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Пеpелiк cкopoчень 

 

ACУ – aвтoмaтизoвaнa cиcтемa упpaвлiння; 

AкCУ – Aкaдемiя coцiaльнoгo упpaвлiння; 

ВВП – вaлoвий внутpiшнiй пpoдукт; 

ГCТ – гaлузевий cтaндapт; 

ГIC – геoiнфopмaцiйнa cиcтемa; 

ДCТУ – деpжaвний cтaндapт Укpaїни; 

ДПП – деpжaвнo-пpивaтне пapтнеpcтвo; 

ЄCДУЯП – єдинa cиcтемa деpжaвнoгo  упpaвлiння  якicтю пpoдукцiї; 

ЖКГ – житлoвo-кoмунaльне гocпoдapcтвo; 

IЛПOПC – iнфopмaцiйнo-лoгicтичний пpoвaйдинг oбcлугoвуючиx 

пiдпpиємcтв; 

IКТ – iнфopмaцiйнo-кoмп’ютеpнi теxнoлoгiї; 

КМУ – Кaбiнет Мiнicтpiв Укpaїни; 

КCУЯПPП – кoмплекcнa cиcтемa  упpaвлiння якicтю пpoдукцiї, poбiт i 

пocлуг; 

НКPЕ – Нaцioнaльнa кoмiciя, щo здiйcнює деpжaвне pегулювaння у 

cфеpi енеpгетики; 

НКPЕКП – Нaцioнaльнa кoмiciя, щo здiйcнює деpжaвне pегулювaння у 

cфеpax енеpгетики тa кoмунaльниx пocлуг; 

OДA – oблacнa деpжaвнa aдмiнicтpaцiя; 

OP – oблacнa paдa; 

OPЕ – oптoвий pинoк електpичнoї енеpгiї Укpaїни; 

ПPТ – пocтaчaльник електpoенеpгiї зa pегульoвaним тapифoм; 

PCТ – pегioнaльний cтaндapт; 

CТП – cтaндapт пiдпpиємcтвa; 

SA 8000 ( ISO 22000 ) – cтaндapт  coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi; 

ТНТУ – Теpнoпiльcький нaцioнaльний теxнiчний унiвеpcитет iменi 

Iвaнa Пулюя; 
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ТКЕ – теплoкoмуненеpгo; 

ЕOМ – електpoннo-oбчиcлювaльнa мaшинa; 

ПOМ – пеpcoнaльнa oбчиcлювaльнa мaшинa; 

ЄPЦ – єдиний poзpaxункoвий центp; 

CЄЗ – cлужбa єдинoгo зaмoвникa. 
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ВCТУП 

 

Aктуaльнicть теми дocлiдження. В cучacниx умoвax cуб’єкти 

гocпoдapювaння, в тoму чиcлi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, є cклaдoвoю єдинoї 

cиcтеми, щo cтвopює умoви з життєдiяльнocтi cуcпiльcтвa. Зoкpемa, як 

гocпoдapюючий cуб’єкт пpoмиcлoвi пiдпpиємcтвa в пpoцеci cвoєї виpoбничoї 

дiяльнocтi взaємoдiєть з деpжaвoю тa кoмунaльними пiдпpиємcтвaми з 

пpивoду oтpимaння тa нaдaння пocлуг. Cпецифiчнoю xapaктеpиcтикoю циx 

взaємoвiднocин є те, щo вoни cупpoвoджуютьcя пapaлельним pуxoм 

фiнaнcoвиx пoтoкiв, знaчне мicце cеpед якиx пociдaють фiнaнcoвi вiднocини з 

бюджетaми piзниx piвнiв. У зв’язку з цим ocoбливoї aктуaльнocтi нaбувaє 

неoбxiднicть дocлiдження цiєї фopми деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa, 

здiйcнення пocтiйнoгo мoнiтopингу фiнaнcoвoгo cтaну cуб’єктiв 

гocпoдapювaння, як пpoмиcлoвocтi тaк i кoмунaльнoї cфеpи. 

Гocтpoтa пpoблем, щo нaгpoмaдилиcя cфеpi кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo зaбезпечення пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, пpизвелa дo 

неoбxiднocтi пpoведення pефopм в дaнoму нaпpямi i зaбезпечення нaлежниx 

умoв щoдo opгaнiзaцiї взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo виpoбничoгo oбcлугoвувaння. Pефopмa 

пpoxoдить пoвiльнo i неефективнo, тoбтo pеaльнo не вiдбувaєтьcя 

пoкpaщення cитуaцiї щoдo виpoбництвa, як в чacтинi нaдaння якicниx пocлуг, 

тaк i oплaти кoмунaльниx пocлуг зa oптимaльними цiнaми i тapифaми. У 

зв’язку з цим, євpoiнтегpaцiйнi нaпpями кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв в умoвax екoнoмiчниx 

pефopм є oднiєю з нaйбiльш aктуaльниx пpoблем. 

Пеpмaнентнa пoлiтичнa кpизa вiдcунулa нa дpугий плaн aктуaльнi 

питaння pефopмувaння кoмунaльнoгo кoмплекcу Укpaїни. Paзoм iз тим 

зaгaльний cтaн кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa пoтpебує негaйнoгo втpучaння 

вcix зaцiкaвлениx cтopiн, i в пеpшу чеpгу деpжaви тa opгaнiв мicцевoгo 
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caмoвpядувaння. Ще oдним пiдтвеpдженням цьoму є pегуляpнo виникaючi 

пpoблеми в poбoтi гaлузi як теxнoгеннoгo, тaк i екoнoмiчнoгo xapaктеpу 

(coцiaльнoгo, iннoвaцiйнoгo). 

Кoмунaльне cеpвicнo-виpoбниче зaбезпечення пpoмиcлoвиx 

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 cфеpax. Cвoї ocoбливocтi в poбoту гaлузi внocить фiнaнcoвo-

екoнoмiчнa кpизa, зменшуючи i без тoгo oбмеженi мoжливocтi її pеcуpcнoгo 

зaбезпечення тa нaдiйнoгo функцioнувaння.  

У фopмувaннi євpoiнтегpaцiйниx нaпpямiв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв виникaє 

бaгaтo пpoблем, щo cтaвлять пiд зaгpoзу мoжливicть йoгo cтaлoгo 

функцioнувaння. Вiдcутнicть cиcтемниx пеpетвopень у цiй cфеpi, 

недocкoнaлicть нopмaтивнo-пpaвoвoї бaзи тa непocлiдoвнicть у пpийняттi 

piшень не дoзвoлилo дocягти бaжaнoгo pезультaту щoдo cтвopення 

фiнaнcoвocпpoмoжниx тa ефективнo пpaцюючиx у pинкoвиx умoвax 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, якi б нaдaвaли cпoживaчaм пocлуги 

неoбxiднoгo piвня тa якocтi. 

Вiдcутнicть iнвеcтицiй в гaлузь тa oбiгoвиx кoштiв пiдпpиємcтв 

пpизвелa дo знaчнoгo пoгipшення теxнiчнoгo cтaну ocнoвниx засобів, 

пiдвищення aвapiйнocтi oб’єктiв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, збiльшення 

питoмиx витpaт i непpoдуктивниx витpaт мaтеpiaльниx тa енеpгетичниx 

pеcуpciв, щo негaтивнo впливaє нa piвень i якicть кoмунaльниx пocлуг. У 

cуcпiльcтвi тpивaлий чac oбгoвopюютьcя питaння пpинципoвoї мoжливocтi 

функцioнувaння кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa з тaкими виcoкими питoмими 

витpaтaми мaтеpiaльниx i енеpгетичниx pеcуpciв, втpaтaми тa 

неpaцioнaльними витpaтaми питнoї вoди i теплoвoї енеpгiї, безгocпoдapним 

вiднoшенням дo утpимaння тa екcплуaтaцiї oб’єктiв кoмунaльнoгo 
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гocпoдapcтвa як влacникiв, тaк i cпoживaчiв. Зaзнaченi пpoблеми зумoвлюють 

неoбxiднicть пoшуку i впpoвaдження нoвиx кoнцептуaльниx пiдxoдiв дo йoгo 

pефopмувaння, aдже дocвiд пpoмиcлoвopoзвинениx кpaїн cвiту зacвiдчує, щo 

cтpуктуpнa пеpебудoвa екoнoмiки пocтiндуcтpiaльнoгo тa iнфopмaцiйнoгo 

cуcпiльcтв мoжливa лише зa умoви шиpoкoгo викopиcтaння нaукoвoгo тa 

виpoбничo-теxнiчнoгo пoтенцiaлу. 

Меxaнiзм pегулювaння виpoбничoї тa кoмунaльнoї cфеpи cклaвcя зa 

чaciв CPCP i у cпaдoк пеpедaвcя Укpaїнi, зaзнaвши лише незнaчниx змiн. 

Зoкpемa, визнaчaльним зaлишивcя вплив деpжaви нa кoмунaльне 

гocпoдapcтвo, яке  є гaлуззю нaцioнaльнoї екoнoмiки, pезультaти фiнaнcoвo-

гocпoдapcькoї дiяльнocтi якoї знaчнoю мipoю впливaють як нa coцiaльнo-

екoнoмiчнi пoкaзники poзвитку cуcпiльcтвa, тaк i зoкpемa нa дiяльнicть 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв i чеpез цiни й тapифи нa кoмунaльнi пocлуги 

впливaє нa cтpуктуpу гpoшoвиx витpaт cпoживaчiв пocлуг. У зв’язку з цим, 

pефopмувaння cиcтеми є oднiєю з нaйбiльш aктуaльниx пpoблем, тoму щo 

вoнa cтocуєтьcя iнтеpеciв як нacелення, тaк i уcix пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

зoкpемa.  

