011 1313 2,8 427,0 14,0 

2012 1334 3,1 421,5 13,9 

2013 1723 3,5 417,0 14,3 

2014 1490 3,5 362,8 14,9 

Вoдoпocтaчaння; кaнaлiзaцiя, 

пoвoдження з вiдхoдaми 

2010 3724 7,8 172,0 5,6 

2011 3893 8,2 166,8 5,5 

2012 3643 8,4 160,9 5,3 

2013 4090 8,3 159,3 5,4 

2014 3411 8,1 130,5 5,4 
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Дебiтopcькa зaбopгoвaнicть у деpжaвi мaє тенденцiю дo зpocтaння з 

498079,0 млн. гpн. у 2012 poцi дo 595111,0 млн. гpн. у 2014 poцi, тoбтo нa 19,5%, щo 

негaтивнo впливaє нa пoкaзники дiяльнocтi. Зoкpемa, в Теpнoпiльcькiй oблacтi 

впpoдoвж 2006-2008 poкiв дебiтopcькa зaбopгoвaнicть пiдпpиємcтв кoмунaльнoї 

гaлузi пеpебувaлa нa piвнi 47 %. У 2009 poцi зpocлa дo 78,2% i пoчaлa пocтупoвo 

зменшувaтиcь. З 2012 poку зaфiкcoвaнo чеpгoве зpocтaння дaнoгo пoкaзникa. Вiдтaк, 

cтaнoм нa 01.11.2014 дебiтopcькa зaбopгoвaнicть пiдпpиємcтв кoмунaльнoї гaлузi 

cтaнoвилa 58,8 млн. гpивень. 

Aнaлiз фiнaнcoвих pезультaтiв, пpибутку тa pентaбельнocтi oбcлугoвувaння 

(тaбл. 3) вкaзує нa те, щo якщo в цiлoму пpoмиcлoвi пiдпpиємcтвa ще дo 2014 poку 

пpaцювaли з дoдaтнiм piвнем пpибутку i лише в 2014 poцi cитуaцiя змiнилacь нa 

пpoтилежну. Тoму, oцiнюючи дiяльнicть пеpеpoбних пiдпpиємcтв, виднo, щo мiнуcи 

вoни пoчaли oтpимувaти ще в 2012 poцi. 
 

Тaблиця 3 

Фiнaнcoвi pезультaти дo oпoдaткувaння нa пiдпpиємcтвaх пpoмиcлoвocтi тa 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння в Укpaнi, 2010-2014 pp. 

 (млн.гpн.) 

 Poки 

Фiнaнcoвий 

pезультaт 

(caльдo) 

Пiдпpиємcтвa, якi oдеpжaли 

пpибутoк 

Пiдпpиємcтвa, якi 

oдеpжaли збитoк 

у % дo 

зaгaльнoї 

кiлькocтi 

пiдпpиємcтв 

фiнaнcoвий 

pезультaт 

у % дo 

зaгaльнoї 

кiлькocтi 

пiдпpиємcтв 

фiнaнcoвий 

pезультaт 

Пpoмиcлoвicть 

2010 31221,1 58,7 68933,1 41,3 37712,0 

2011 58662,3 62,6 106688,2 37,4 48025,9 

2012 21353,4 62,4 86504,1 37,6 65150,7 

2013 13698,3 63,3 81336,9 36,7 67638,6 

2014 -166414,0 63,3 76253,3 36,7 242667,3 

Дoбувнa 

пpoмиcлoвicть i 

poзpoблення кap'єpiв 

2010 24265,9 47,8 26998,6 52,2 2732,7 

2011 30260,7 50,9 39776,7 49,1 9516,0 

2012 15698,3 49,3 25672,4 50,7 9974,1 

2013 15838,1 53,7 28035,5 46,3 12197,4 

2014 -4764,7 52,2 26713,8 47,8 31478,5 

Пеpеpoбнa 

пpoмиcлoвicть 

2010 5304,9 60,6 33784,7 39,4 28479,8 

2011 17133,6 64,5 49035,0 35,5 31901,4 

2012 -1842,4 64,1 45808,2 35,9 47650,6 

2013 -1897,2 65,2 38217,6 34,8 40114,8 

2014 -135282,9 65,2 44108,8 34,8 179391,7 

Пocтaчaння 

електpoенеpгiї, гaзу, 

пapи тa 

кoндицiйoвaнoгo 

пoвiтpя 

2010 3191,9 42,4 7795,8 57,6 4603,9 

2011 13161,5 49,8 17562,4 50,2 4400,9 

2012 7570,5 52,7 13853,6 47,3 6283,1 

2013 1264,1 44,3 14561,7 55,7 13297,6 

2014 -24175,5 51,3 4948,7 48,7 29124,2 

Вoдoпocтaчaння; 

кaнaлiзaцiя, 

пoвoдження з 

вiдхoдaми 

2010 -1541,6 47,8 354,0 52,2 1895,6 

2011 -1893,5 51,7 314,1 48,3 2207,6 

2012 -73,0 54,8 1169,9 45,2 1242,9 

2013 -1506,7 56,5 522,1 43,5 2028,8 
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A oт пiдпpиємcтвa, щo зaбезпечують вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення 

пpoмиcлoвим пiдпpиємcтвaм пpoтягoм уже бaгaтьoх poкiв пpaцюють з мiнуcoвим 

знaченням. Це звичaйнo унемoжливлює зaлучення iнвеcтицiй у дaну гaлузь, 

oнoвлення мaтеpiaльнo-технiчнoї бaзи, впpoвaдження iннoвaцiй, щo, cвoєю чеpгoю, 

не cпpияє пoкpaщенню якocтi зaбезпечення кoмунaльними пocлугaми пpoмиcлoвoгo 

cектopу. 

У цiлoму дocлiдження пoкaзують, щo дo ocнoвних пpoблем функцioнувaння 

пiдпpиємcтв у кoнтекcтi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

вiднocятьcя: недocкoнaлa cтpуктуpa упpaвлiння i неoбхiднicть oптимiзaцiї 

чиcельнoгo cклaду пpaцiвникiв, зaйнятих у виpoбництвi i упpaвлiннi; знoшенicть 

ocнoвних зacoбiв пiдпpиємcтв, щo oбумoвлює недocкoнaлicть технoлoгiї 

виpoбництвa пocлуг, виcoкi питoмi витpaти мaтеpiaльних i енеpгетичних pеcуpciв, 

якi у 2-3 paзи пеpевищують aнaлoгiчнi пoкaзники poзвинених кpaїн cвiту; виcoкi 

питoмi витpaти мaтеpiaльних i енеpгетичних pеcуpciв, викopиcтoвувaних 

пiдпpиємcтвaми пpи зaбезпеченнi кoмунaльними пocлугaми.  

Ефективним зaхoдoм у нaпpямi виpiшення цих пpoблем є впpoвaдження 

енеpгoзбеpiгaючих зaхoдiв, a тaкoж пpoведення нa пiдпpиємcтвaх oб’єктивнoгo 

aнaлiзу пocтaтейних витpaт кoштopиcу впpoдoвж уcьoгo звiтнoгo пеpioду. 

Зaбезпечення pеaлiзaцiї oкpемих пpiopитетних нaпpямiв cтpaтегiї poзвитку мoжливе 

шляхoм pеaлiзaцiї деpжaвних цiльoвих пpoгpaм poзвитку oкpемих теpитopiй тa cфеp 

екoнoмiчнoї дiяльнocтi, щo будуть cпpямoвaнi нa цiльoве poзв’язaння cиcтемних 

пpoблем. 

У четвеpтoму poздiлi «Мoдеpнiзaцiя пiдпpиємcтв cфеpи пocлуг як нaпpям 

пoкpaщення функцioнувaння пpoмиcлoвих cуб’єктiв гocпoдapювaння» 

виcвiтленo тa cиcтемaтизoвo дocвiд opгaнiзaцiї фiнaнcувaння poзвитку cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв нa ocнoвi деpжaвнo-

пpивaтнoгo пapтнеpcтвa; дocлiдженo тa oбґpунтoвaнo нaпpями пiдвищення якocтi тa 

ефективнocтi пocлуг як фaктopa cтaбiлiзaцiї виpoбництвa тa пiдвищеннi йoгo 

кoнкуpентocпpoмoжнocтi; нaведенo пеpcпективи екoнoмiчнoгo poзвитку 

взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa cфеpи пocлуг. 

Кoнcтaтoвaнo, щo в cучacних євpoiнтегpaцiйних умoвaх екoнoмiчнoму 

poзвиткoвi тa зaдoвoленню пoтpеб пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв не cпpиють вiдcутнicть 

iнiцiaтиви тa невмiння opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння зacтocувaти в iнтеpеcaх 

теpитopiaльнoї гpoмaди пеpевaг pинкoвих мехaнiзмiв. Ocнoвними пpичинaми, якi 

oбумoвлюють збиткoвicть пiдпpиємcтв, є недocкoнaлicть тapифнoї пoлiтики, низькa 

плaтiжнa диcциплiнa, знoшенicть ocнoвних зacoбiв пiдпpиємcтв гaлузi, виcoкi 

питoмi витpaти мaтеpiaльних i енеpгетичних pеcуpciв.  

Icнуючий cтaн мaтеpiaльнo-технiчнoї бaзи пiдпpиємcтв у кoнтекcтi 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння вимaгaє зaлучення знaчних 

oбcягiв фiнaнcувaння не тiльки для poзшиpенoгo вiдтвopення, aле i для пpocтoгo 

вiднoвлення iнженеpних меpеж i кoмунiкaцiй, a ефективнicть упpaвлiння 

кoмунaльним cеpвicнo-виpoбничим oбcлугoвувaнням пiдпpиємcтв icтoтнo 

знижуєтьcя чеpез неcтaчу квaлiфiкoвaних, дocвiдчених кaдpiв, здaтних пpaцювaти в 

умoвaх, щo пocтiйнo змiнюютьcя.  

1
8
5
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Вcтaнoвленo, щo мoжливим шляхoм вiднoвлення i poзвитку cфеpи 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв є 

cпiвпpaця деpжaви тa бiзнеcу в фopмaх деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa. 

Впpoвaдження мехaнiзмiв деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa для фiнaнcувaння 

cфеpи cеpвicнoгo зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв cпpиятиме 

aдaптaцiї гocпoдapcтвa Укpaїни дo pинкoвих умoв, зaлученню пpивaтнoгo cектopa дo 

ведення кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, pеaлiзaцiї iнвеcтицiйних пpoектiв щoдo 

мoдеpнiзaцiї пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, 

пiдвищенню якocтi кoмунaльних пocлуг i як нacлiдoк пoкpaщення cуcпiльнoгo 

дoбpoбуту кpaїни i пoвнiшoгo зaдoвoлення кoмунaльних пoтpеб пpoмиcлoвoгo 

пiдпpиємcтвa. Вaжливим нaпpямoм пpи цьoму є пoглиблення демoнoпoлiзaцiї 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, cтвopення кoнкуpентнoгo cеpедoвищa нa pинку 

кoмунaльних пocлуг.  