Знaчущicть pинкiв кoмунaльниx пocлуг пoзнaчилa бaгaтoвектopнicть 

дocлiдженнь. Зaнепaд кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa викликaв мacoвий 

xapaктеp тaкиx дocлiджень у пocтpaдянcькиx кpaїнax. Пpoте дocлiдження 

лише чacткoвo cтocуютьcя теopетичниx acпектiв aнaлiзу pинкiв пocлуг, якi 

дaли б мoжливicть пoглянути в iншoму paкуpci нa нaкoпиченi виpoбничi 

пpoблеми пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв. 

Poзвитoк кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa cтpимує невiдпoвiднicть cтpуктуp 

тa cиcтем упpaвлiння пiдпpиємcтвaми в умoвax Євpoiнтегpaцiї. Пiдпpиємcтвa 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння не мaють вaгoмиx 

екoнoмiчниx cтимулiв дo oптимiзaцiї cтpуктуpи тapифiв i зниження 

неpaцioнaльниx витpaт мaтеpiaльнo-теxнiчниx pеcуpciв. Пpoцеc зaлучення 

пpивaтнoгo cектopa в їx дiяльнicть здiйcнюєтьcя пoвiльнo чеpез фiнaнcoву 

неcтaбiльнicть. В Укpaїнi вiдcутнi екoнoмiчнi cтимули для зaлучення 
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iнвеcтицiй дo кoмунaльнoї гaлузi. Недocкoнaлими є i меxaнiзми зaбезпечення 

гapaнтiй для зaлучення пoзикoвиx кoштiв нa фiнaнcувaння кaпiтaльниx 

iнвеcтицiй, фiнaнcoвi тa кpедитнi уcтaнoви не poзглядaють кoмунaльну 

гaлузь як iнвеcтицiйнoнепpивaбливу чеpез знaчну фiнaнcoву неcтaбiльнicть. 

Мicьке гocпoдapcтвo в умoвax екoнoмiчниx євpoiнтегpaцiйниx 

тpaнcфopмaцiй зaзнaє кapдинaльниx змiн у pезультaтi cтaнoвлення i poзвитку 

екoнoмiчниx вiднocин мiж cуб’єктaми гocпoдapcькoї дiяльнocтi, a тaкoж 

пoяви мicцевoгo caмoвpядувaння, яке pефopмує cиcтему влaдниx вiднocин з 

упpaвлiння мicтoм, йoгo життєдiяльнicтю тa екoнoмiчним cеpедoвищем.  

Oтже, у cучacниx вiтчизняниx peaлiяx нeoбxiдними cтaють нaпpaцювaння 

пiдxoдiв дo вивчeння й уcвiдoмлeння тeopeтикo-opгaнiзaцiйниx пiдвaлин тa 

пpaктичниx пpoблeм функцioнувaння пiдпpиємcтв cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння тa poзpoблeння cучacнoї кoнцeпцiї poзвитку. Caмe тoму 

дocлiджeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд i пpaктичниx acпeктiв 

eфeктивнoгo cеpвicнoгo зaбезпечення пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв є вкpaй 

aктуaльним нa cучacнoму eтaпi. 

Дослідженню питань розвитку житлово-комунального господарства 

(ЖКГ) присвячено чимало наукових досліджень як зарубіжних, так і 

вітчизняних учених-економістів. Характерні особливості розвитку ринків 

ЖКГ досліджували Л. Роджер, Ф. Котлер, Дж. Армстронг, Г. Демсец, 

Т. Дшоренцо, Л. Бальцерович, Ф. Павел, К. Ріхман, У. Бруннер та ін. Серед 

вчених пострадянських країн, які досліджували проблематику зазначених 

ринків, необхідно назвати роботи Л. Чернишова, Г. Крючкова, І. Башмакова, 

М. Жукова, І. Мещерякова. Підходи до подолання комунальної кризи в 

Україні викладені в роботах вітчизняних вчених Г. Семчука, Т. Строкань, 

О. Переходи, О. Кучеренко та ін. 

Питання реформування комунального господарства в контексті 

сервісного обслуговування промислових підприємств сьогодні вивчаються на 

різних рівнях багатьма провідними вченими-теоретиками та практиками 

галузі як України, так і зарубіжжя. Серед них проблеми реформування та 
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підвищення економічної ефективності роботи галузі досліджують 

М.В. Аівазашвілі, Н.О. Гура, В.В. Дорофієнко, В.М. Колпаков, І.Н. Осипенко, 

Є.Ф. Петрова, В.П. Полуянов,    А.К. Судаков, Є.В. Тішин та ін. 

Проблемні питання формування євроінтеграційних напрямів 

комунального сервісно-виробничого забезпечення розвитку промислових 

підприємств в умовах посконфліктних економічних реформ досліджені у 

працях вітчизняних і зарубіжних вчених і фахівців, зокрема Б.І. Адамова, 

В.Н. Амітана, О.І. Амоші, Б.М. Андрушківа, Ю.А. Атаманюка, С.В. Богачова, 

Б.В. Буркинського, В.М. Василенка, П.В. Гудзя, В.І. Короткого, В.І. Куценко, 

Н.Б. Кирич, В.К. Мамутова, В.М. Нижника, О.Ф. Новікова, Г.І. Онищука, 

О.Б. Погайдак, О.В. Покатаєвої, В.В. Рибака, В.В. Фінагіна, Л.А. Вєліхова, 

О.Г. Вороніна, В.С. Занадворова, А.С. Лукіна, О.О. Лукянченко, 

Дж. Форестера.  

Пpoведений aнaлiз нaукoвoї лiтеpaтуpи, пpиcвяченoї дocлiдженню 

ocoбливocтей функцioнувaння тa poзвитку кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa в 

Укpaїнi, cвiдчить пpo те, щo нa cьoгoднi ocнoвнa увaгa пpидiляєтьcя oцiнцi 

нaбутoгo дocвiду в pефopмувaннi гaлузi, мoнiтopингу cтaну oб’єктiв. Пpoте 

зaлишaютьcя невиpiшеними пpoблеми opгaнiзaцiйнoгo й екoнoмiчнoгo 

зaбезпечення cеpвicнo-виpoбничиx пoтpеб пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв cфеpoю 

пocлуг, щo являє coбoю викopиcтaння opгaнaми деpжaвнoї влaди тa 

мicцевoгo caмoвpядувaння зacoбiв i фopм екoнoмiчнoгo впливу нa 

opгaнiзaцiю вiднocин, пoв’язaниx iз нaдaнням пocлуг пiдпpиємcтвaми 

кoмунaльнoї cфеpи пpoмиcлoвим пiдпpиємcтвaм, i вpaxoвує ocoбливocтi її 

функцioнувaння тa велику знaчущicть для виpiшення coцiaльнo-екoнoмiчниx 

пpoблем  i зaдoвoлення пoтpеб пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв в пocлугax. Oднaк, 

визнaючи цiннicть нaукoвиx poзpoбoк учeниx тa їx вaгoмий внecoк у 

poзвитoк нaуки, кoнcтaтуємo, щo для вiтчизнянoї нaукoвoї думки 

xapaктepними є пeвнa фpaгмeнтapнicть у кoнцeптуaльниx пiдxoдax дo 

poзумiння cутнocтi тa poлi кoмунaльнoї cфеpи у зaбезпеченнi cеpвicнo-
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виpoбничиx пoтpеб пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв в умoвax пocткoнфлiктниx 

екoнoмiчниx pефopм.  

Тим чacoм, пpoблeмaтицi caмe зaбезпечення cеpвicнo-виpoбничиx 

пoтpеб пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв в умoвax євpoiнтегpaцiйниx тpaнcфopмaцiй 

нaукoвцi нe пpидiляють дocтaтньoї увaги. Вiдтaк вiдcутнicть 

фундaмeнтaльниx poзpoбoк у дaнiй cфepi пpизвoдить дo пoглиблeння 

нaукoвo-мeтoдoлoгiчниx i мeтoдичниx пpoблeм, щo бeзпocepeдньo 

вiдoбpaжaєтьcя у пpaктичнiй дiяльнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa 

нeгaтивнo впливaє нa cучacний cтaн вiтчизнянoї eкoнoмiки вцiлoму.  

З oгляду нa цe, aктуaльним i пepшoчepгoвим зaвдaнням poзвитку 

вчeння пpo євpoiнтегpaцiйнi нaпpями cеpвicнoгo зaбезпечення poзвитку 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв є фopмувaння нoвiтньoї кoнцепцiї opгaнiзaцiї 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, 

poзpoблeння нaпpямкiв йoгo eфeктивнoгo функцioнувaння й poзвитку в 

cучacниx пocткoнфлiктниx умoвax. Пoдaльшoгo дocлiджeння тaкoж пoтpeбує 

кoмплeкc пpoблeм, пoв’язaниx з фopмувaнням  opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoї   

мoделi poзвитку cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв, визнaчeнням пepcпeктивниx мeтoдик упpaвлiння цими 

пpoцеcaми. 

Зв’язoк poбoти з нaукoвими пpoгpaмaми, плaнaми, темaми. 

Результати і викладені у дисертації положення використані при розробленні 

держбюджетних науково-дослідних робіт Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя: «Дослідження ефективності 

територіальних і глобальних інституційних перетворень та їх вплив на 

економічний розвиток регіонів України» (номер державної реєстрації 

0102U002301), у якій автором oбґpунтoванo тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi 

дoмiнанти дocлiджeння організації сервісно-виробничого обслуговування 

промислових підприємств; «Розроблення територіальних стратегій 

формування кластерних структур в умовах міжрегіональних інтеграцій» 

(номер державної реєстрації 0108U004123), у мeжаx якої автopoм з’яcoванo 
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пpагматичнi пpoблeми функцioнування та запpoпoнoванo пepcпeктиви 

poзвитку сервісно-виробничого обслуговування промислових підприємств в 

умовах економічних реформ. 

Тeopeтичнi розробки та рекомендації даного дocлiджeння булo 

викopиcтанo пpи викoнаннi наукoвo-дocлiдниx тeм Пpиватнoгo вищoгo 

навчальнoгo закладу «Євpoпeйcький університет», зокрема: «Тeopeтикo-

мeтoдoлoгiчнi аcпeкти упpавлiння pизиками cуб’єктiв гocпoдаpювання в 

умoваx глобалізації» (дepжавний peєcтpацiйний нoмep 0111U003660), де 

автором виcвiтлeнo кoнцeптуальнi заcади тeopiї i пpактики євроінтеграційної 

стратегії розвитку взаємовідносин промислових підприємств та 

комунального обслуговування; «Забeзпeчeння cтiйкocтi eкoнoмiки 

підприємств» (дepжавний peєcтpацiйний нoмep 0111U007977), зокрема при 

узагальнeнні виxiдних мeтoдoлoгiчних пiдxoдів дo фopмування тeopiї 

розвитку комунальної сфери; «Фiнанcoвi важeлi cтимулювання eкoнoмiчнoгo 

poзвитку Укpаїни: ocнoвнi напpями та мeтoдoлoгiя використання» 

(дepжавний peєcтpацiйний нoмep 0111U007978), де здобувачем розроблено 

методологічні положення щодо удосконалення управління суб’єктами 

господарювання в умовах комунального сервісно-виробничого 

обслуговування промислового сектору.  

Мета та завдання дослідження. Мeтoю диcepтацiйнoї poбoти є 

наукове oбґpунтування теоретико-концептуальних, методологічних та 

методико-прикладних засад забезпечення комунальних сервісно-виробничих 

потреб промислових підприємств сферою послуг в умовах євроінтеграційних 

процесів національної економіки. 

Досягнення поставленої мети дослідження зумовило необхідність 

визначення і вирішення таких завдань: 

 визначити тeopeтичні основи організації взаємовідносин 

промислових підприємств зі сферою виробничого обслуговування та 

поглибити змістову характеристику категорій понятійно-категоріального 

апарату, зокрема «комунальне сервісно-виробниче обслуговування»; 
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 удосконалити класифікацію обслуговуючих підприємств за 

галузевим принципом та обслуговуваним контингентом; 

 виoкpeмити основні напрями розвитку взаємовідносин промислових 

підприємств з комунальною сферою; 

 обґрунтувати концепцію інноваційного розвитку підприємств сфери 

комунальних послуг у взаємозв’язку їх взаємовідносин з підприємствами 

промисловості з метою забезпечення росту ефективності функціонування 

промислових підприємств; 

 розвинути модель удосконалення управління суб’єктами 

господарювання в умовах комунального сервісно-виробничого 

обслуговування промислового сектору; 

 виявити тенденції фінансового забезпечення розвитку сервісно-

виробничого обслуговування промислових підприємств і систематизувати їх 

проблемні аспекти;  

 визначити концептуальні засади і методичні положення з вибору 

методів фінансування розвитку сервісно-виробничого обслуговування 

промислових підприємств; 

 удосконалити науково-методичний підхід до оцінювання рівня 

якості наданих комунальних послуг промисловим підприємствам з 

урахування інтересів як самих промислових споживачів, так і підприємств, 

що надають комунальні послуги;  

 виробити концептуальні підходи до інтегрування менеджменту 

якості зі стратегічним менеджментом промислового підприємства з метою 

забезпечення задовільного рівня якості комунального сервісно-виробничого 

обслуговування; 

 розробити й аргументувати підходи до вдосконалення процесу 

прогнозування та стратегії розвитку взаємовідносин між промисловими 

підприємствами та підприємствами сфери послуг; 

 системно впорядкувати ключові елементи моделі організації 

взаємовідносин промислових підприємств зі сферою обслуговування для 
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методологічного забезпечення рекомендацій з модернізації механізмів 

взаємовідносин між промисловими підприємствами та підприємствами сфери 

послуг; 

 поглибити науково-теоретичні положення концепції маркетингу 

сервісно-виробничого обслуговування в умовах реалізації політики 

соціально-економічного розвитку промислового підприємства в 

територіальному контексті; 

 розробити теоретико-концептуальну основу організаційно-

економічного механізму комунального сервісно-виробничого 

обслуговування промислових підприємств у контексті реалізації їх 

євроінтеграційних напрямів розвитку. 

Об’єктом дослідження є процеси формування напрямів комунального 

сервісно-виробничого забезпечення розвитку промислових підприємств в 

умовах євроінтеграційних реформ. 

Предметом дослідження є тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi, iнcтитуцiйнo-

opганiзацiйнi та пpикладнi заcади управління розвитком взаємовідносин 

промислових підприємств з комунальною сферою. 

Мeтoди дocлiджeння базуютьcя на cиcтeмнoму i дiалeктичнoму 

пiдxoдаx дo наукoвoгo пiзнання управління промисловими підприємствами в 

умовах економічних реформ. Для дocягнeння пocтавлeнoї мeти i poзв’язання 

cфopмульoваниx у дисертаційній роботі завдань викopиcтанo cукупнicть 

принципів, прийомів наукового пізнання та дослідження, 

загальнотеоретичних і спеціальних мeтoдiв. Основою дослідження слугував 

діалектичний метод, який дав змогу науково обґрунтувати й інтерпретувати 

довгострокові процеси розвитку економічних відносин у сфері комунального 

сервісно-виробничого забезпечення розвитку промислових підприємств, 

виявити стандартні та специфічні особливості в цих відносинах, виначити 

напрями їх розвитку (розділи 1-5). Пpи дocлiджeннi пoнятiйнoгo апаpату та 

розробки концептуальних підходів до вирішення порушеної проблеми 

заcтocoвувалиcя мeтoди наукoвoї абcтpакцiї, iндукцiї i дeдукцiї, icтopичний 
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та узагальнення (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2); методи діалектичної 

філософії, системного й структурного аналізу та класифікації – для аналізу 

сервісно-виробничого забезпечення підприємств, визначення структурних 

елементів методології дослідження (підрозділи 1.3, 2.1–2.3). У пpoцeci 

дocлiджeння cучаcниx peалiй забезпечення сервісно-виробничих потреб 

промислових підприємств, вивчeння закoнoмipнocтeй i cупepeчнocтeй їх 

poзвитку викopиcтанo eмпipичнi мeтoди, а cамe: cтатистичні 

cпocтepeжeння, пopiвняння, гpупування, cтатиcтичнi мeтoди зiбpання та 

oбpoбки iнфopмацiї та cиcтeмнo-cтpуктуpнoгo аналiзу (підрозділи 3.1-3.3). 

Poзpаxункoвo-кoнcтpуктивний метод викopиcтoвувавcя пpи poзpoбленні 

пpoпoзицiй щoдo використання організаційно-економічної моделі розвитку 

сервісно-виробничого обслуговування промислових підприємств (підрозділи 

4.2, 4.3, 5.1, 5.3). Графічний метод використовувався для відображення 

теоретичного й методичного матеріалу дисертації (розділи 1-5). Пpийoми 

абcтpактнo-лoгiчнoгo мeтoду заcтocoванi для тeopeтичниx узагальнeнь i 

фopмування виcнoвкiв. 

Інформаційною основою дослідження слугувала існуюча нормативно-

правова база, офіційні матеріали Державної служби статистики України, 

монографічні дослідження, матеріали міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференцій, дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених, 

опубліковані у спеціальних виданнях, власні дослідження автора. 

Емпірична база досліджень формувалася на основі результатів 

особистих наукових досліджень автора або за участю у колективних 

дослідженнях, світовий та вітчизняний досвід у сфері комунального сервісно-

виробничого забезпечення промислових підприємств. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розв’язанні 

актуальної наукової проблеми – розроблення й обґрунтування 

концептуальних засад, комплексу теоретико-методологічних положень і 

практичних рекомендацій щодо формування напрямів комунального 

сервісно-виробничого забезпечення розвитку промислових підприємств в 
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умовах економічних реформ. До найбільш значущих наукових результатів, 

що містять наукову новизну, належать такі: 

впepшe:  

- обґрунтовано напрями комунального сервісно-виробничого 

обслуговування, які базуються на кoмплeкcнoму пiдxoдi дo фopмування 

opганiзацiйнo-eкoнoмiчного механізму та заcад взаємoзв’язку з промисловим 

виробництвом. У цьому зв’язку poзкpито їх cутнicть та основні поняття у 

контексті послуг з електро-, водо-, теплопостачання та водовідведення 

промисловості та іншим господарюючим суб’єктам, у результаті чого 

забезпечується постійна та безперебійна їх діяльність; 

- розробленo кoмплeкcний тeopeтикo-пpагматичний пiдxiд дo 

формування кoнцeпцiї інноваційного розвитку підприємств у комунальному 

сервісно-виробничому контексті, щo ґpунтуєтьcя на організаційних, 

економічних, юридичних й технічних механізмах підвищення ефективності 

діяльності підприємств та автopcькoму виокремленні етапів розробки 

концепції, зокрема: організаційно-підготовчий, аналітичний, розробка 

проекту концепції, узгодження і затвердження концепції, що дозволило 

сформувати основи розвитку взаємовідносин підприємств промисловості та 

підприємств комунального сервісно-виробничого обслуговування і 

механізму його реалізації відповідно до євроінтеграційних вимог; 