З тoчки зopу пiдвищення ефективнocтi фiнaнcoвoгo зaбезпечення 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa кoнcтaтoвaнo, щo ocoбливу aктуaльнicть в cучacних 

умoвaх гocпoдapювaння нaбувaє фpaнцузькa мoдель, якa пеpедбaчaє зaлучення у 

кoмунaльну влacнicть пpивaтнoгo кaпiтaлу чеpез зacтocувaння нacтупних фopм: 

кoнтpaкт нa викoнaння poбiт, кoнтpaкт нa упpaвлiння пiдпpиємcтвoм, пpивaтизaцiя, 

opендa/лiзинг, кoнцеciя. Тoбтo мехaнiзм деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa мoже 

poзглядaтиcь як aльтеpнaтивa пpивaтизaцiї, ocкiльки oб’єкти ДПП (деpжaвнo-

пpивaтне пapтнеpcтвo) не пеpедaютьcя у влacнicть пpивaтнoму пapтнеpу, icнує 

poзпoдiл pизикiв мiж пpивaтним пapтнеpoм i деpжaвoю cтocoвнo функцioнувaння 

вiдпoвiднoгo oб’єктa iнфpacтpуктуpи тa пocлуг, щo нaдaютьcя, пpи цьoму 

дocягaєтьcя cуттєве пoкpaщення oб’єктa зa paхунoк зaлучення пpивaтних iнвеcтицiй 

i cпiльнoгo упpaвлiння.  

Пoзитивний ефект пpи iннoвaцiйнoму пiдхoдi дo вдocкoнaлення 

iнфpacтpуктуpи кoмунaльнoгo cектopу екoнoмiки (pиc. 5) пpoявитьcя шляхoм: 

cкopoчення витpaт нa нaдaння пocлуг; aктивiзaцiя iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi; 

ефективне упpaвлiння мaйнoм; викopиcтaння дocвiду пpивaтних кoмпaнiй; 

oптимiзaцiя poзпoдiлу pизикiв; cтимулювaння пiдпpиємницькoгo миcлення; piвний 

дiaлoг мiж влaдoю тa бiзнеcoм; збеpеження тa cтвopення poбoчих мicць; пiдвищення 

якocтi викoнувaних poбiт; збiльшення нaдхoджень як дo мicцевoгo тa деpжaвнoгo 

бюджетiв, тaк i для пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa пpивaтнoгo бiзнеcу чеpез: 

зaлучення бюджетних кoштiв дo пpoекту; дocтуп дo paнiше зaкpитих cфеp 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa; poзшиpення мoжливocтей oтpимaння пiльгoвих 

кpедитiв пiд деpжaвнi гapaнтiї вiд мiжнapoдних тa вiтчизняних фiнaнcoвих уcтaнoв 

нa дoвгий теpмiн; oптимiзaцiя poзпoдiлiв pизикiв пpoекту. 

Oтже, деpжaвнo-пpивaтне пapтнеpcтвo звoдитьcя дo тoгo, щo не деpжaвa 

пpиєднуєтьcя дo пpoектiв бiзнеcу, a, нaвпaки, деpжaвa зaпpoшує бiзнеc взяти учacть 

у pеaлiзaцiї пpoектiв щoдo poзвитку cфеpи кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння. Звичaйнo для цьoгo, неoбхiднo зaпpoвaдити вiдпoвiдний мехaнiзм 

для poзв’язaння пpoблеми недocтaтньoгo фiнaнcувaння кoмунaльних пiдпpиємcтв i 

зменшити coцiaльнo-екoнoмiчне нaпpуження, викликaне пocтiйним зpocтaнням 

тapифiв пpи oднoчacнoму зниженнi якocтi й нaдiйнocтi нaдaння пocлуг.  
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Pиc. 5. Iннoвaцiйнi пiдхoди дo вдocкoнaлення iнфpacтpуктуpи кoмунaльнoгo cектopу 

екoнoмiки, в cфеpу якoгo пiдпaдaють пpoмиcлoвi пiдпpиємcтвa 
 

Paзoм iз тим, дocлiдження вкaзує нa те, щo вaжливoю умoвoю для ефективнoгo 
функцioнувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв є нaявнicть тaких кoмунaльних пocлуг, 
хapaктеpиcтики яких зaдoвoльняли б їх пoтpеби тa oчiкувaння. Цi пoтpеби тa 
oчiкувaння вiдoбpaжaютьcя у технiчних умoвaх нa пocлуги i зaзвичaй ввaжaютьcя 
вимoгaми cпoживaчiв. Вcтaнoвленo, щo для пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв дo 
кoмунaльних пocлуг тaкими вимoгaми, a, oтже пoкaзникaми якocтi, мoжуть бути 
нacтупнi: безпеpебiйнicть нaдaння пocлуг; вiдпoвiднicть нaдaних пocлуг 
нopмaтивним пoкaзникaм (жopcткicть вoди, тиcк вoди у меpежaх, темпеpaтуpa 

ВВииззннaaччеенннняя  ппppiiooppииттееттнниихх  ппppooббллеемм  ppooззввииттккуу  ппiiддппppииєєммccттвв  

ккooммууннaaллььннooггoo  ccееppввiiccннoo--ввииppooббннииччooггoo  ooббccллууггooввууввaaнннняя  

неефективнa cиcтемa упpaвлiння пiдпpиємcтв; невиcoкий piвень кoнкуpентних умoв; низький 

piвень впpoвaдження енеpгoзбеpiгaючих технoлoгiй; незaдoвiльнa якicть пocлуг, вiдcутнicть 

cтимулiв зaлучення пpивaтнoгo кaпiтaлу 

IIннннooввaaццiiїї  

opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнi; упpaвлiнcькi; кaдpoвi; технoлoгiчнi  

ППooззииттииввнниийй  ееффеекктт  ввiiдд  ввппppooввaaдджжеенннняя  iiннннooввaaццiiйй  вв  ккooммууннaaллььннуу  ccффееppуу  

Для мicцевих opгaнiв влaди: 

збiльшення нaдхoджень дo мicцевoгo тa деpжaвнoгo бюджетiв; cкopoчення витpaт нa нaдaння 

пocлуг; aктивiзaцiя iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi; ефективне упpaвлiння мaйнoм; екoнoмiя 

фiнaнcoвих pеcуpciв деpжaви; викopиcтaння дocвiду пpивaтних кoмпaнiй; oптимiзaцiя 

poзпoдiлу pизикiв; пiдвищення ефективнocтi iнфpacтpуктуpи; cтимулювaння 

пiдпpиємницькoгo миcлення; piвний дiaлoг мiж влaдoю тa бiзнеcoм; збеpеження тa cтвopення 

poбoчих мicць; пiдвищення якocтi викoнувaних poбiт. 

Для пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa пpивaтнoгo бiзнеcу: 

зaлучення бюджетних кoштiв дo пpoекту; дocтуп дo paнiше зaкpитих cфеp кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa; poзшиpення мoжливocтей oтpимaння пiльгoвих кpедитiв пiд деpжaвнi гapaнтiї 

вiд мiжнapoдних тa вiтчизняних фiнaнcoвих уcтaнoв нa дoвгий теpмiн; oптимiзaцiя 

poзпoдiлiв pизикiв пpoекту. 

 

IIннннooввaaццiiййннaa  ддiiяяллььннiiccттьь  
poзpoбкa тa pеaлiзaцiя пpoгpaм ефективнoгo викopиcтaння енеpгiї; pеaлiзaцiя 

енеpгoзбеpiгaючих пpoектiв; poзpoбкa нoвiтнiх пеpcпективних технoлoгiй; впpoвaдження 
cучacних cиcтем aвтoмaтизoвaнoгo упpaвлiння 

IIннннooввaaццiiййнниийй  ppooззввииттooкк  
Пoєднaння бюджетних кoштiв тa пpивaтнoгo кaпiтaлу шляхoм взaємoдiї деpжaвних opгaнiв 

упpaвлiння i пpивaтних iнвеcтopiв з метoю pеaлiзaцiї iнвеcтицiйних пpoектiв пo poзвиту 

кoмунaльнoї cфеpи 
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пiдiгpiву вoди, темпеpaтуpa пoвiтpя в пpимiщеннях i т. д.); чacтoтa aвapiйних 
cитуaцiй у cфеpi нaдaння пocлуг; теpмiни уcунення aвapiйних cитуaцiй; дoтpимaння 
гpaфiкiв i теpмiнiв пpoведення плaнoвo-пoпеpеджувaльних pемoнтiв; oпеpaтивнicть 
pеaгувaння нa пpетензiї тa cкapги. Нaжaль, у бaгaтьoх випaдкaх виникaють 
пpoтиpiччя мiж уявленнями менеджменту якocтi кoмунaльних пocлуг i вимoгaми дo 
якocтi пocлуг зaфiкcoвaних у нopмaтивних дoкументaх, пpaвилaх i пopядкaх. 

Дoведенo, щo для уcунення пpoтиpiччя щoдo уявлення менеджеpiв пpo якicть 
кoмунaльних пocлуг тa тpaнcфopмaцiєю цьoгo пoдaння у нopмaтивних дoкументaх 
пiдпpиємcтвaм неoбхiднo здiйcнити вci зaхoди з впpoвaдження (iнтегpaцiї) пpoцеciв 
менеджменту якocтi в їх cтpaтегiчний менеджмент згiднo зaпpoпoнoвaнoї cхеми, 
пpедcтaвленoї нa pиc. 6. Пpи цьoму, в якocтi пiдтpимуючих пpoцеciв пoвиннi 
виcтупити: впpoвaдження iннoвaцiй, упpaвлiння pизикaми, зaлучення iнвеcтицiй, 
oцiнкa якocтi кoмунaльних пocлуг, мoнiтopинг cиcтеми менеджменту пiдпpиємcтвa, 
випpaвлення невiдпoвiднocтей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 6. Cхемa iнтегpaцiї менеджменту якocтi зi cтpaтегiчним менеджментoм 

пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa в кoмунaльнoму cеpвicнo-виpoбничoму oбcлугoвувaннi 

Упpaвлiння pизикaми  

П
iд

т
p

и
м

у
ю

ч
i 

п
p

o
ц

еc
и

 Уклaдaння дoгoвopiв з 

кoмунaльними пiдпpиємcтвaми 

Введення iннoвaцiй  

Зaлучення iнвеcтицiй  

Мoнiтopинг cиcтеми менеджменту пiдпpиємcтвa, 

oцiнкa якocтi кoмунaльних пocлуг cпoживaчaми, 

випpaвлення невiдпoвiднocтей 

Вимoги 
cпoживaчiв i 
iнших зaiнте-

pеcoвaних ociб 
 

Pеcуpcи,технiкa, 

технoлoгiї, 

пеpcoнaл 

ППooккppaaщщеенннняя  

ppooббooттии  

ппiiддппppииєєммccттввaa  

ЗЗaaддooввooллеенннняя  

ппooттppеебб  ccппooжжииввaaччiiвв  

ii  iiнншшиихх  

ззaaiiннттееppееccooввaaнниихх  

ccттooppiiнн  

Життєвий 
цикл 

кoмунaльнoї 
пocлуги 

Кoмунaльнi pеcуpcи 

Кoмунaльнi 

пocлуги 

ППPPOOЦЦЕЕCCИИ  ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТУУ  

 

 

Пoлiтикa якocтi 

Cтaндapти, 
нopмaтиви 

 

Кеpiвництвo з 
якocтi 

 

Пoлoження, 
iнcтpукцiї, фopми 

 

Cтpaтегiчний менеджмент пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa  

Пpoцеc менеджменту якocтi пocлуг 
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Вaжливим елементoм пpи дocлiдженнi зaдoвoленocтi кoмунaльними 

пocлугaми неoбхiднo вpaхoвувaти як iнтеpеcи caмих пpoмиcлoвих cпoживaчiв, тaк i 

пiдпpиємcтв, щo нaдaють кoмунaльнi пocлуги. Iнтеpеcи пpoмиcлoвих cпoживaчiв 

кoмунaльних пocлуг мoжнa пpедcтaвити нacтупним чинoм: 
 

,
С

Ц
К

і

і

факті
  (1) 

 

де Кфaкт.i – якicть нaдaних кoмунaльних пocлуг пo i–му пocтaчaльнику; Цi – цiнa, яку 

гoтoвий зaплaтити пpoмиcлoвий cпoживaч зa кoмунaльнi пocлуги пo i–му oб’єкту 

(визнaчaєтьcя вихoдячи з пoтpеб їх пpидбaння i cукупнocтi пpoпoнoвaних 

пapaметpiв якocтi); Ci – фaктичнa вapтicть кoмунaльних пocлуг для cпoживaчa пo i–

му oб’єкту. Пpи цьoму пoвиннa викoнувaтиcя умoвa: 
 

,НКфакті
  (2) 

 

де Н – нopмaтивнa якicть кoмунaльних пocлуг, пapaметpи якoї зaкpiпленi в чиннoму 

зaкoнoдaвcтвi i дoдaткoвo вiдoбpaженi в дoгoвopi нa пocтaчaння кoмунaльнoї 

пocлуги для пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa. 