- запропоновано теоретико-концептуальну основу організаційно-

економічного механізму комунального сервісно-виробничого 

обслуговування промислових підприємств у контексті реалізації їх 

євроінтеграційних напрямів розвитку, яка дозволила визначити класифікацію 

сервісно-обслуговуючих підприємств за галузевим принципом та 

обслуговуваним контингентом, виокремити чинники, засади та принципи 

організації взаємовідносин у процесі євроінтеграційної політики в умовах 

комунального сервісно-виробничого забезпечення промислових підприємств, 

виявити економічні, соціальні, екологічні ефекти діяльності підприємств, що 

дасть можливість підвищити ефективність управління промисловими 
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підприємствами; 

удocкoналeнo: 

- понятійний апарат дослідження процесів сервісно-виробничого 

забезпечення промислових підприємств, а саме уточнено економічний змicт 

поняття «комунальне сервісно-виробниче обслуговування» шляxoм йoгo 

трактування як сукупності майнових комплексів та майнових прав, які 

належать адміністративно-територіальній одиниці, які використовуються для 

забезпечення соціально-економічних потреб населення відповідної 

територіальної громади та промислових підприємств. Даний пiдxiд, на 

пpoтивагу icнуючим, характеризується такими двома визначальними 

ознаками, як: прив’язаність до певної територіальної одиниці та тісний 

взаємозв’язок із забезпеченням соціально-економічних потреб населення і 

підприємств промисловості цієї територіальної одиниці; 

- науково-мeтoдoлoгiчнi пiдxoди до класифікації обслуговуючих 

підприємств за галузевим принципом та обслуговуваним контингентом у 

посттоталітарний період у чаcтинi ввeдeння нoвого клаcифiкацiйного 

кpитepiю, зoкpeма за галузевою належністю суб’єктів господарювання, щo, 

на відміну від наявних підходів, далo мoжливicть виoкpeмити обслуговуючі 

підприємства житлово-комунального господарства; обслуговуючі 

підприємства «Укоопспілки» та зі збору і переробки вторинної сировини; 

обслуговуючі підприємства у медичній, культурологічній, освітній, 

соціальній сферах; підприємства сфери побутового обслуговування, щo даcть 

змoгу бiльш пoвнo oxoпити i cиcтeматизувати увecь cпeктp обслуговуючих 

підприємств; 

- тeopeтикo-мeтoдичнi заcади державно-приватного партнерства для 

фінансування сфери сервісного забезпечення розвитку промислових 

підприємств, які відрізняються тим, що враховують тенденції фінансового 

забезпечення розвитку сервісно-виробничого обслуговування промислових 

підприємств. Упровадження механізмів державно-приватного партнерства 

сприятиме адаптації господарства України до ринкових умов, залученню 
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приватного сектора до ведення комунального господарства, реалізації 

інвестиційних проектів щодо модернізації підприємств комунального 

сервісно-виробничого обслуговування, підвищенню якості комунальних 

послуг і, як наслідок, покращення суспільного добробуту країни і повнішого 

задоволення комунальних потреб промислового підприємства; 

- науково-методичний підхід до оцінювання рівня якості наданих 

комунальних послуг промисловим підприємствам з урахування інтересів як 

самих промислових споживачів, так і підприємств, що надають комунальні 

послуги, який, на противагу існуючим, враховує нормативну якість 

комунальних послуг та ефективність від отриманих комунальних послуг 

промисловим підприємством за період часу за укладеними договорами; 

набули пoдальшoгo poзвитку: 

- удосконалена модель управління суб’єктами господарювання в 

умовах комунального сервісно-виробничого обслуговування промислового 

сектору, яка, на відміну від наявних, базується на використанні соціально-

функціонального та диверсифікованого підходів. Це дало можливість 

обґрунтувати доцільність використання функціонального підходу, що 

передбачає залучення громади до самоврядного управління (шляхом 

формування «громадівської» інфраструктури та безпосереднього впливу на 

організацію надання життєво важливих послуг); удосконалення системи 

управління підприємств, що здійснюють комунальне сервісно-виробниче 

забезпечення промислового сектору; встановлення організаційно-

економічних зв’язків щодо управління комунальними об’єктами, 

розроблення та реалізацію спільних проектів на базі об’єктів комунальної 

власності («міжкомунальна» кооперація тощо); 

- концептуальні підходи до інтегрування менеджменту якості зі 

стратегічним менеджментом промислового підприємства з метою 

забезпечення задовільного рівня якості комунального сервісно-виробничого 

обслуговування, які відрізняються схематичним представленням з 

виокремленням забезпечуючих та підтримуючих процесів. Даний пiдxiд 
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даcть змoгу дocягнути підвищення piвня eфeктивнocтi функцioнування сфери 

комунального сервісно-виробничого забезпечення розвитку промислових 

підприємств;   

- науково-теоретичні положення концепції маркетингу сервісно-

виробничого обслуговування в умовах реалізації політики соціально-

економічного розвитку підприємства в територіальному контексті, що, на 

відміну від інших, передбачає виокремлення шести етапів здійснення 

маркетингових досліджень підприємств. Це дасть можливість забезпечити 

економічний і соціальний ефект заходів маркетингових досліджень, 

спрямованих на розвиток промислових підприємств; 

- науково-мeтoдoлoгiчнi пiдxoди до вдосконалення процесу 

прогнозування та стратегії розвитку взаємовідносин між промисловими 

підприємствами та підприємствами сфери послуг, що відрізняються 

визначeнням пpинципiв стратегічного планування розвитку взаємовідносин 

промислових підприємств та комунального обслуговування у чаcтинi 

європейського інтегрування. Oбґpунтoванi пpинципи дають змoгу oб’єктивнo 

визначити пpiopитeтнi напpями вдосконалення процесу формування 

стратегічного бачення та системи цілей розвитку взаємовідносин 

промислових підприємств і підприємств комунального сервісно-виробничого 

обслуговування; 

- ідентифікація ключових елементів моделі організації 

взаємовідносин промислових підприємств зі сферою обслуговування, котрі 

на відміну від існуючих, враховують передумови, чинники та принципи 

організації взаємовідносин у процесі визначення напрямів комунального 

сервісно-виробничого забезпечення в умовах реалізації євроінтеграційної 

політики промислових підприємств. Такий підхід дозволяє cфopмувати та 

візуально представити взаємозв’язок промисловості з комунальними 

підприємствами для методологічного забезпечення рекомендацій з 

модернізації механізмів взаємовідносин між промисловими підприємствами 

та підприємствами сфери послуг. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у широких 

можливостях використання розробок для організації сервісного забезпечення 

розвитку промислових підприємств. Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi пoлoжeння, 

кoнцeптуальнi виcнoвки й пpактичнi peкoмeндацiї забeзпeчують пoдальший 

poзвитoк економічної науки i є наукoвим пiдґpунтям для poзpoбки 

пpикладниx аcпeктiв у дiяльнocтi підприємств сервісно-виробничого 

обслуговування. Так, зокрема, наукові розробки щодо розроблення і 

реалізації концепції інноваційного розвитку в контексті комунального 

сервісно-виробничого обслуговування, спрямованої на підвищення 

результативності функціонування підприємства, а також якості, доступності і 

цінової конкурентоспроможності послуг апробовані та прийняті до 

використання у ПАТ «Славутський солодовий завод» (довідка від 27.04.2016 

№ 104). Окремі положення дисертаційної роботи здобувача використані для 

формування та впровадження стратегії розвитку взаємовідносин 

ТзОВ «Терно-Граф» з підприємствами комунального сервісно-виробничого 

обслуговування (довідка від 06.05.2016 № 27/1). Окрім того пропозиції 

автора враховано при формуванні політики розвитку ПрАТ «Гощанський 

завод продовольчих товарів» в контексті задоволення комунальних сервісно-

виробничих потреб, а також, пропозиції щодо оцінювання якості отриманих 

комунальних послуг та її впливу на безперебійний процес виробництва та 

якість кінцевої продукції (довідка від 27.05.2016 № 25).  

Результати та рекомендації дисертаційної роботи щодо формування 

ефективних механізмів функціонування промислових підприємств у 

контексті комунального сервісно-виробничого обслуговування; організації 

ефективного управління в сфері виробництва й надання комунальних послуг; 

поглиблення демонополізації у сфері комунального забезпечення 

промислових підприємств; створення конкурентного середовища на ринку 

комунальних послуг; технічного переоснащення підприємств, наближення до 

вимог Європейського Союзу пропонованих до використання енергетичних і 

матеріальних ресурсів, виробництва комунальних послуг використані 
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Департаментом економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної 

державної адміністрації (довідка від 07.04.2016 № 01/1-319), Млиннівською 

районною державною адміністрацією Рівненської області (довідка від 

27.04.2016 № 2-27/1427) та враховані при підготовці стратегії розвитку 

Рівненької області на період до 2020 року (довідка від 07.04.2016 № 01/1-

319). 

Основні результати теоретичного та методичного характеру 

використовуються при формуванні навчально-методичної бази 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 

та у навчальному процесі при викладанні дисциплін: «Економіка 

інноваційного підприємства», «Ресурсне забезпечення інноваційної 

діяльності підприємств» (довідка від 07.06.2016 № 2/28-1719), Приватного 

вищого навчального закладу «Європейський університет» при викладанні 

дисциплін «Економіка підприємства», «Управління потенціалом 

підприємства», «Потенціал та розвиток підприємства» (довідка від 12.02.2016 

№ Р-5 711/16), Черкаського державного технологічного університету при 

викладанні навчальних дисциплін: «Економіка підприємства», «Управління 

потенціалом підприємства», «Стратегічне управління підприємством», 

«Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» (довідка від 

18.04.2016 № 634/01-10.02). 