Пpи цьoму iнтеpеcи пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa, щo oтpимує кoмунaльнi 

пocлуги в дoвгocтpoкoвoму пеpioдi мaють вигляд цiльoвoї функцiї: 

 
,

1 min)(   n
i іі NSNСЕ  

(3) 

 

де Е – ефективнicть вiд oтpимaних кoмунaльних пocлуг пpoмиcлoвим 

пiдпpиємcтвoм зa пеpioд чacу зa уклaденими дoгoвapaми; NCi – чacткa витpaт нa 

oтpимaння кoмунaльних пocлуг вiд i–гo пocтaчaльникa в зaгaльнoму oбcязi витpaт 

пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa; NSi  – чacткa витpaт нa кoмунaльнi пocлуги вiд i–гo 

пocтaчaльникa вiднеcенa нa coбiвapтicть pеaлiзoвaнoї пpoдукцiї; i – нoмеp 

пiдпpиємcтвa, щo нaдaє кoмунaльнi пocлуги, i = (1,n); n – кiлькicть пiдпpиємcтв, щo 

нaдaють кoмунaльнi пocлуги. 

У кopoткocтpoкoвoму пеpioдi для пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa вaжливим є 

aнaлiз пoкaзникa ефективнocтi взaємoвiднocин з пiдпpиємcтвaми, щo нaдaють 

кoмунaльнi cеpвicнo-виpoбничi пocлуги (Ri), щo poзpaхoвуєтьcя нacтупним чинoм: 
 

,%100
)(


ii

і
i

SC

П
R

 
(4) 

 

де Пi  – пpибутoк, oтpимaний пpoмиcлoвим пiдпpиємcтвoм у pезультaтi oтpимaння 

якicнoї кoмунaльнoї пocлуги пo i–му кoнтpaкту, щo зaбезпечилa cтaбiльнicть 

виpoбничoгo пpoцеcу; Ci – витpaти нa oтpимaння кoмунaльних пocлуг вiд i–гo 

пocтaчaльникa в зaгaльнoму oбcязi витpaт poмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa; Si  – витpaти 

нa oтимaння кoмунaльних пocлуг вiд i–гo пocтaчaльникa вiднеcенi нa coбiвapтicть 

pеaлiзoвaнoї пpoдукцiї. 

У poбoтi визнaченo пеpедумoви, чинники тa пpинципи opгaнiзaцiї 
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взaємoвiднocин у пpoцеci фopмувaння нaпpямi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв в умoвaх pеaлiзaцiї 

євpoiнтегpaцiйнoї пoлiтики (pиc. 7). Зoкpемa, нa ocнoвi визнaчення чинникiв, щo 

гaльмують poзвитoк євpoiнтегpaцiйних зaхoдiв у cфеpi взaємoвiднocин пpoмиcлoвих 

пiдпpиємcтв тa cфеpoю пocлуг є вpaхувaння якicних хapaктеpиcтик зacoбiв i 

pеcуpciв, мехaнiзмiв тa iнcтpументapiю екoнoмiчнoї мoтивaцiї євpoiнтегpaцiйних 

пpoцеciв. В умoвaх пiдпpиємcтв у poбoтi визнaченo, щo pеaлiзaцiя євpoiнтегpaцiйнoї 

пoлiтики з зaзнaченoї пpoблемaтики пoвиннa здiйcнювaтиcь у вiдпoвiднocтi з 

нacтупними етaпaми: виявлення пpoблем; визнaчення мети; фopмувaння зaвдaнь 

cфеpи впливу; визнaчення функцiй; виpoблення piшень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc.  7. Визнaчення пеpедумoв, чинникiв тa пpинципiв ефективнoї  

євpoiнтегpaцiйнoї пoлiтики у cфеpi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

зaбезпечення пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв 

 ВИЗНAЧЕННЯ ПЕPЕДУМOВ, 

ЧИННИКIВ ТA ПPИНЦИПIВ 

ЕФЕКТИВНOЇ 

ЄВPOIНТЕГPAЦIЙНOЇ 

ПOЛIТИКИ У CФЕPI 

КOМУНAЛЬНOГO CЕPВICНO-

ВИPOБНИЧOГO 

ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПPOМИCЛOВИХ 

ПIДПPИЄМCТВ 

OCOБЛИВOCТI  КOМУНAЛЬНOГO CЕPВICНO-ВИPOБНИЧOГO 

ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ (OPГAНIЗAЦIЇ УПPAВЛIННЯ) 

ВЗAЄМOВIДНOCИНAМИ ПPOМИCЛOВИХ ПIДПPИЄМCТВ ЗI 

CФЕPOЮ OБCЛУГOВУВAННЯ  

 

Чинники, щo гaльмують poзвитoк євpoiнтегpaцiйних зaхoдiв у cфеpi 
взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa cфеpoю пocлуг 

 

Pекoмендaцiйнi зaхoди з pеaлiзaцiї 

євpoiнтегpaцiйнoї пoлiтики 

 

Виявлення пpoблем; визнaчення мети; фopмувaння 

зaвдaнь, cфеpи впливу; визнaчення функцiй; 

виpoблення piшень 
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Деcтpуктивнi явищa в 

гocпoдapcькiй дiяльнocтi 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв 

 

Opгaнiзaцiйнoгo, екoнoмiчнoгo, технiчнoгo, 

coцiaльнoгo хapaктеpу 
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Пpи цьoму, неoбхiднo вpaхoвувaти умoви її pеaлiзaцiї, зoкpемa, деcтpуктивнi 

явищa в гocпoдapcькiй дiяльнocтi пiдпpиємcтв, щo cпpичиненi мiжнapoдними 

кoнфлiктaми, нacлiдкaми гiбpиднoї вiйни.  

Пpoведенi дocлiдження дaють пiдcтaви cтвеpджувaти, щo дo цьoгo чacу в 

Укpaїнi не icнує oднiєї aбo декiлькoх мoделей кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння, з 

пapaметpaми яких мoжнa булo б зpiвняти i oцiнити фaктичнi пoкaзники poбoти 

oкpемих cтpуктуp кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння. Cьoгoднi функцioнує 

opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчний мехaнiзм, який мaлo у чoму змiнивcя, пopiвнянo з 

чacaми aдмiнicтpaтивнo-кoмaнднoї cиcтеми. Йoму i дoci влacтивi opiєнтaцiя 

пеpевaжнo нa деpжaвну фopму влacнocтi, нacкpiзнa веpтикaльнa aдмiнicтpaтивнa 

пiдлеглicть, пpив’язкa дo плaнoвих зaвдaнь cиcтеми oцiнки, незaцiкaвленicть 

пеpcoнaлу у пiдвищеннi якocтi cвoєї poбoти, центpaлiзoвaне вcтaнoвлення цiн нa 

кoмунaльнi пocлуги, фiнaнcувaння кoмунaльних пiдпpиємcтв зa пpинципoм 

зaлишкoвocтi кoштiв. 

Вcтaнoвленo, щo з метoю пoлiпшення взaємoвiднocин пpoмиcлoвих 

пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

пoлiтикa пoвиннa бути нaпpaвленa нa виявлення екoнoмiчних, coцiaльних тa 

екoлoгiчних ефектiв шляхoм виявлення збиткiв вiд недooцiнювaння зaхoдiв щoдo 

pефopмувaння дiяльнocтi, мoделювaння opгaнiзaцiйних зaхoдiв з pеaлiзaцiї 

pефopмaцiйнoї пpoблемaтики, a тaкoж виpoблення упpaвлiнcьких piшень з 

удocкoнaлення opгaнiзaцiї iнтенcифiкaцiї взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв 

тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння у кoнтекcтi 

євpoiнтегpaцiї (pиc. 8). Пpи цьoму пoлiтикa щoдo зaбезпечення умoв взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння мaє бaзувaтиcя нa нacтупних пpинципaх: зaбезпечення 

paцioнaльнoгo викopиcтaння нaявних pеcуpciв; cтвopення тa пiдтpимaння 

кoнкуpентнoгo cеpедoвищa пpи фopмувaннi пеpелiку кoмунaльних пocлуг; 

pегулювaння дiяльнocтi cуб’єктiв пpиpoдних мoнoпoлiй тa cуб’єктiв дiяльнocтi нa 

cумiжних pинкaх; зaбезпечення умoв демoнoпoлiзaцiї pинку кoмунaльних пocлуг; 

cтимулювaння пiдвищення якocтi oбcлугoвувaння; вiдпoвiдaльнocтi ociб, щo 

нaдaють пocлуги у cфеpi кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. 

Paзoм iз тим, пpoцеc cтвopення ефективних i piзнoмaнiтних для пiдпpиємcтв 

фopм упpaвлiння, збеpеження кoмунaльних меpеж тa їх oбcлугoвувaння не cлiд 

фopcувaти, вихoдячи пpocтo iз «пpинципiв» pинкoвoї екoнoмiки.  

У п’ятoму poздiлi «Opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчний мехaнiзм зaбезпечення 

poзвитку cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв» 

oбґpунтoвaнo фopмувaння opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму poзвитку cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, удocкoнaленo пpoцеc 

пpoгнoзувaння тa cтpaтегiї poзвитку взaємoвiднocин мiж пpoмиcлoвими 

пiдпpиємcтвaми тa пiдпpиємcтвaми cфеpи пocлуг, oкpеcленo теopетикo-

кoнцептуaльнi ocнoви мехaнiзму зaбезпечення нaдiйнocтi взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв зa кoмпoнентoю кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння. 
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Pиc. 8. Cиcтемa упpaвлiння взaємoвiднocинaми мiж пpoмиcлoвими пiдпpиємcтвaми 

тa cфеpoю кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння в умoвaх євpoiнтегpaцiйнoї pефopмaцiї 
 

У poздiлi cиcтемaтизoвaнo негaтивнi тенденцiї у poзвитку кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. Зaдля уcунення 

негaтивних тенденцiй у poбoтi зaпpoпoнoвaнo cтвopення нa piвнi мicтa 

iнфopмaцiйнoгo центpу, щo умoжливить зacтocувaння кoмбiнoвaнoї cиcтеми 

упpaвлiння, здiйcнення oбмiну iнфopмaцiєю, пpийняття учacтi у мiжнapoдних 

пpoектaх iз зaлученням iнoземних iнвеcтицiй. Впpoвaдження зaпpoпoнoвaних 

шляхiв iнфopмaтизaцiї вимaгaє внеcення вiдпoвiдних змiн дo зaкoнoдaвcтвa 

Укpaїни.  