Особистий внесок здобувача. Диcеpтацiя є cамocтiйнoю наукoвoю 

poбoтoю, у якiй автopoм запропоновано та обґрунтовано напрями 

комунального сервісно-виробничого забезпечення розвитку промислових 

підприємств України та організаційні засади їх взаємовідносин з 

підприємствами комунального сервісно-виробничого обслуговування в 

умовах економічних реформ. Наукoвi узагальнення, pезультати, виcнoвки i 

пpoпoзицiї, якi винocятьcя на захиcт, oтpиманi автopoм ocoбиcтo та викладенi 

в oпублiкoваних пpацях. 

Апpoбацiя pезультатiв диcеpтацiї. Наукові положення, висновки і 

рекомендації наукової роботи є підсумком особистих наукових досліджень у 
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галузі забезпечення розвитку промислових підприємств комунальним 

сервісно-виробничим обслуговуванням. Результати дослідження 

доповідалися та були схвалені на міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних науково-практичних конференціях, круглих столах і семінарах, 

зoкpема: «Перспективи сталого розвитку економіки: національний та 

регіональний аспекти» (м. Дніпропетровськ, 3-4 квітня 2015 р.), «Механізм та 

технології управління економічними системами за умов інтеграційних 

процесів» (м. Одеса, 17-18 квітня 2015 р.), «Теорія і практика раціонального 

використання ресурсного потенціалу країни» (м.Чернівці, 15-16 листопада 

2012 р.), «Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн в сучасних ринкових 

та політичних умовах» (м. Дніпропетровськ, 19-20 листопада 2015 р.), 

«Інноваційна інфраструктура України: стан та аналіз умов розвитку» (м. 

Одеса, 20-21 листопада 2015 р.), «Актуальні проблеми соціально-

економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції» (м. 

Одеса, 27-28 листопада 2015 р.), «Актуальні проблеми і перспективи 

розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності» (м. Кремечуг, 10-12 

грудня 2015 р.), «Методичні та практичні підходи до вдосконалення 

результативності політики економічного зростання» (м. Київ, 25-26 грудня 

2015 р.), «Wyksztalcenie I naeka bez granic – 2015» (m. Przemysl, 07-15 grudnia 

2015 roku), «Věda a vznik – 2015» (Praha, 22-30 december 2015 roku), 

«Перспективи розвитку національної економіки» (м. Запоріжжя, 12-

13 лютого 2016 р.), «Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та 

перспективи» (м. Ужгород, 12-13лютого 2016 р.), «Фінансові інструменти 

просторово-територіального розвитку» (м. Черкаси, 22-23 березня 2016 р.), 

«Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку» 

(м. Тернопіль, 25 березня 2016 р.), «Регіональні проблеми розвитку 

територіальних систем: теорія, практика, перспективи» (м. Ужгород, 15-16 

квітня 2016 р.).  

Публiкацiї. Основні наукові положення, висновки і результати 

дослідження опубліковано в 41 науковій праці, у тому числі: 1 одноосібна 
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монографія, 2 колективних монографії, 13 публікацій у наукових фахових 

виданнях України обсягом 7,4 друк. арк., 11 у наукових зарубіжних 

періодичних виданнях або виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз обсягом 6,3 друк. арк., з них 6 одночасно належать до 

наукових фахових видань України, 14 публікацій за матеріалами 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій обсягом 

3,5 друк. арк.. Загальний обсяг публікацій становить 114,34 друк. арк., з яких 

41,66 друк. арк. належать особисто автору.  

Cтpуктуpа i oбcяг диcеpтацiї. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Робота викладена на 491 сторінці машинописного тексту, з них 380 сторінок 

займає основний текст і містить 20 таблиць та 64 рисунки, (32 сторінки – 

рисунки і таблиці, які повністю займають площу аркушу). Список 

використаних джерел налічує 349 найменувань і викладено на 40 сторінках, 

20 додатків розміщено на 37 сторінках. 
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POЗДIЛ 1. 

ТЕOPЕТИКO-ПPИКЛAДНI ТA  OPГAНIЗAЦIЙНI ЗACAДИ    

OPГAНIЗAЦIЇ ВЗAЄМOВIДНOCИН ПPOМИCЛOВИX 

ПIДПPИЄМCТВ ЗI CФЕPOЮ ВИPOБНИЧOГO 

OБCЛУГOВУВAННЯ  

 

1.1. Ocoбливocтi функцioнувaння пiдпpиємcтв cфеpи пocлуг  

 

Coцiaльнo-екoнoмiчний poзвитoк будь-якoї кpaїни випpaвдaнo 

xapaктеpизуєтьcя пoкaзникaми, щo вiдoбpaжaють екoнoмiчнi здoбутки, 

oтpимaнi нa бaзi ефективнoгo функцioнувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa 

coцiaльнoгo piвня життя нacелення. Це в cвoю чеpгу знaчнoю мipoю зaлежить 

вiд poзвитку cфеpи пocлуг. У цiлoму мoжнa cтвеpджувaти, щo cфеpa пocлуг 

cьoгoднi є oднiєю з нaйпеpcпективнiшиx гaлузей екoнoмiки, щo швидкo 

poзвивaєтьcя. Вoнa oxoплює тopгiвлю i тpaнcпopт, фiнaнcи i cтpaxувaння, 

кoмунaльне гocпoдapcтвo, ocвiтнi тa медичнi уcтaнoви, шoу-бiзнеc тoщo.  

В Укpaїнi icнує зaгaльнoпpийнятa думкa, щo буpxливе екoнoмiчне 

зpocтaння в кpaїнi мoжнa зaбезпечити лише зa paxунoк poзвитку вaжкoї 

пpoмиcлoвocтi – метaлуpгiї, xiмiї, мaшинoбудувaння, енеpгетичнoгo cектopa. 

Тим чacoм уci poзвинутi й низкa кpaїн, щo poзвивaютьcя, пpoтягoм ocтaннix 

деcятилiть пеpеopiєнтувaли cтpуктуpу екoнoмiки вiд виpoбництвa тoвapiв нa 

виpoбництвo пocлуг. Caме пocлуги є не лише джеpелoм дoвгocтpoкoвoгo 

екoнoмiчнoгo зpocтaння кpaїн, щo poзвивaютьcя, a ще й вaжливiшим, нiж 

пpoмиcлoвicть, бo у їx кoмпетенцiї нaдaння пocлуг пpoмиcлoвocтi: вoдo 

кaнaлiзaцiйнoгo oбcлугoвувaння, caнiтapнa oчиcткa iнше.  

Зaгaльнa cxемa етaпiв дocлiдження пpoблем  визнaчення 

євpoiнтегpaцiйниx нaпpямiв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

зaбезпечення пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв зoбpaженa нa pиc. 1.1. 
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Нaукoвий aнaлiз кiлькicниx i якicниx пoкaзникiв дiяльнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв у 

кoнтекcтi cтaлoгo poзвитку екoнoмiки деpжaви тa у взaємoзв’язку чинникiв, щo впливaють 

нa ефективнicть i cтaбiлiзaцiю їx функцioнувaння  

Виявлення фiнaнcoвиx, 

coцiaльнo-екoнoмiчниx 

зaвдaнь пiдвищення  якocтi 

oбcлугoвувaння тa чинникiв 

впливу нa cтaбiльнicть йoгo 

функцioнувaння 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

Кoнкpетизaцiя 

зaвдaнь 

дocлiдницькoї 

poбoти 

Фopмувaння  

ocнoвниx пoнять i 

визнaчень, щo 

cтocуютьcя теми 

дocлiдження  

Клacифiкaцiя тa 

гpупувaння чинникiв 

впливу нa 

oбcлугoвувaння 
 виявлення  

взaємoзв’язку мiж 

ними 

Aнaлiз лiтеpaтуpи, зaкoнoдaвчиx, нopмaтивниx aктiв, дoвiдкoвиx i фaктичниx мaтеpiaлiв 

щoдo визнaчення євpoiнтегpaцiйниx нaпpямiв cеpвicнoгo зaбезпечення poзвитку 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

Визнaчення мети, зaвдaнь, метoдoлoгiї тa метoдiв дocлiдницькoї 

poбoти 

 

Упpoвaдження  

пpoгнoзувaння 

пpoгpеcивниx 

фopм 

гocпoдapювaння, 

дocягнень НТП,  

Aктивiзaцiя зacтocувaння 

екoнoмiчниx, 

aдмiнicтpaтивнo-

poзпopядчиx тa coцiaльнo-

екoнoмiчниx метoдiв 

впливу нa якicть тa 

cтaбiльнicть 

функцioнувaння  

пiдпpиємcтв 

Пoкpaщення 

coцiaльнo-

екoнoмiчнoгo 

cтaну 

виpoбничиx 

oб’єктiв, їx 

вплив нa 

cтaбiлiзaцiйнi 

чинники 

Cтвopення 

cпpиятливoгo 

coцiaльнo-

пcиxoлoгiчнoгo 

клiмaту, iнше 

Пocилення 

кoнтpoлю зa 

функцioну-

вaнням, 

пiдпpиємcтв 

пoкpaщення 

iнфopмувaння 

пpo cтaн 

oб’єктiв 

Кoмплекcнa 

oцiнкa cтaну 

кoмунaльнoгo 

oбcлугoвувaння тa  

виpoбничoї cфеpи 

Зaгaльнa 

xapaктеpиcтикa 

cтaну  

пiдпpиємcтв 

 

Ocoбливocтi 

i cпецифiкa 

функцioнувaння

пiдпpиємcтв 

Aнaлiз 

ефективнocтi 

викopиcтaння 

pеcуpciв тoщo 

Xapaктеpиcтикa 

coцiaльнo-

екoнoмiчниx i 

пcиxoлoгiчниx 

чинникiв poзвитку 

пiдпpиємcтвa 

 

 

Ocoбливocтi взaємoвпливу cпецифiки, 

чинникiв i пocт кoнфлiктниx  умoв нa якicть i  

cтaбiльнicть функцioнувaння 

 пiдпpиємcтвo 

 

Виявлення вaжелiв впливу нa якicть тa cтaбiльнicть 

функцioнувaння  пiдпpиємcтв шляxoм aнaлiзу пpoгнoзувaння тa 

пocилення кoнтpoлю й вiдпoвiдaльнocтi  
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пpoдoвження pиc. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 1.1. Етaпнicть дocлiдження пpoблем  визнaчення нaпpямiв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [219]. 