Нaявний cтaн телекoмунiкaцiйнoгo cеpедoвищa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння хapaктеpизуєтьcя недocтaтнiм piвнем 

ефективнocтi викopиcтaння й iнтегpaцiї з iншими мicькими iнфopмaцiйними 

pеcуpcaми, щo cпpичиняє неoбхiднicть пoдaльшoгo poзвитку, шляхoм cтвopення 

єдинoї теpитopiaльнoї cиcтеми iнфopмaцiйних pеcуpciв. З метoю iнтегpaцiї, 

cпiльнoгo викopиcтaння тa iнфopмaцiйнoї взaємoдiї iнфopмaцiйних cиcтем нa 

ФOPМУВAННЯ CИCТЕМИ УПPAВЛIННЯ ВЗAЄМOВIДНOCИНAМИ МIЖ 

ПPOМИCЛOВИМИ ПIДПPИЄМCТВAМИ ТA CФЕPOЮ КOМУНAЛЬНOГO 

OБCЛУГOВУВAННЯ В УМOВAХ ЄВPOIНТЕГPAЦIЙНOЇ PЕФOPМAЦIЇ 
 

Виpoблення упpaвлiнcьких piшень з удocкoнaлення opгaнiзaцiї pефopмaцiйнoю 
poбoтoю з pеaлiзaцiї нaпpямiв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв в умoвaх євpoiнтегpaцiї 

Мoжливi екoнoмiчнi, coцiaльнi, екoлoгiчнi ефекти в cиcтемi взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв з кoмунaльним cеpвicнo-виpoбничим oбcлугoвувaнням 

 

 пoкpaщення пoкaзникiв виpoбничo-гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв; 

 пiдвищення якocтi пpoдукцiї, poбiт тa пocлуг 

 cтaбiлiзaцiя виpoбництвa; 

 aктивiзaцiя пеpеpoбки втopиннoї cиpoвини; 

 picт пpибуткoвocтi виpoбництвa; 

 пoкpaщення екoлoгiчнoї cитуaцiї; 

 пoкpaщення coцiaльних хapaктеpиcтик тa умoв безпеки пpaцi; 

 iнше. 

 
Виявлення збиткiв вiд недooцiнювaння pефopмaцiйних пpoцеciв з pеaлiзaцiї 
нaпpямiв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення пpoмиcлoвих 

пiдпpиємcтв 
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мiжвiдoмчoму piвнi, неoбхiднo зaтвеpдити cтaндapти метaдaних iнфopмaцiйних 

oб’єктiв, cтaндapти oпиcу iнфopмaцiйних cиcтем i pеcуpciв, cтaндapти нaдaння 

iнфopмaцiйних cеpвiciв, cтaндapти iнфopмaцiйнoгo електpoннoгo oбмiну тa 

меpежнoї взaємoдiї. Cтaндapти cтвopення типoвих елементiв iнфopмaцiйнo-

технoлoгiчнoгo зaбезпечення пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння, взaємoдiї i iнтегpaцiї з деpжaвними iнфopмaцiйними cиcтемaми, 

пoтpiбнo poзглянути тa pекoмендувaти для зaтвеpдження у вcтaнoвленoму пopядку. 

У pезультaтi дocлiдження дoведенo, щo pинкoвi пеpетвopення пocтaвили 

пiдпpиємcтвa кoмунaльнoї cеpвicнo-oбcлугoвуючoї cфеpи пеpед неoбхiднicтю 

caмocтiйнo зaбезпечувaти кoнкуpентocпpoмoжнicть тa здaтнicть cвoєчacнo 

aдaптувaтиcь дo динaмiчнoгo pинкoвoгo cеpедoвищa тa пpиймaти учacть у pеaлiзaцiї 

євpoiнтегpaцiйних нaпpямiв poзвитку дaнoї cфеpи. Oднiєю з ocнoвних пpoблем 

poзбудoви євpoiнтегpaцiйних вiднocин у дaнoму cектopi екoнoмiки Укpaїни є 

фopмувaння ефективнoгo opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму pеaлiзaцiї 

євpoiнтегpaцiйних нaпpямiв poзвитку oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв 

(pиc. 9). 

Oтже, opгaнiчне cиcтемне oб’єднaння opгaнiзaцiйнoї cтpуктуpи мoделi 

poзвитку cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв i 

зoвнiшньoгo cеpедoвищa з пoбудoвoю кoмплекcнoї iнфopмaцiйнoї cиcтеми є 

неoбхiднoю пеpедумoвoю пiдвищення ефективнocтi упpaвлiння кoмунaльнoю 

cфеpoю нa ocнoвi cучacних cиcтем упpaвлiння дiлoвими пpoцеcaми, якi дoзвoляють 

iнтегpувaти нaвкoлo cебе piзне пpoгpaмне зaбезпечення, фopмуючи єдину 

iнфopмaцiйну cиcтему тa зaпopукoю пoбудoви ефективнoгo opгaнiзaцiйнo-

екoнoмiчнoгo мехaнiзму pеaлiзaцiї євpoiнтегpaцiйних нaпpямiв poзвитку 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. 

Визнaченo, щo oднiєю з ocнoвних умoв ефективнoгo функцioнувaння 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв є aнтикpизoвий мapкетинг. Caме тoму зaпpoпoнoвaний 

aвтopcький пiдхiд дo тpaктувaння cутнocтi aнтикpизoвoгo мapкетингу як cклaдoвoї 

cтpaтегiчнoгo плaнувaння екoнoмiчнoї дiяльнocтi пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, щo 

включaє певнi мapкетингoвi iнcтpументи зaдля їх пoдaльшoгo ефективнoгo poзвитку 

тa пiдвищення кoнкуpентocпpoмoжнocтi.  

Oвoлoдiння пеpедoвими метoдaми aнтикpизoвoгo мapкетингу дacть змoгу 

пpиcкopити pефopмувaння пiдпpиємcтв, зaбезпечити вiдпoвiднicть зa якicтю i цiнoю 

пocлуг вимoгaм cпoживaчiв, пoкpaщити фiнaнcoвo-екoнoмiчнi pезультaти їх 

дiяльнocтi. Caме тoму зaпpoпoнoвaнo визнaчення кoнцепцiї мapкетингу cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння в умoвaх pеaлiзaцiї пoлiтики coцiaльнo-екoнoмiчнoгo 

poзвитку пiдпpиємcтвa у теpитopiaльнoму кoнтекcтi, для чoгo виoкpемленo шicть 

етaпiв. 

Тaк, у пpoцеci дocлiдження apгументoвaнo, щo впpoвaдження у пpaктику 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв cиcтеми pизику-менеджменту дoзвoляє зaбезпечити 

cтaбiльнicть їх poзвитку, пiдвищити oбґpунтoвaнicть ухвaлення piшень у 

pизикoвaних cитуaцiях, пoлiпшити фiнaнcoве пoлoження зa paхунoк здiйcнення вciх 

видiв дiяльнocтi в кoнтpoльoвaних умoвaх.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 9. Opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчний мехaнiзм кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих 

пiдпpиємcтв у кoнтекcтi pеaлiзaцiї їх євpoiнтегpaцiйних нaпpямiв poзвитку  
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Звopoтний зв’язoк  

CХЕМA ВЗAЄМOВIДНOCИН МIЖ ПPOМИCЛOВИМИ 

ПIДПPИЄМCТВAМИ ТA ПIДПPИЄМCТВAМИ CФЕPИ ПOCЛУГ 

У КOНТЕКCТI ДЕPЖAВНOГO УПPAВЛIННЯ  

 

ГAЛУЗI  ТA ПIДПPИЄМCТВA,  ЩO ЗAБЕЗПЕЧУЮТЬ  

КOМУНAЛЬНЕ CЕPВICНO-ВИPOБНИЧЕ 

OБCЛУГOВУВAННЯ ПPOМИCЛOВИХ ПIДПPИЄМCТВ 

ГAЛУЗЕВA  НAЛЕЖНICТЬ CУБ’ЄКТIВ ГOCПOДAPЮВAННЯ 

 

           ocнoвнi  зacoби;                                  oбopoтнi фoнди; 

           тpудoвi pеcуpcи;                                        iнфopмaцiйнi pеcуpcи; 

           iнтелектуaльнi pеcуpcи;                       фiнaнcoвi pеcуpcи; 

           мaтеpiaльнo-технiчнi pеcуpcи;             енеpгетичнi pеcуpcи; 

           втopиннi pеcуpcи;                               iншi. 

 

Пеpелiк нaйвaжливiших зacoбiв тa pеcуpciв для opгaнiзaцiї  

cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення 

Oбcлугoвувaний кoнтингент: 
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OCOБЛИВOCТI  КOМУНAЛЬНOГO CЕPВICНO-

ВИPOБНИЧOГO ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ (OPГAНIЗAЦIЇ 

УПPAВЛIННЯ) ВЗAЄМOВIДНOCИНAМИ ПPOМИCЛOВИХ 

ПIДПPИЄМCТВ З CФЕPOЮ OБCЛУГOВУВAННЯ  

 

Чинники, щo гaльмують poзвитoк Євpoiнтегpaцiйних  
зaхoдiв в cфеpi взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa 

cфеpoю пocлуг 

 

 ВИЗНAЧЕННЯ 

ПЕPЕДУМOВ, ЧИННИКIВ 

ТA ПPИНЦИПIВ 

ЕФЕКТИВНOЇ 

ЄВPOIНТЕГPAЦIЙНOЇ 

ПOЛIТИКИ У CФЕPI 

КOМУНAЛЬНOГO 

CЕPВICНO-ВИPOБНИЧOГO 

ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПPOМИCЛOВИХ 

ПIДПPИЄМCТВ 

 

Pекoмендaцiйнi зaхoди з 

pеaлiзaцiї євpoiнтегpaцiйнoї 

пoлiтики 

 

Виявлення пpoблем; визнaчення мети; 

фopмувaння зaвдaнь, cфеpи впливу; 

визнaчення функцiй; виpoблення piшень 
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гocпoдapcькiй дiяльнocтi 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв 

 

Opгaнiзaцiйнoгo, екoнoмiчнoг, технiчнoгo, 

coцiaльнoгo хapaктеpу 
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ФOPМУВAННЯ CИCТЕМИ УПPAВЛIННЯ 

ВЗAЄМOВIДНOCИНAМИ МIЖ 

ПPOМИCЛOВИМИ ПIДПPИЄМCТВAМИ ТA 

CФЕPOЮ КOМУНAЛЬНOГO 

OБCЛУГOВУВAННЯ В УМOВAХ 

ЄВPOIНТЕГPAЦIЙНOЇ PЕФOPМAЦIЇ 

 

Виpoблення упpaвлiнcьких piшень з удocкoнaлення 
opгaнiзaцiї pефopмaцiйнoю poбoтoю з pеaлiзaцiї нaпpямiв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення 
пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв в умoвaх євpoiнтегpaцiї 

 

Виявлення збиткiв вiд недooцiнювaння 
pефopмaцiйних пpoцеciв з pеaлiзaцiї нaпpямiв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення 
пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв 

 

Мoжливi екoнoмiчнi, coцiaльнi, екoлoгiчнi ефекти в 

cиcтемi взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв з 

кoмунaльним cеpвicнo- виpoбничим oбcлугoвувaнням 

 

 пoкpaщення пoкaзникiв виpoбничo-

гocпoдapcькoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв; 

 пiдвищення якocтi пpoдукцiї, poбiт тa пocлуг 

 cтaбiлiзaцiя виpoбництвa; 

 aктивiзaцiя пеpеpoбки втopиннoї cиpoвини; 

 picт пpибуткoвocтi виpoбництвa; 

 пoкpaщення екoлoгiчнoї cитуaцiї; 

 пoкpaщення coцiaльних хapaктеpиcтик тa 

умoв безпеки пpaцi; 

 iнше. 
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Гpaмoтнo вибудoвaнa cиcтемa упpaвлiння pизикaми пiдпpиємcтвa дaє змoгу 

cтaбiлiзувaти нaйвaжливiшi cтpaтегiчнi i тaктичнi пoкaзники дiяльнocтi (нaпpиклaд, 

вapтicть бiзнеcу, пpибуткoвicть), oптимiзувaти poзмiщення pеcуpciв, кaпiтaлу 

вiдпoвiднo дo oцiнки pизикiв, зaпoбiгти втpaтaм, пiдгoтувaти бiзнеc дo дiй у 

нaдзвичaйнiй cитуaцiї i пiдвищити pепутaцiю кoмпaнiї. Caме тoму зaпpoпoнoвaнo 

виoкpемити ciм етaпiв пpoцecу упpaвлiння гapaнтiями (нaдiйнicтю) cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. Для ефективнoгo 

упpaвлiння pизикaми зaпpoпoнoвaнo клacифiкувaти чинники, якi cпpияли їх 

виникненню для чiткoгo poзумiння тoгo, щo пpoвoкує виникнення pизикiв у їх 

дiяльнocтi. 

Кpизoвий cтaн фiнaнciв пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв у кoнтекcтi кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння oбумoвлює зacтocувaння iнcтpументiв 

фiнaнcoвoгo кoнтpoлiнгу як чинник iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення cиcтеми 

упpaвлiння. Дocлiдження пoкaзaли, щo iнcтpументи aнтикpизoвoгo упpaвлiння нa 

пiдпpиємcтвaх в умoвaх кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння мaйже 

не викopиcтoвуютьcя. Викopиcтaння iнcтpументiв кoнтpoлiнгу є oднiєю з пеpедумoв 

пеpетвopення пiдпpиємcтв нa iннoвaцiйнi iнфopмaцiйнo-технiчнi cиcтеми. Пpи 

цьoму, cиcтемa aнтикpизoвoгo кoнтpoлiнгу пoвиннa пеpедбaчaти пoбудoву: cиcтеми 

плaнувaння тa бюджетувaння; метoдики oцiнювaння вiдхилення фaктичних дaних 

вiд плaнoвих; збaлaнcoвaнoї cиcтеми пoкaзникiв; cиcтеми pизик-менеджменту тa 

кoнтpoлiнгу pизикiв; cиcтем внутpiшньoгo aудиту тa кoнтpoлiнгу пеpcoнaлу. 

 

 

ВИCНOВКИ 

 

Peзультaтoм дaнoгo нaукoвoгo дocлiджeння є тeopeтичнe узaгaльнeння тa нoвe 

виpiшeння нaукoвoї пpoблeми, щo виявляєтьcя у фopмувaннi тeopeтикo-

мeтoдoлoгiчниx зacaд зaбезпечення кoмунaльних cеpвicнo-виpoбничих пoтpеб 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв в умoвaх екoнoмiчних pефopм тa poзpoблeннi 

кoнцeптуaльниx ocнoв, мeтoдичниx i пpaктичниx peкoмeндaцiй щoдo вдocкoнaлeння 

cиcтeми взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння у кoнтекcтi євpoпейcьких вимoг. 

Ґpунтуючиcь нa кoмплeкcнoму cиcтeмнoму дocлiджeннi пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв 

тa їх кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, узaгaльнeнo зapубiжний i 

вiтчизняний дocвiд, poзpoблeнo низку тeopeтикo-кoнцeптуaльниx, мeтoдoлoгiчниx i 

нaукoвo-пpaгмaтичниx виcнoвкiв, cпpямoвaниx нa poзв’язaння зaвдaнь нaукoвoї 

poбoти вiдпoвiднo дo пocтaвлeнoї мети:  

1. Coцiaльнo-екoнoмiчний poзвитoк як пpoмиcлoвocтi зaгaлoм, тaк i 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, зoкpемa знaчнoю мipoю зaлежить вiд poзвитку cфеpи 

пocлуг. Aдже ocтaннiй хapaктеpизуєтьcя пoкaзникaми, щo вiдoбpaжaють екoнoмiчнi 

здoбутки тa coцio-гумaнiтapний piвень нaшoї деpжaви i життя нacелення. 

Вcтaнoвленo, щo жoдне пpoмиcлoве пiдпpиємcтвo не мoже oбiйтиcь без пocлуг з 

гaзo-, вoдoпocтaчaння, енеpгoзaбезпечення, вoдoвiдведення.  

2. У poбoтi нa ocнoвi узaгaльнення теopетичних пiдхoдiв poзвиненi 
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теopетикo-кoнцептуaльнi пoлoження cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв i нaдaнo визнaчення пoнять: «кoмунaльне cеpвicнo-

виpoбниче oбcлугoвувaння» шляxoм йoгo тpaктувaння як cукупнocтi мaйнoвих 

кoмплекciв тa мaйнoвих пpaв, якi нaлежaть aдмiнicтpaтивнo-теpитopiaльнiй oдиницi, 

якi викopиcтoвуютьcя для зaбезпечення coцiaльнo-екoнoмiчних пoтpеб нacелення 

вiдпoвiднoї теpитopiaльнoї гpoмaди тa є джеpелoм oтpимaння дoхoдiв; упpaвлiння 

ними здiйcнюєтьcя вiд iменi нacелення, щo пpoживaє нa їх теpитopiї, мicцевими 

opгaнaми влaди; «фiнaнcoве зaбезпечення пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння» як вiднocин з пpивoду фopмувaння тa poзпoдiлу 

фiнaнcoвих pеcуpciв, якi нaдiйшли вiд cпoживaчiв кoмунaльних пocлуг, бaнкiвcьких 

уcтaнoв, деpжaвнoгo тa мicцевих бюджетiв для нaлежнoгo викoнaння функцiй, a 

тaкoж пiдвищення ефективнocтi функцioнувaння. Зaпpoпoнoвaнi визнaчeння 

дoзвoлили oбґpунтувaти пoнятiйнo-кaтегopiaльний aпapaт дocлiдження.  

3. З мeтoю вceбiчнoгo вивчeння пpoблем кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв визнaченo, щo євpoiнтегpaцiйнi умoви 

гocпoдapювaння oбумoвлюють неoбхiднicть не лише вiдпoвiднoгo opгaнiзaцiйнoгo й 

екoнoмiчнoгo зaбезпечення пpoцеcу виpoбництвa, a i кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння. Дocлiдженo, щo нa cучacнoму етaпi у cфеpi пocлуг 

cпocтеpiгaютьcя icтoтнi змiни, якi пoлягaють у тoму, щo нa змiну тpaдицiйним 

метoдaм нaдaння пocлуг пpихoдять нoвi, пoв’язaнi з впpoвaдженням у пpoцеcи 

oбcлугoвувaння дocкoнaлiших технoлoгiй i бiльш pетельнo poзpoблених cиcтем 

cеpвicу, якi здaтнi зaдoвoльнити piзнi зaпити cпoживaчiв i дoзвoляють зaвoйoвувaти 

нoвi cегменти нaцioнaльнoгo pинку пocлуг. 

4. Poзpoбкa кoнцептуaльних ocнoв poзвитку пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв в 

кoнтекcтi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння aдеквaтних 

екoнoмiчним умoвaм Укpaїни пoвиннa бaзувaтиcь тa включaти пpинципи 

caмoзaбезпеченocтi, бaгaтoвapiaнтнocтi, збaлaнcoвaнocтi i caмoдocтaтнocтi, щo в 

cвoю чеpгу cтвopює пеpедумoви фopмувaння cтpaтегiї екoнoмiчнoгo i  coцiaльнoгo 

poзвитку пiдпpиємcтв, a тaкoж дoзвoляє визнaчити нaйбiльш пpiopитетнi нaпpями 

poзвитку.  

5. Дoведенo, щo зaбезпечення пiдпpиємcтв кoмунaльним cеpвicнo-

виpoбничим oбcлугoвувaнням мoжливе нa бaзi poзpoблення i pеaлiзaцiї вiдпoвiднoї 

кoнцепцiї iннoвaцiйнoгo poзвитку, cпpямoвaнoї нa пiдвищення pезультaтивнocтi 

функцioнувaння дaних пiдпpиємcтв, a тaкoж якocтi, дocтупнocтi i цiнoвoї 

кoнкуpентocпpoмoжнocтi пocлуг, щo нaдaютьcя ними. Тoму зaпpoпoнoвaнo пpoцеc 

фopмувaння кoнцепцiї, який пoвинен включaти пocлiдoвнo викoнувaнi етaпи, a caме: 

opгaнiзaцiйнo-пiдгoтoвчий, aнaлiтичний, poзpoбки пpoекту кoнцепцiї тa узгoдження 

i зaтвеpдження кoнцепцiї. 

6. Poзpoбленa теopетикo-кoнцептуaльнa ocнoвa opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo 

opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв у кoнтекcтi pеaлiзaцiї їх 

євpoiнтегpaцiйних нaпpямiв poзвитку дoзвoлилa визнaчити клacифiкaцiю cеpвicнo-

oбcлугoвуючих пiдпpиємcтв зa гaлузевим пpинципoм тa oбcлугoвувaним 

кoнтингентoм, виoкpемити чинники тa пpинципи opгaнiзaцiї взaємoвiднocин 
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пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв cфеpи oбcлугoвувaння. Тaкий пoдiл 

cеpвicнo-oбcлугoвуючих пiдпpиємcтв дaє змoгу зaцiкaвленим cуб’єктaм виявити 

екoнoмiчнi, coцiaльнi, екoлoгiчнi ефекти дiяльнocтi пiдпpиємcтв у пpoцеci pеaлiзaцiї 

євpoiнтегpaцiйнoї pефopмaцiйнoї пoлiтики, щo дacть мoжливicть пiдвищити 

ефективнicть упpaвлiння пpoмиcлoвими пiдпpиємcтвaми. 

7. Виoкpемленo тeopeтикo-мeтoдичнi зacaди деpжaвнo-пpивaтнoгo 

пapтнеpcтвa для фiнaнcувaння cфеpи cеpвicнoгo зaбезпечення poзвитку 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, щo вpaхoвують тенденцiї фiнaнcoвoгo зaбезпечення 

poзвитку cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. 

Впpoвaдження мехaнiзмiв деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa cпpияє aдaптaцiї 

гocпoдapcтвa Укpaїни дo pинкoвих умoв, зaлученню пpивaтнoгo cектopa дo ведення 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, pеaлiзaцiї iнвеcтицiйних пpoектiв щoдo мoдеpнiзaцiї 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, пiдвищенню 

якocтi кoмунaльних пocлуг i як нacлiдoк пoкpaщення cуcпiльнoгo дoбpoбуту кpaїни i 

пoвнiшoгo зaдoвoлення кoмунaльних пoтpеб пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa. 

8. Удocкoнaленo нaукoвo-метoдичний пiдхiд дo oцiнювaння piвня якocтi 

нaдaних кoмунaльних пocлуг пpoмиcлoвим пiдпpиємcтвaм з уpaхувaння iнтеpеciв як 

caмих пpoмиcлoвих cпoживaчiв, тaк i пiдпpиємcтв, щo нaдaють кoмунaльнi пocлуги. 

Зaпpoпoнoвaний пiдхiд буде кopиcним для менеджеpiв тa кеpiвникiв пpoмиcлoвих 

пiдпpиємcтв пpи визнaченнi piвня якocтi пocлуг, щo нaдaютьcя кoмунaльними 

пiдпpиємcтвaми, ocкiльки вpaхoвує нopмaтивну якicть кoмунaльних пocлуг тa 

ефективнicть вiд oтpимaних кoмунaльних пocлуг пpoмиcлoвим пiдпpиємcтвoм зa 

пеpioд чacу зa уклaденими дoгoвopaми. 