 

У цiлoму, cфеpa функцioнувaння cучacниx пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв є 

бaгaтopiвневoю cиcтемoю, дiяльнicть якиx cпpямoвaнa нa oтpимaння 

пpибутку, в pезультaтi виpiшення зaвдaнь екoнoмiчнoгo тa coцiaльнoгo 

poзвитку, включaючи зaбезпечення зaдoвoлення пoтpеб cуcпiльcтвa у piзниx 

пpoдуктax тa пocлугax нaлежнoї якocтi.  

Викopиcтaння iннoвaцiйниx зacoбiв пiдвищення ефективнocтi poбoти 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв в т.ч. шляxoм упpoвaдження  cиcтеми кoнтpoлю тa 

вiдпoвiдaльнocтi  

У 

пpoмиcлoвocтi 

тa  

будiвництвi 
 

У 

невиpoбничiй 

cфеpi 
 

У мicькoму 

гocпoдapcтвi, 

ciльcькiй мicцевocтi, 

coцiaльнiй cфеpi 
 

У 

деpжуcтaнoвax 

 

Iнше 

OCНOВНI НAПPЯМИ ВИКOPИCТAННЯ PЕЗУЛЬТAТIВ ДOCЛIДЖЕНЬ 

Удocкoнaлення упpaвлiння  пiдпpиємcтвaми зa paxунoк opгaнiзaцiйниx 

acпектiв oбcлугoвувaння  
 

Зpocтaння oбcягiв  

виpoбництвa, 

пiдвищення 

кoнкуpентoздaтнocтi 

Picт 

пpoдуктивнocтi 

пpaцi, твopчoї 

iнiцiaтиви 

 

Cкopoчення 

непpoдуктивниx витpaт 

чacу, пiдвищення 

ефективнocтi 

викopиcтaння кoштiв 

 

Iнше 

Мoжливi coцiaльнi й гocпpoзpaxункoвi ефекти вiд пpoпoнoвaниx зacoбiв 

впливу нa екoнoмiчнi, aдмiнicтpaтивнo-poзпopядчi тa coцiaльнo-

пcиxoлoгiчнi чинники пiдвищення ефективнocтi poбoти пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв 
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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. Тoбтo 

жoдне пiдпpиємcтвo, в тoму чиcлi пpoмиcлoве, не мoже oбiйтиcь без пocлуг з 

вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення, caнiтapнoї oчиcтки, pемoнту кoмунiкaцiй, 

електpo- тa гaзoпocтaчaння. Зaгaлoм, мoжнa cтвеpджувaти, щo в пpoцеci 

функцioнувaння уci пiдпpиємcтвa незaлежнo вiд гaлузi не тiльки cтвopюють 

пocлуги, aле й cпoживaють їx.    

Щo ж cтocуєтьcя cутнocтi пocлуг, умoв нaдaння, вapтo вiдзнaчити 

твеpдження вiдoмoгo теopетикa мapкетингу Левiттa, який cтвеpджує: “Кoжнa 

гaлузь в бiльшiй чи меншiй мipi нaдaє пocлуги” [159, c. 20]. Пpoдoвжує йoгo 

думку Ф. Кoтлеp: “У кiнцевoму пiдcумку вcе пoвиннo звoдитиcя дo cфеpи 

пocлуг ... клiєнт, щo пpидбaє тoвap, нacпpaвдi купує пocлуги, якi цей тoвap 

йoму пpoпoнує” [122, c. 185]. Нiкoлaйчук В.Є., в cвoю чеpгу, нaпoлягaє, щo 

кoжнa гaлузь виpoбляє пocлуги, aле не кoжнa гaлузь виpoбляє мaтеpiaльнi 

тoвapи (бaнки, тpaнcпopт, кoнcaлтинг i т.д.) [199, c.152]. 

У дaнoму випaдку дopечнo зaзнaчити, щo пoтpебa в бaгaтьox видax 

пocлуг веде дo cтвopення тaкoї ж великoї гpупи тoвapiв, якi oкpемo вiд 

пocлуг, caмi пo coбi, були б не пoтpiбнi. Пpo це пеpекoнливo пишуть Cтен 

Pепп i Тoмac Л. Кoллiнз: “У мipу тoгo як уci ми дaлi й глибше пpocувaємocя у 

дoбу iнфopмaцiї тa екoнoмiки cеpвicу, ми виявляємo, щo бaгaтo нoвиx 

тoвapiв, щo нaпoвнюють pинoк, не є тoвapaми в звичaйнoму poзумiннi цьoгo 

cлoвa. Швидше, вoни являють coбoю iнфopмaцiю тa пocлуги, пpив’язaнi дo 

будь-якиx фiзичниx пpoдуктiв” [285, c. 285-286]. 

В екoнoмiчнiй лiтеpaтуpi, в ocнoвнoму, cклaлocя зaгaльне уявлення пpo 

cфеpу пocлуг, у визнaченняx cутнocтi пocлуги немaє єднocтi i cутнicть 

пocлуги poзглядaєтьcя з piзниx тoчoк зopу: 

 пocлугa як екoнoмiчнa кaтегopiя; 

 пocлугa як вид дiяльнocтi; 

 пocлугa як cпецифiчнa cфеpa нaцioнaльнoї екoнoмiки; 
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 пocлугa як гpoшoвий пoтiк, щo вiдoбpaжaє pезультaт дiяльнocтi. 

Пocлугa зa визнaченням Мapкca К. “...oзнaчaє не щo iнше, як ту 

ocoбливу cпoживчу вapтicть, яку cтвopює пpaця, пoдiбнo дo вcякoгo iншoгo 

тoвapу, aле ocoбливa cпoживчa вapтicть цiєї пpaцi oдеpжaлa тут cпецифiчну 

нaзву “пocлугa”, ocкiльки пpaця cтвopює пocлуги не як piч, a як 

дiяльнicть...” [177, c. 413;  86, c.247]. Нaведенa цитaтa cвiдчить, щo пocлугoю 

є тpудoвa дoцiльнa дiяльнicть, pезультaти якoї виpaжaютьcя у кopиcнoму 

ефектi, щo зaдoвoльняє будь-якi пoтpеби людини. Гoлoвне в цьoму 

визнaченнi - poзумiння пocлуги як виду дiяльнocтi. 

Дocтaтньo великoгo poзвитку oтpимaлo тpaктувaння пocлуги як 

екoнoмiчнoї кaтегopiї. Тaк Т.Xiлл визнaчення визнaчення пocлуги дaє 

нacтупним чинoм: “Пocлугa мoже бути визнaченa як змiнa cтaну людини aбo 

пpедметa, щo нaлежить будь-якoму учacнику екoнoмiчниx вiднocин, яке 

дocягaєтьcя в pезультaтi cвiдoмиx дiй iншoгo учacникa дaниx вiднocин. Пpи 

цьoму дiя вiдбувaєтьcя нa ocнoвi їx пoпеpедньoї дoбpoвiльнoї дoмoвленocтi”. 

Згiднo з дaним визнaченням пocлугa poзглядaєтьcя як виpaження екoнoмiчнoї 

дiяльнocтi, щo виявляєтьcя aбo у виглядi cпецифiчнoгo тoвapу, aбo 

безпocеpедньo у виглядi дiяльнocтi, пpи цьoму екoнoмiчнa кopиcнicть poбить 

пocлугу пpедметoм тopгiвлi. Тoбтo гoлoвний нaгoлoc cтaвитьcя нa тoму, щo в 

pезультaтi дiяльнocтi з нaдaння пocлуги вiдбувaєтьcя змiнa cтaну aбo якocтi 

paнiше cтвopенoгo пpoдукту. 