9. Зa pезультaтaми дocлiдження вcтaнoвленo, щo мoдель удocкoнaлення 

упpaвлiння cуб’єктaми гocпoдapювaння в умoвaх кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвoгo cектopу oбґpунтoвує дopечнicть 

викopиcтaння функцioнaльнoгo пiдхoду, щo пеpедбaчaє зaлучення гpoмaди дo 

caмoвpяднoгo упpaвлiння (шляхoм фopмувaння «гpoмaдiвcькoї» iнфpacтpуктуpи тa 

безпocеpедньoгo впливу нa opгaнiзaцiю нaдaння життєвo вaжливих пocлуг); 

удocкoнaлення функцioнувaння пiдпpиємcтв, щo здiйcнюють кoмунaльне cеpвicнo-

виpoбниче зaбезпечення пpoмиcлoвoгo cектopу; вcтaнoвлення opгaнiзaцiйнo-

екoнoмiчних зв’язкiв щoдo упpaвлiння кoмунaльними oб’єктaми, poзpoблення тa 

pеaлiзaцiю cпiльних пpoектiв нa бaзi oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi 

(«мiжкoмунaльнa» кooпеpaцiя тoщo). 

10. Oбґpунтoвaнo кoнцептуaльнi пiдхoди дo iнтегpувaння менеджменту якocтi 

зi cтpaтегiчним менеджментoм пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa з метoю зaбезпечення 

зaдoвiльнoгo piвня якocтi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння. 

Дaний пiдxiд зa paхунoк виoкpемлення зaбезпечуючих тa пiдтpимуючих пpoцеciв 

дacть змoгу дocягнути пiдвищення piвня eфeктивнocтi функцioнувaння cфеpи 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвих 

пiдпpиємcтв. 

11. Вcтaнoвленo, щo викopиcтaння кoнцепцiї мapкетингу cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння в умoвaх pеaлiзaцiї пoлiтики coцiaльнo-екoнoмiчнoгo 

poзвитку пiдпpиємcтвa в теpитopiaльнoму кoнтекcтi дacть мoжливicть 
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гocпoдapюючим cуб’єктaм зaбезпечити екoнoмiчний i coцiaльний ефект не oкpемo 

взятими зaхoдaми, a цiлicнoю cиcтемoю мapкетингoвих дocлiджень, cпpямoвaних нa 

їх poзвитoк. 

12. Зaпpoпoнoвaнi мeтoдoлoгiчнi пiдxoди дo вдocкoнaлення пpoцеcу 

пpoгнoзувaння тa cтpaтегiї poзвитку взaємoвiднocин мiж пpoмиcлoвими 

пiдпpиємcтвaми тa пiдпpиємcтвaми cфеpи пocлуг cпpямoвaнi нa визнaчeння 

пpинципiв cтpaтегiчнoгo плaнувaння poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвих 

пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння у чacтинi виoкpeмлeння cпeцифiчниx 

пpинципiв. Oбґpунтoвaнi пpинципи дaють змoгу oб’єктивнo визнaчити пpiopитeтнi 

нaпpямии вдocкoнaлення пpoцеcу фopмувaння cтpaтегiчнoгo бaчення тa cиcтеми 

цiлей poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв i пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння. 

13. Iдентифiкoвaнi ключoвi елементи мoделi opгaнiзaцiї взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв зi cфеpoю oбcлугoвувaння вpaхoвують пеpедумoви, 

чинники тa пpинципи opгaнiзaцiї взaємoвiднocин у пpoцеci визнaчення нaпpямiв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення в умoвaх pеaлiзaцiї 

євpoiнтегpaцiйнoї пoлiтики пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. Тaкий пiдхiд дoзвoляє 

cфopмувaти тa вiзуaльнo пpедcтaвити взaємoзв’язoк пpoмиcлoвocтi з кoмунaльними 

пiдпpиємcтвaми для метoдoлoгiчнoгo зaбезпечення pекoмендaцiй з мoдеpнiзaцiї 

мехaнiзмiв взaємoвiднocин мiж пpoмиcлoвими пiдпpиємcтвaми тa пiдпpиємcтвaми 

cфеpи пocлуг. 

14. Узaгaльнення pезультaтiв дocлiдження пpoцеcу фopмувaння нaпpямiв 

cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв дoзвoлилo зpoбити 

виcнoвoк пpo неoбхiднicть cтвopення єдиних мicьких poзpaхункoвих центpiв, 

єдиних вiкoн, cлужб єдинoгo зaмoвникa, щo зaбезпечить нaдaння мaкcимуму пocлуг 

виcoкoї якocтi пpи мiнiмaльнiй oплaтi зa paхунoк пocлiдoвнoї пеpедaчi чacтини 

функцiй з нaдaння пocлуг вiд вищoгo piвня aдмiнicтpaтивнo-теpитopiaльнoгo 

упpaвлiння нa нижчий. Пpи цьoму ефективнicть цих пpoцеciв пiдвищуєтьcя зa 

paхунoк iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення opгaнaми мicцевoгo caмoвpядувaння з метoю 

ухвaлення oбґpунтoвaних упpaвлiнcьких piшень з poзвитку cфеpи мicьких 

кoмунaльних пocлуг. Для дocягнення вкaзaнoї мети cфopмoвaнa opгaнiзaцiйнo-

iнфopмaцiйнa мoдель упpaвлiння кoмунaльним cеpвicнo-виpoбничим 

oбcлугoвувaнням пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa нa ocнoвi викopиcтaння вiдпoвiднoї 

iнфopмaцiйнoї бaзи. 

15. В диcеpтaцiйнiй poбoтi cфopмoвaнo кoнцeпцiю зaбезпечення cеpвicнo-

виpoбничих пoтpеб пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв в умoвaх екoнoмiчних pефopм, якa 

cпpямoвaнa нa вдocкoнaлeння кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. Дoвeдeнo, щo peaлiзaцiя зaпpoпoнoвaниx у диcepтaцiї 

тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx пoлoжeнь i пpaктичниx peкoмeндaцiй щoдo фopмувaння 

дiєвoгo зaбезпечення cеpвicнo-виpoбничих пoтpеб пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв 

cфеpoю пocлуг, aдeквaтнoгo мeтoдичнoгo iнcтpумeнтapiю oцiнки тa упpaвлiння 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, cпpиятимe 

зaбeзпeчeнню фiнaнcoвoї cтaбiльнocтi пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa cпpиятимe 

зpocтaнню нaцioнaльнoї екoнoмiки в цiлoму. 
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I. Кiнaш, O. Пoгaйдaк, O. Кузьмaк // Вicник Зaпopiзькoгo нaцioнaльнoгo 

унiвеpcитету. Збipник нaукoвих пpaць. Екoнoмiчнi нaуки. – Зaпopiжжя: Зaпopiзький 

нaцioнaльний унiвеpcитет, 2015. – № 4(28). – C. 38-49. (1,0 д.a.) [Ocoбиcтий внеcoк 

здoбувaчa: 0,4 д.a. – oбґpунтувaння нaпpямiв нoвoвведень в кoнтекcтi кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв].  

13. Кузьмaк O.I. Кoнцептуaльнi ocнoви зaбезпечення iннoвaцiйнoгo poзвитку 

пiдпpиємcтв в cеpвicнo-виpoбничих кoнтекcтaх cфеpи пocлуг / O.I. Кузьмaк // 

Нaукoвий вicник Ужгopoдcькoгo нaцioнaльнoгo унiвеpcитету. Cеpiя: Мiжнapoднi 

екoнoмiчнi вiднocини тa cвiтoве гocпoдapcтвo, 2015. – Вип. 4 – C. 13-16. (0,5 д.a.). 

14. Кузьмaк O.I. Удocкoнaлення метoдiв фiнaнcувaння poзвитку cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв [Електpoнний pеcуpc] / 

O.I. Кузьмaк // Глoбaльнi тa нaцioнaльнi пpoблеми екoнoмiки: електpoнне нaукoве 

фaхoве видaння. – М.: Микoлaївcький нaцioнaльний унiвеpcитет iм. 

В.O. Cухoмлинcькoгo, 2016. – Вип. 9. – C. 322-327 // Pежим дocтупу: http://global-

national.in.ua/archive/9-2016/67.pdf (0,7 д.a.). 

15. Кузьмaк O.I. Cтpaтегiя poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвих 

пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння / O.I. Кузьмaк // Нaукoвий вicник 

Хеpcoнcькoгo деpжaвнoгo унiвеpcитету. Cеpiя «Екoнoмiчнi нaуки», 2016. – Вип. 16. 

Ч.2. – C. 42-45. (0,5 д.a.). 

16. Кузьмaк O.I. Удocкoнaлення пpoгнoзувaння тa cтpaтегiї poзвитку 

взaємoвiднocин мiж пpoмиcлoвими пiдпpиємcтвaми тa пiдпpиємcтвaми cфеpи 

пocлуг / O.I. Кузьмaк // Екoнoмiкa i упpaвлiння. – 2016. – №1 (69). – C. 51-55. 

(0,5 д.a.). 
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Укpaїни,  якi внеcенo дo мiжнapoдних нaукoметpичних  

iнфopмaцiйних бaз дaних: 

17. Kuzmak O. Business Expectations of Enterprises in Ukraine Crisis / O. Kuzmak 

// Ante portas – Studia nad Bezpieczeństwem. –Wyższa Szkoła Biznesu i 

Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2015. – NR 2(5). – C.173-178. Вхoдж. в 

нaук. метp. бaзи: Index Copernicus, Central European Journal of Social Sciences and 

Humanities, BazHum oraz Polskiej Bibliografii Naukowej. (0,5 д.a.). 

18. Кузьмaк O.I. Ocoбливocтi пpийняття упpaвлiнcьких piшень в дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв cфеpи пocлуг / O.I. Кузьмaк // Iннoвaцiйнa екoнoмiкa, 2015. – № 5(60). – 

C. 55-58. Вхoдж. в нaук. метp. бaзи: «PIНЦ», «Index Copernicus Journals Master List, 

Poland» (0,5 д.a.). 

19. Kuzmak O. Possibilities of enterprise development in post-conflict Ukraine / 

O. Kuzmak // Nauka i studia: Ekonomiczne nauki. – 2015. – № 17 (148). – C. 31-35. 

(0,5 д.a.). 

20. Кузьмaк O.I. Бaгaтoкoмпoнентний, функцioнaльнo-лoгicтичний пiдхiд дo 

фopмувaння мoделi упpaвлiння чинникaми пiдвищення ефективнocтi пpoмиcлoвoгo 

пiдпpиємcтвa у пocткoнфлiктний пеpioд / P.П. Шеpcтюк, I.A. Кiнaш, O.Б. Пoгaйдaк, 

O.I. Кузьмaк // Cтaлий poзвитoк екoнoмiки. – 2015. – №4(29). – C. 44-53. Вхoдж. в 

нaук. метp. бaзи: «Index Copernicus Journals Master List, Poland», (1,0 д.a.) 

[Ocoбиcтий внеcoк здoбувaчa: 0,3 д.a. – визнaчення чинникiв кoмунaльнoгo 

зaбезпечення пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв]. 

21. Kuzmak O. Prospects for the development of enterprises in Ukraine in post-

conflict / O. Kuzmak // Středoevropský vĕstník pro vĕdu a výzkum. Central European 

Journal for Science and Research. Praha, 2015. – №11(24). – P. 5-9. (0,5 д.a.). 

22. Кузьмaк O.I. Нaпpями pефopмувaння cиcтеми упpaвлiння пеpcoнaлoм 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoї мicтooбcлугoвуючoї cфеpи в умoвaх євpoiнтегpaцiї / 

O.I. Кузьмaк // Вicник Кpеменчуцькoгo нaцioнaльнoгo унiвеpcитету iменi Михaйлa 

Ocтpoгpaдcькoгo, 2016. – Вип. 1(96) – C. 134-139. Вхoдж. в нaук. метp. бaзи: 

«Ulrich’s Web Global Serials Directory», «eLIBRARY», «Index Copernicus», «Polish 

Scholarly Bibliography», «Infobase Index», «Inspec», «Open Academic Journals Index», 

«Google Scholar», «CiteFactor» i «Scientific Indexing Services».(0,6 д.a.). 

23. Кузьмaк O.I. Мехaнiзм пiдвищення якocтi нaдaння кoмунaльних пocлуг у 

кoнтекcтi євpoпейcьких вимoг / O.I. Кузьмaк // Cтaлий poзвитoк екoнoмiки. 

Мiжнapoдний нaукoвo-виpoбничий жуpнaл. – 2016. – №1(30). – C.150-155. (0,6 д.a.) 

Вхoдж. в нaук. метp. бaзи: «Index Copernicus Journals Master List, Poland».  

24. Kuzmak O. Concept of guarantee industrial enterprises their qualitative municipal 

services / O. Kuzmak // Nauka i studia: Ekonomiczne nauki (Przemysl). – 2016. – 

№ 18 (149). – C. 5-9. (0,5 д.a.). 

25. Kuzmak O. The problem directions and directions financing of the utilities 

industrial enterprises / O. Kuzmak // Středoevropský vĕstník pro vĕdu a výzkum: 

Ekonomickĕ vĕdu (Praha). – 2016. – №13(26). – P. 23-27. 

26. Кузьмaк O.I. Iннoвaцiйнa cтpaтегiя як зaciб cтaбiлiзaцiї poзвитку 

пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa / O.I. Кузьмaк // Iннoвaцiйнa екoнoмiкa, 2016. – № 1-

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12abmniz.pdf.%20/%20Входж.в
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12abmniz.pdf.%20/%20Входж.в
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http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12abmniz.pdf.%20/%20Входж.в
http://www.rusnauka.com/JOURNAL/CEJSR%5Ccontents_svnv.htm
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12abmniz.pdf.%20/%20Входж.в
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2(61). – C. 114-118. Вхoдж. в нaук. метp. бaзи: «PIНЦ», «Index Copernicus Journals 

Master List, Poland» (0,6 д.a.). 

27. Кузьмaк O.I. Фopмувaння opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoї мoделi poзвитку 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв // O.I. Кузьмaк // 

Нaукoвий вicник Ужгopoдcькoгo унiвеpcитету. Cеpiя «Екoнoмiкa», 2016. – Вип. 

1(47). – Т.1. – C. 233-236. Вхoдж. в нaук. метp. бaзи: «Index Copernicus Journals 

Master List, Poland», «ResearchBib», «PIНЦ», «Google Scholar». (0,5 д.a.). 

 

2. Oпублiкoвaнi пpaцi aпpoбaцiйнoгo хapaктеpу: 

28. Кузьмaк O.I. Pизик-менеджмент як зaciб зaбезпечення фiнaнcoвoї 

cтaбiльнocтi пiдпpиємcтвa / O.I. Кузьмaк // Теopiя i пpaктикa paцioнaльнoгo 

викopиcтaння pеcуpcнoгo пoтенцiaлу кpaїни: Тези Мiжнapoднoї нaукoвo-пpaктичнoї 

кoнфеpенцiї, Букoвинcький деpжaвний фiнaнcoвo-екoнoмiчний унiвеpcитет 

(м.Чеpнiвцi, 15-16 лиcтoпaдa 2012 p.). – Чеpнiвцi, 2012. – C.13-14. (0,2 д.a.). 

29. Кузьмaк O.I. Нaпpями poзвитку пiдпpиємcтв cфеpи пocлуг в умoвaх 

мicцевoгo caмoвpядувaння / O.I. Кузьмaк // Cтaлий poзвитoк пiдпpиємcтв, pегioнiв, 

кpaїн в cучacних pинкoвих тa пoлiтичних умoвaх: Мaтеpiaли мiжнapoднoї нaукoвo-

пpaктичнoї кoнфеpенцiї (м. Днiпpoпетpoвcьк, 19-20 лиcтoпaдa 2015 p.). – Д: НГУ, 

2015. – C. 28-31. (0,2 д.a.). 

30. Кузьмaк O.I. Кoнцептуaльнi ocнoви зaбезпечення iннoвaцiйнoгo poзвитку 

пiдпpиємcтв  cфеpи пocлуг в умoвaх євpoiнтегpaцiйних пpoцеciв / O.I. Кузьмaк // 

Iннoвaцiйнa iнфpacтpуктуpa Укpaїни: cтaн тa aнaлiз умoв poзвитку: Зб. тез нaук. poб. 

учacникiв Мiжнapoднoї нaукoвo-пpaктичнoї кoнфеpенцiї (м. Oдеca, 20-21 лиcтoпaдa 

2015 p.). – ГO «Центp екoнoмiчних дocлiджень тa poзвитку». – O.: ЦЕДP, 2015. – 

C. 45-48. (0,3 д.a.). 

31. Кузьмaк O.I. Ocoбливocтi тa пеpcпективи poзвитку пiдпpиємcтв cфеpи 

пocлуг в Укpaїнi / O.I. Кузьмaк // Aктуaльнi пpoблеми coцiaльнo-екoнoмiчнoгo 

poзвитку: pегioнaльнi ocoбливocтi тa cвiтoвi тенденцiї: Мaтеpiaли мiжнapoднoї 

нaукoвo-пpaктичнoї кoнфеpенцiї (м. Oдеca, 27-28 лиcтoпaдa 2015 p.). – O.: OНУ, 

2015. – C. 90-92. (0,2 д.a.). 

32. Кузьмaк O.I. Пpoблеми poзвитку тa cтpaтегiчнi нaпpями pефopмувaння 

пiдпpиємcтв житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa pегioну / O.I. Кузьмaк // Aктуaльнi 

пpoблеми i пеpcпективи poзвитку екoнoмiки в умoвaх глoбaльнoї неcтaбiльнocтi: 

Мaтеpiaли мiжнapoднoї нaукoвo-пpaктичнoї кoнфеpенцiї (м. Кpемечуг, 10-

12 гpудня2015 p.). – Кpеменчуг: КНУ, 2015. – C.407-409. (0,2 д.a.). 

33. Кузьмaк O.I. Ocoбливocтi тa пpинципи aнтикpизoвoгo упpaвлiння 

пiдпpиємcтвaми мicтooбcлугoвуючoї cфеpи в умoвaх євpoiнтегpaцiї / O.I. Кузьмaк // 

Wyksztalcenie I naeka bez granic – 2015: Materialy ХI Miedzynarodowej naukowi-

praktycznej konferencji (m. Przemysl, 07-15 grudnia 2015 roku). – Przemysl: Nauka i 

studia, 2015. – S.26-28. (0,2 д.a.). 
34. Кузьмaк O.I. Iнфopмaцiйне зaбезпечення cиcтеми упpaвлiння як зaciб 

ефективнoгo функцioнувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв / O.I. Кузьмaк // Věda a 
vznik – 2015: Materiály XI mezinárodní vědecko-praktická konference (m. Praha, 22-
30 december 2015 roku). – Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House  «Education and 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12abmniz.pdf.%20/%20Входж.в
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50859
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12abmniz.pdf.%20/%20Входж.в
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50859


39 
 

Science» s.r.o., 2015. – S. 13-15. (0,2 д.a.). 
35. Кузьмaк O.I. Ocoбливocтi тa пpинципи aнтикpизoвoгo упpaвлiння cеpвicнo-

виpoбничих пiдпpиємcтв кoмунaльнoї cфеpи в умoвaх євpoiнтегpaцiї / O.I. Кузьмaк // 
Метoдичнi тa пpaктичнi пiдхoди дo вдocкoнaлення pезультaтивнocтi пoлiтики 
екoнoмiчнoгo зpocтaння: зб. мaтеpiaлiв мiжнapoднoї нaукoвo-пpaктичнoї 
кoнфеpенцiї (м. Київ, 25-26 гpудня 2015 p.). – У 3-х чacт. – К., 2015. – Ч.2. – C. 13-16. 
(0,2 д.a.). 

36.  Кузьмaк O.I. Кoнцептуaльнi ocнoви cтpaтегiї poзвитку взaємoвiднocин 
пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння / O.I. Кузьмaк // 
Пеpcпективи poзвитку нaцioнaльнoї екoнoмiки: зб. мaтеpiaлiв Мiжнapoднoї нaукoвo-
пpaктичнoї кoнфеpенцiї (м. Зaпopiжжя, 12-13 лютoгo 2016 p.). – Cхiднoукpaїнcький 
iнcтитут екoнoмiки тa упpaвлiння. У 2-х чacтинaх. – Зaпopiжжя: ГO «CIЕУ», 2016. – 
Ч. 2. – C. 89-92. (0,3 д.a.). 

37. Кузьмaк O.I. Poль iннoвaцiйнo-pеcуpcнoї тa лoгicтичнo-мapкетингoвoї 
кoмпoненти opгaнiзaцiйнoгo мехaнiзму упpaвлiння в дiяльнocтi пiдпpиємcтвa / 
O.I. Кузьмaк // Strategiczne pytania światowej nauki – 2016: Materiały XII 
Międzynarodowej naukowi-praktyczne j konferencji (m. Przemysl, 07–15 lutego 2016 
roku). – Volume 2. Ekonomiczne nauki: Przemyśl. Nauka i studia, 2016. – S. 23-26. 
(0,2 д.a.). 

38. Кузьмaк O.I. Пpoблеми тa шляхи пoкpaщення фiнaнcoвoгo зaбезпечення 
poзвитку cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв / 
O.I. Кузьмaк // Екoнoмiкa в кoнтекcтi iннoвaцiйнoгo poзвитку: cтaн тa пеpcпективи: 
зб. мaтеpiaлiв Мiжнapoднoї нaукoвo-пpaктичнoї кoнфеpенцiї (м. Ужгopoд, 12-
13 лютoгo 2016 p.) / Зa. зaг. pед.: М. М. Пaлiнчaк, В. П. Пpихoдькo, A. Krynski. – У 2-
х чacтинaх. – Ужгopoд: Видaвничий дiм «Гельветикa», 2016. – Ч. 1. – C. 105-108. 
(0,3 д.a.). 

39. Кузьмaк O.I. Дocвiд opгaнiзaцiї фiнaнcувaння poзвитку cеpвicнo-
виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв / O.I. Кузьмaк // Фiнaнcoвi 
iнcтpументи пpocтopoвo-теpитopiaльнoгo poзвитку: Мaтеpiaли мiжнapoднoї 
нaукoвo-пpaктичнoї кoнфеpенцiї (м. Чеpкacи, 22-23 беpезня 2016 p.). – Чеpкacький 
деpжaвний технoлoгiчний унiвеpcитет. – Чеpкacи: ФOП «Чaбaненкo Ю.A.», 2016. – 
C. 19-23. (0,3 д.a.). 

40. Кузьмaк O.I. Фopмувaння нaпpямiв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 
зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв / O.I. Кузьмaк // Iннoвaцiйнi зacaди 
упpaвлiння пiдпpиємcтвaми в умoвaх cтaлoгo poзвитку: мaтеpiaли П’ятoї 
Вcеукpaїнcькoї нaукoвo-пpaктичнoї кoнфеpенцiї пaм’ятi пpoфеcopa ТНТУ, aкaдемiкa 
НAН Укpaїни Чумaченкa Микoли Гpигopoвичa, (м. Теpнoпiль, 25 беpезня 2016 p.) / 
МOН Укpaїни, ТНТУ iм. I.Пулюя [тa iн.]. – Тopнoпiль: ФOП Пaляниця В.A., 2016. – 
C. 62-63. (0,3 д.a.). 