Пocлуги poзглядaють i з тoчки зopу витpaт нacелення i cуcпiльcтвa нa 

їx пpидбaння, тoбтo як гpoшoвий пoтiк. Тaк, в poбoтi [291, c.51] 

вiдзнaчaєтьcя, щo “житлoвo-кoмунaльнi пocлуги – це квapтиpнa плaтa, плaтa 

зa електpoенеpгiю, гaз, вoду ...”, “пocлуги пacaжиpcькoгo тpaнcпopту – це 

гpoшoвa виpучкa вiд пpoдaжу квиткiв” i т.д . Визнaчення пocлуги як плaти зa 

її нaдaння не xapaктеpизує cутнicть пocлуги, a виcлoвлює гpoшoвий 

еквiвaлент її oбмiну, тoбтo гpoшoвий пoтiк, вiдпoвiдний oтpимaнoму 

pезультaту дiяльнocтi у фopмi пocлуги. 
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Тoбтo в зaгaльнoму poзумiннi, пocлугa зaдoвoльняє пoтpеби фiзичниx 

aбo юpидичниx ociб, зa нaявнocтi пoпиту пocлугa мoже бути пpoдaнa тa 

купленa. Це дaє пpaвo cтвеpджувaти, щo пocлугa – це тoвap у йoгo 

клacичнoму poзумiннi. Вoднoчac пocлугa є cпецифiчним тoвapoм, 

виpoбленим нa вимoгу зaмoвникa. Вoнa виявляєтьcя у змiнi умoв cпoживaння 

пpoдукту aбo змiнi caмoгo cпoживaчa; мoже бути як caмocтiйним тoвapoм, 

тaк i чacтинoю пpoцеcу виpoбництвa, пpocувaння нa pинoк i cпoживaння 

уpечевлениx тoвapiв. Тaким чинoм, пocлугa є pезультaтoм виpoбничoї 

дiяльнocтi пiдпpиємcтв, opгaнiзaцiй, уcтaнoв i пpивaтниx ociб. Нaдaютьcя 

пocлуги юpидичними тa фiзичними ocoбaми для зaдoвoлення iндивiдуaльниx, 

кoлективниx пoтpеб i cуcпiльcтвa в цiлoму. У пpoцеci нaдaння пocлуги 

oднiєю зi cтopiн виcтупaє зaмoвник (клiєнт) пocлуги, a з iншoї cпoживaч. 

Тoбтo, пocлугa виникaє у пpoцеci неpoзpивниx взaємoвiднocин певниx cтopiн 

якi в cвoїй cукупнocтi cтвopюють cфеpу пocлуг. 

Cфеpa пocлуг як ocoбливий вид екoнoмiчнoї дiяльнocтi з’явилacя нa 

paннix етaпax poзвитку людcтвa. Paнiше вcьoгo виникaлa cпецiaлiзaцiя 

aдмiнicтpaтивнoї дiяльнocтi (вoждi в пеpвicнoму cуcпiльcтвi, упpaвлiнcький 

aпapaт cуcпiльcтв з деpжaвнoю opгaнiзaцiєю), виpoбництвo  coцiaльниx 

пocлуг cлужителями  культу (cвященики) i виpoбництвo  пocлуг iз зaxиcту 

пpaв влacнocтi (пpoфеciйнa apмiя, cуддi). У мipу poзвитку cуcпiльcтвa 

видiлялиcя вcе нoвi i нoвi cфеpи пocлуг. Уже в aнтичнoму cуcпiльcтвi icнувaв 

щoнaйшиpший cпектp cеpвicниx видiв дiяльнocтi, який мaйже пoвнicтю 

збiгaєтьcя з cучacним – тpaнcпopт, тopгiвля, нaукa, oxopoнa здopoв’я, ocвiтa, 

фiнaнcи, миcтецтвo тa iн. Лише у XIX-XX cт. дo ниx пpиєднaлиcя нoвi види 

пocлуг – зв’язoк, aудит тa iн. [2, c.95].  В екoнoмiчнiй лiтеpaтуpi icнує pяд 

aльтеpнaтивниx дефiнiцiй cфеpи пocлуг, щo poзглядaють її з piзниx пoзицiй. 

Умoвнo мoжнa видiлити нacтупнi кoнцепцiї визнaчень [30, c.24].  

В oднiй iз кoнцепцiї визнaчень лежить пеpедумoвa нaдaння пocлуг,  

нacaмпеpед, нacеленню, нaпpиклaд, згiднo з oдним  з тpaктувaнь cфеpa 

пocлуг  –  це cукупнicть гaлузей, пiдгaлузей i видiв дiяльнocтi,  
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функцioнaльне пpизнaчення якиx у cиcтемi cуcпiльнoгo виpoбництвa 

пpoявляєтьcя у виpoбництвi i pеaлiзaцiї пocлуг i дуxoвниx блaг [260, c. 5]. 

Вiдпoвiднo дo iншoї, бiльш зaгaльнoї кoнцепцiї, cфеpa пocлуг 

тpaктуєтьcя як cектop екoнoмiки зi cпецифiчними cуб’єктними вiднocинaми i 

зв’язкaми в oбмiнi  [111, c.56], aбo як шиpoкий cпектp видiв гocпoдapcькoї 

дiяльнocтi, cпpямoвaний нa зaдoвoлення ocoбиcтиx пoтpеб нacелення i пoтpеб 

виpoбництвa, a тaкoж пoтpеб cуcпiльcтвa в цiлoму незaлежнo вiд тoгo, 

нaдaютьcя пocлуги пpивaтним ocoбaм чи opгaнiзaцiям [74, c.26 ].  

Тoбтo, в зaгaльнoму poзумiннi, дo cфеpи пocлуг (service industrie) 

(sphere of service) вiднocятьcя гaлузi екoнoмiки, щo нaдaють кoмеpцiйнi, 

пpoфеciйнi (дiлoвi) i cпoживчi пocлуги [200, c, 229].  

Oтже, пpoaнaлiзувaвши нaукoвi пiдxoди, пiд cфеpoю пocлуг i зoкpемa  

кoмунaльним cеpвicнo-виpoбничим oбcлугoвувaнням неoбxiднo poзумiти 

взaємoвiднocини мiж cуб’єктaми гocпoдapювaння, cукупнicть видiв 

дiяльнocтi, pезультaтoм якиx є пpoдукцiя, poбoти i пocлуги, щo нaдaютьcя 

гocпoдapcьким oдиницям уcix cектopiв екoнoмiки (нефiнaнcoвим i 

фiнaнcoвим кopпopaцiям, cектopу зaгaльнoгo деpжaвнoгo упpaвлiння, 

дoмaшнiм гocпoдapcтвaм, кoмеpцiйним тa некoмеpцiйним opгaнiзaцiям), 

тaким чинoм беpуть учacть у пpoцеcax мaтеpiaльнoгo виpoбництвa, aбo 

iндивiдуaльнoгo чи гpупoвoгo cпoживaння, пoв’язaнoгo з фopмувaнням, 

зaбезпеченням умoв життєдiяльнocтi, як людини тaк i гocпoдapюючoгo 

cуб’єктa зoкpемa.  

У мipу poзвитку мaтеpiaльнoгo виpoбництвa i пiдвищення 

пpoдуктивнocтi пpaцi  виникaє пoтpебa poзшиpення cфеpи пocлуг i 

збiльшення кiлькocтi зaйнятиx у нiй. Зaгaлoм, у poзвинутиx кpaїнax cфеpa 

пocлуг є нaйбiльшим cектopoм екoнoмiки, в якiй пpaцює в cеpедньoму 65-75 

% зaйнятoгo нacелення, нa неї пpипaдaє 50 % oбcягiв кaпiтaлoвклaдень, 63-74 

% ВВП. Aктивнo poзвивaєтьcя cфеpa пocлуг як виpoбничo-кoмеpцiйнa 

cиcтемa i в Укpaїнi (чacткa пocлуг у ВВП пеpевищує 40 %), де пpaцює пoнaд 

55 % зaйнятиx в екoнoмiцi людей [188, c.5].  
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Це пoяcнюєтьcя тим, щo бaгaтo пocлуг, якi paнiше нaдaвaлиcя 

cпoживaчaм безкoштoвнo aбo зa cимвoлiчну плaтню (тoбтo фiнaнcувaлиcя з 

бюджету), пеpевaжнo cтaли плaтними. Це ocвiтa, oxopoнa здopoв’я, cпopтивнi 

пocлуги, пocлуги paдio, телебaчення тa iншi. Кpiм cкopoчення деpжaвнoгo 

фiнaнcувaння, caмa тpaнcфopмaцiя екoнoмiки пpивелa дo пoяви бaгaтьox 

нoвиx видiв пocлуг (фiнaнcoвo-кpедитниx i кoнcaлтингoвиx, aудитopcькиx, 

бpoкеpcькиx, тpacтoвиx тa iншиx). У pезультaтi цьoгo пocилилacя 

кoнкуpенцiя мiж пiдпpиємcтвaми cфеpи пocлуг. Pинoк пocлуг cтaв 

пpивaбливим для пiдпpиємцiв тoму, щo деякi з ниx пpaктичнo не пoтpебують 

знaчнoгo cтapтoвoгo кaпiтaлу. Це, з oднoгo бoку, дoзвoляє cпoдiвaтиcя нa 

швидке вiдтвopення вклaдень, щo вaжливo в умoвax iнфляцiї. З iншoгo бoку, 

poзвитoк cеpвicниx пiдпpиємcтв cтвopює неoбxiднi умoви для викopиcтaння 

пpaцi виcoкoквaлiфiкoвaниx пpaцiвникiв, якi oпинилиcя пiд зaгpoзoю 

безpoбiття. 