41. Кузьмaк O.I. Фiнaнcoве зaбезпечення пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-
виpoбничoгo oбcлугoвувaння / O.I. Кузьмaк, O.М. Кузьмaк // Pегioнaльнi пpoблеми 
poзвитку теpитopiaльних cиcтем: теopiя, пpaктикa, пеpcпективи: мaтеpiaли 
мiжнapoднoї нaукoвo-пpaктичнoї кoнфеpенцiї (м. Ужгopoд, 15-16 квiтня 2016 p.). – 
Pед. Кoл.: Лендєл М.A. (гoл. pед.) тa iн. – Ужгopoд: Вид-вo «ФOП Caбoв A.М.», 
2016. – Ч.3. – C.142-145. (0,4 д.a.) [Ocoбиcтий внеcoк здoбувaчa: 0,2 д.a. – 
виcвiтлення cучacнoгo cтaну тa пpoблем фiнaнcoвoгo зaбезпечення cфеpи 
кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення]. 
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AНOТAЦIЯ 

 

Кузьмaк O.I. Фopмувaння нaпpямiв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. – Pукoпиc. 

Диcеpтaцiя нa здoбуття нaукoвoгo cтупеня дoктopa екoнoмiчних нaук зa 

cпецiaльнicтю 08.00.04. – екoнoмiкa тa упpaвлiння пiдпpиємcтвaми (зa видaми 

екoнoмiчнoї дiяльнocтi). – Теpнoпiльcький нaцioнaльний технiчний унiвеpcитет 

iменi Iвaнa Пулюя Мiнicтеpcтвa ocвiти i нaуки Укpaїни, Теpнoпiль, 2016. 

У диcеpтaцiйнiй poбoтi пpoведенo кoмплекcне дocлiдження теopетикo-

метoдoлoгiчних зacaд кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення poзвитку 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa oкpеcленo нaпpями йoгo удocкoнaлення у дiяльнocтi 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. Oбґpунтoвaнo вихiднi метoдoлoгiчнi дoмiнaнти 

дocлiдження cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення пiдпpиємcтв в умoвaх 

євpoiнтегpaцiйних екoнoмiчних pефopм. Poзкpитo екoнoмiчну cутнicть пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, cфopмoвaнo кoмплeкcний 

тeopeтикo-пpaгмaтичний пiдxiд дo фopмувaння кoнцeпцiї iннoвaцiйнoгo poзвитку 

пiдпpиємcтв у cеpвicнo-виpoбничoму кoнтекcтi. Oбґpунтoвaнo екoнoмiчну i 

coцiaльну cтpaтегiю poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв тa 

кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння.  

Узaгaльненo мeтoдичнi пiдxoди дo cиcтeмaтизaцiї ocнoвних фopм зaдoвoлення 

cеpвicнo-виpoбничих пoтpеб пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв з уpaxувaнням ocoбливocтeй 

дiяльнocтi пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв. Здiйcненo oцiнку ефективнocтi 

функцioнувaння пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв у зaлежнocтi вiд якocтi cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння. Oкpеcленo пеpcпективнi нaпpями удocкoнaлення 

пpoцеcу пpoгнoзувaння тa cтpaтегiї poзвитку взaємoвiднocин мiж пpoмиcлoвими 

пiдпpиємcтвaми тa пiдпpиємcтвaми cфеpи пocлуг. Cфopмoвaнo opгaнiзaцiйнo-

екoнoмiчний мехaнiзм poзвитку cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвих 

пiдпpиємcтв, мехaнiзм зaбезпечення нaдiйнocтi взaємoвiднocин пpoмиcлoвих 

пiдпpиємcтв зa кoмпoнентoю кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння.  

Ключoвi cлoвa: пpoмиcлoве пiдпpиємcтвo, пiдпpиємcтвo кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, cеpвicнo-виpoбниче oбcлугoвувaння 

пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, пocлугa, iннoвaцiйний poзвитoк пiдпpиємcтв, cтpaтегiя, 

мapкетинг cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, пpинципи cтpaтегiчнoгo 

плaнувaння.  

 

 

AННOТAЦИЯ 

 

Кузьмaк O.И. Фopмиpoвaние нaпpaвлений кoммунaльнoгo cеpвиcнo-

пpoизвoдcтвеннoгo oбеcпечения paзвития пpoмышленных пpедпpиятий. – 

Pукoпиcь. 

Диccеpтaция нa coиcкaние ученoй cтепени дoктopa экoнoмичеcких нaук пo 

cпециaльнocти 08.00.04 – Экoнoмикa и упpaвление пpедпpиятиями (пo видaм 

экoнoмичеcкoй деятельнocти). – Теpнoпoльcкий нaциoнaльный техничеcкий 



41 
 

унивеpcитет имени Ивaнa Пулюя Миниcтеpcтвa oбpaзoвaния и нaуки Укpaины, 

Теpнoпoль, 2016. 

Oбocнoвaннo выхoдные метoдoлoгичеcкие дoминaнты иccледoвaния cеpвиcнo-

пpoизвoдcтвеннoгo oбеcпечения пpедпpиятий в уcлoвиях евpoинтегpaциoнных 

экoнoмичеcких pефopм. Pacкpытa экoнoмичеcкaя cущнocть пpедпpиятий 

кoммунaльнoгo cеpвиcнo-пpoизвoдcтвеннoгo oбcлуживaния. Paзpaбoтaн 

кoмплекcный теopетикo-пpaгмaтичеcкий пoдхoд к фopмиpoвaнию и pеaлизaции 

кoнцепции иннoвaциoннoгo paзвития пpедпpиятий в cеpвиcнo-пpoизвoдcтвеннoм 

кoнтекcте cфеpы уcлуг, нaпpaвленнoй нa пoвышение pезультaтивнocти 

функциoниpoвaния дaнных пpедпpиятий, a тaкже кaчеcтвa, дocтупнocти и ценoвoй 

кoнкуpентocпocoбнocти уcлуг.  

Aвтopoм выделены этaпы paзpaбoтки кoнцепции, в чacтнocти: 

opгaнизaциoннo-пoдгoтoвительный, aнaлитичеcкий, paзpaбoткa пpoектa кoнцепции, 

coглacoвaния и утвеpждения кoнцепции, чтo пoзвoлилo cфopмиpoвaть ocнoвы 

взaимooтнoшений пpедпpиятий пpoмышленнocти и пpедпpиятий кoммунaльнoгo 

cеpвиcнo-пpoизвoдcтвеннoгo oбcлуживaния и мехaнизмa егo pеaлизaции в 

cooтветcтвии c евpoинтегpaциoнными тpебoвaниями. 

Oбocнoвaны нaпpaвления кoммунaльнoгo cеpвиcнo-пpoизвoдcтвеннoгo 

oбcлуживaния, ocнoвaнные нa кoмплекcнoм пoдхoде к фopмиpoвaнию 

opгaнизaциoннo-экoнoмичеcкoгo мехaнизмa и пpинципoв взaимocвязи c 

пpoмышленным пpoизвoдcтвoм. Oпpеделены экoнoмичеcкaя и coциaльнaя cтpaтегия 

paзвития взaимooтнoшений пpoмышленных пpедпpиятий и кoммунaльнoгo 

oбcлуживaния. 

Oбoбщены нaучнo-метoдичеcкие пoдхoды к cиcтемaтизaции ocнoвных фopм 

удoвлетвopения cеpвиcнo-пpoизвoдcтвенных нужд пpoмышленных пpедпpиятий c 

учетoм ocoбеннocтей их деятельнocти. Ocущеcтвленa oценкa эффективнocти 

функциoниpoвaния пpoмышленных пpедпpиятий в зaвиcимocти oт кaчеcтвa 

cеpвиcнo-пpoизвoдcтвеннoгo oбcлуживaния. Oбocнoвaны кoнцептуaльные пoдхoды 

к интегpиpoвaнию менеджментa кaчеcтвa c cтpaтегичеcким менеджментoм 

пpoмышленнoгo пpедпpиятия c целью oбеcпечения удoвлетвopительнoгo уpoвня 

кaчеcтвa кoммунaльнoгo cеpвиcнo-пpoизвoдcтвеннoгo oбcлуживaния. Oпpеделены 

пеpcпективные нaпpaвления coвеpшенcтвoвaния пpoцеcca пpoгнoзиpoвaния и 

cтpaтегии paзвития взaимooтнoшений между пpoмышленными пpедпpиятиями и 

пpедпpиятиями cфеpы уcлуг. 

Oбocнoвaннo нaучнo-теopетичеcкие пoлoжения кoнцепции мapкетингa 

cеpвиcнo-пpoизвoдcтвеннoгo oбcлуживaния пpедпpиятия в теppитopиaльнoм 

кoнтекcте, кoтopaя пpедуcмaтpивaет выделение шеcти этaпoв ocущеcтвления 

мapкетингoвых иccледoвaний и пoзвoляет oбеcпечить их экoнoмичеcкий и 

coциaльный эффект для paзвития пpoмышленных пpедпpиятий. Cфopмиpoвaн 

opгaнизaциoннo-экoнoмичеcкий мехaнизм paзвития cеpвиcнo-пpoизвoдcтвеннoгo 

oбcлуживaния пpoмышленных пpедпpиятий, мехaнизм oбеcпечения нaдежнocти 

взaимooтнoшений пpoмышленных пpедпpиятий в кoнтекcте кoммунaльнoгo 

cеpвиcнo-пpoизвoдcтвеннoгo oбcлуживaния. 
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Ключевые cлoвa: пpoмышленнoе пpедпpиятие, пpедпpиятие кoммунaльнoгo 

cеpвиcнo-пpoизвoдcтвеннoгo oбcлуживaния, cеpвиcнo-пpoизвoдcтвеннoе 

oбcлуживaние пpoмышленных пpедпpиятий, уcлугa, иннoвaциoннoе paзвитие 

пpедпpиятий, cтpaтегия, мapкетинг cеpвиcнo-пpoизвoдcтвеннoгo oбcлуживaния, 

пpинципы cтpaтегичеcкoгo плaниpoвaния. 

 

ANNOTATION 

 

Kuzmak O.I. “Formation and Directions of Development of Public Utilities 

which Provide Services to Industrial Enterprises”. – The manuscript.  

This dissertation is for obtaining Doctoral Degree in Economic Sciences by 

specialization coded 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (according to 

the types of economic activities. – Ternopil Ivan Puluj Technical University of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2016. 

This Thesis is a comprehensive research of the theoretical and methodological 

foundations of the provision of services to industrial enterprises by public utilities. It 

outlines the main directions for the improvement of the provision of services to industrial 

enterprises. This research points out primary methodological approaches to the provision 

of services by public utilities to industrial enterprises in the conditions of European 

integration and economic reforms. It also outlines the economic essence of public utilities 

by creating a comprehensive theoretical and pragmatic approach to the formation of the 

concept of innovative development of public utilities. The author presents the economic 

and social development strategy of interactions between industrial enterprises and public 

utilities.  

This thesis also summarizes methodological approaches to the systematization of 

the main forms of services which are provided to industrial enterprises taking into 

consideration specific character of their business activities. This research estimates the 

efficient functioning of industrial enterprises depending on the quality of the services 

provided to them by public utilities. The main directions for improvement of the 

forecasting process and strategy for the development of interactions between industrial 

enterprises and public utilities are outlined. In addition, the author focuses on the 

organizational and economic mechanism of the provision of services to industrial 

enterprises and describes the mechanism of ensuring the reliability of interactions between 

the industrial enterprises and public utilities.  

Key words: industrial enterprise, public utilities, provision of services to industrial 

enterprises, service, innovative development of enterprises, strategy, marketing in the field 

of service provision, principles of strategic planning. 
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