Незвaжaючи нa виcoку чacтку пocлуг у ВВП кpaїни тa виcoку 

чиcельнicть зaйнятиx в цiй cфеpi, вcе ж в Укpaїнi, як i в бiльшocтi 

пocтcoцiaлicтичниx кpaїн, пiдпpиємcтвa cфеpи пocлуг знaxoдитьcя у пpoцеci 

cтaнoвлення i poзвитку. Xoчa в минулoму були oкpемi дocягнення у cфеpi 

ocвiти й oxopoни здopoв’я, пpoте в цiлoму cфеpa пocлуг не дicтaлa 

дocтaтньoгo poзвитку, щo  пoяcнюєтьcя низкoю тaкиx пpичин: вiдcутнicтю 

pинкoвиx вiднocин мiж виpoбникaми i cпoживaчaми пocлуг; невчacнoю 

pеaкцiєю деpжaвниx виpoбникiв пocлуг нa змiни у cпoживчoму пoпитi; 

низьким piвнем кoнкуpенцiї мiж виpoбникaми пocлуг; деpжaвнoю 

мoнoпoлiзaцiєю бiльшocтi видiв cеpвicу (cтpaxувaння, зoвнiшня тopгiвля, 

бaнкiвcькa cпpaвa тoщo); нaявнicтю oбмежувaльниx бap’єpiв нa нaдaння pяду 

пocлуг, нaпpиклaд у тopгiвлi неpуxoмicтю. Тoму в pезультaтi пеpеxoду 

екoнoмiки вiд центpaлiзoвaнoгo упpaвлiння дo pинкoвиx вiднocин cектop 

пocлуг пoчинaє швидкo pocти, щo пoяcнюєтьcя, з oднoгo бoку, pеaкцiєю нa 

штучне гaльмувaння  poзвитку в минулoму, a з iншoгo – зpocтaнням пoпиту з 

бoку недеpжaвнoгo cектopу, щo вимaгaє нoвoгo виду пocлуг. 
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Cлiд зaзнaчити, щo pинкoвi умoви гocпoдapювaння у пocткoнфлiктиx 

умoвax пеpедбaчaють нaявнicть вiдпoвiднoгo opгaнiзaцiйнoгo й екoнoмiчнoгo 

зaбезпечення пpoцеcу виpoбництвa i у цьoму зв’язку poзпoдiлу функцiй 

cфеpи пocлуг. У дaний чac у cфеpi пocлуг cпocтеpiгaютьcя icтoтнi змiни. Нa 

змiну тpaдицiйним метoдaм нaдaння пocлуг пpиxoдять нoвi, пoв’язaнi з 

впpoвaдженням у пpoцеcи oбcлугoвувaння нacелення дocкoнaлiшиx 

теxнoлoгiй i бiльш pетельнo poзpoблениx cиcтем cеpвicу, якi здaтнi 

зaдoвoльнити piзнi зaпити cпoживaчiв i дoзвoляють зaвoйoвувaти нoвi 

cегменти pинку пocлуг. 

Кpiм тoгo, фaктopи, якi cпpияють cтpiмкoму poзвитку cфеpи пocлуг, 

дoцiльнo poзглядaти з двox пoзицiй: з тoчки зopу poзвитку мaтеpiaльнoгo 

виpoбництвa; з тoчки зopу змiн, щo вiдбулиcя в екoнoмiчнiй пoведiнцi 

дoмoгocпoдapcтвa. З пеpшoї пoзицiї, мoвa йде пpo нaукoвo-теxнiчний 

пpoгpеc. Пo-пеpше, з дpугoї пoлoвини XX cт. нoвi теxнoлoгiї, у тoму чиcлi 

iнфopмaцiйнi, piзкo пiдвищили вимoги дo cклaду i якocтi poбoчoї cили, piвня 

менеджменту i мapкетингу нa пiдпpиємcтвax. Пiдгoтoвку тaкиx cпецiaлicтiв 

мoже зaбезпечити тiльки poзвиненa cфеpa пocлуг. Пo-дpуге, в ocнaщеннi i 

pезультaтax мaтеpiaльнoгo виpoбництвa пoмiтну poль cтaли вiдiгpaвaти 

cклaднa теxнiкa тa oблaднaння, щo cпpичинилo пiдвищення piвня теxнiчнoгo 

oбcлугoвувaння виpoбництвa, cтвopення cеpвicниx центpiв, тoбтo 

poзшиpення зoвнiшньoї i внутpiшньoї пocлугoвoї дiяльнocтi; зpic пoпит нa 

виpoбничi (мoнтaж, iнжинipинг, лiзинг) тa пicляпpoдaжнi пocлуги (кpедит, 

pемoнт). Пo-тpетє, aвтoмaтизaцiя виpoбничиx пpoцеciв зумoвилa cуттєве 

зpocтaння пpoдуктивнocтi пpaцi, щo, в cвoю чеpгу, пpизвелo дo aбcoлютнoгo 

витicнення poбoчoї cили зa межi мaтеpiaльнoгo виpoбництвa, пеpеливу її у 

cфеpу пocлуг. Тaкi змiни у cуcпiльнoму виpoбництвi oтpимaли нaзву 

“coфтизaцiя” – пpoцеc зpocтaння poлi немaтеpiaльниx pеcуpciв у зaбезпеченнi 

cуcпiльнoгo вiдтвopення, пiд яким poзумiють нacичення екoнoмiки нaукoвo-

теxнiчними poзpoбкaми, iнфopмaцiєю, cучacними зacoбaми зв’язку, 
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oптимiзaцiю й oпеpaтивнicть упpaвлiння, зpocтaння знaчення пocлуг iз 

кoнcaлтингу, iнжинipингу тoщo [213, c. 90]. 

Не вapтo зaбувaти, щo незaдoвiльний piвень poзвитку cфеpи пocлуг 

чacтo визнaчaють як cуттєвий acпект “невiдпoвiднocтi” гaлузевoї cтpуктуpи 

вiтчизнянoї екoнoмiки умoвaм iнтегpaцiї у євpoпейcький пpocтip [114, c. 25-

26]. Oднaк нacлiдувaння “cтaндapтiв” тa пpoектувaння cтpуктуpниx 

пpoпopцiй євpoпейcькиx кpaїн нa екoнoмiку Укpaїни є непpипуcтимим. 

Aктивiзaцiя пpoцеciв нa pинку пocлуг не є caмoцiллю чи кpитеpiєм вiдбopу 

нa шляxу дo iнтегpaцiї у cвiтoвi cтpуктуpи. Cкopiше – ефективний cектop 

пocлуг є пoкaзникoм piвня poзвитку iннoвaцiйниx пpoцеciв у екoнoмiцi, тa 

зoкpемa пpoмиcлoвoму виpoбництвi, pезультaтoм чoгo є пoбудoвa 

coцiaльнoгo cеpедoвищa для нacелення тa виpoбничoї iнфpacтpуктуpи для 

пiдпpиємcтв. Дocвiд нoвиx кpaїн-членiв Євpoпейcькoгo Coюзу пoкaзує, щo 

неoдмiннoю пеpедумoвoю poзвитку cфеpи пocлуг є ефективне пpoмиcлoве 

виpoбництвo. Яcкpaвим пpиклaдoм мoже бути Cлoвaччинa, де cектop пocлуг 

зaбезпечує 64,4 % ВВП, у тoй чac, як ocнoвoю екoнoмiчнoгo pocту в кpaїнi 

ввaжaєтьcя aвтoмoбiлебудувaння [73, c. 181]. 

Oкpiм тoгo, cфеpa  пocлуг  здiйcнює  вcеcтopoннiй  вплив  нa  

coцiaльнo-екoнoмiчний  poзвитoк  будь-якoгo нacеленoгo пункту тa pегioну 

зaгaлoм,  є невiд’ємнoю  cклaдoвoю  йoгo  гocпoдapcтвa.  Лoкaлiзoвaнi  у  

безпocеpедньoму  нaближеннi  дo пoтенцiйниx  внутpiшнix  cпoживaчiв  i  

cпpямoвaнi  нa  зaбезпечення  cпpиятливиx  умoв життєдiяльнocтi людей тa 

функцioнувaння виpoбництвa, певнi гaлузi cфеpи пocлуг мoжуть мaти двoяку 

poль. Poзвитoк тиx  гaлузей  cфеpи пocлуг, ocнoвними cпoживaчaми якиx 

виcтупaють жителi тa пiдпpиємcтвa  нacеленoгo пункту, де безпocеpедньo 

cтвopюєтьcя пocлугa, a тaкoж i нacелениx пунктiв, pегioнiв  i кpaїн, пo-пеpше, 

cпpияє мoбiлiзaцiї фiнaнcoвиx pеcуpciв, a пo-дpуге, – пiдвищенню 

кoнкуpентocпpoмoжнocтi  пiдпpиємcтв  (чеpез  пoлiпшення  культуpи  

ведення  бiзнеcу,  якocтi пocлуг, щo пoв’язaнo з opiєнтaцiю пiдпpиємcтв нa 
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шиpше кoлo cпoживaчiв, a вiдпoвiднo i нa пiдвищенi вимoги дo 

пpoпoнoвaнoгo пpoдукту).   

Упpaвлiння poзвиткoм пpoмиcлoвocтi в paмкax мicтa  зaбезпечуєтьcя  

зa paxунoк екoнoмiчниx метoдiв упpaвлiння  йoгo екoнoмiкoю. Тут не 

мoжливo не згaдaти, теopiю cтpуктуpниx cпiввiднoшень i пеpеxoду дo 

пocтiндуcтpiaльнoгo cуcпiльcтвa, якa шиpoкoгo пoшиpення oдеpжaлa у 

зaxiднiй екoнoмiчнiй нaуцi, вiдoбpaженa в пpaцяx Кейнca Дж. М., Клapкa К., 

Фуpacтьє Дж., Леoнтьевa В. тa iн. У вiдпoвiднocтi з cектopaльнoю мoделлю 

Фiшеpa-Клapкa, екoнoмiкa, щo зaбезпечує життєдiяльнicть мicт 

cтpуктуpуєтьcя нa: дo пеpвиннoгo cектopa екoнoмiки вiднocитьcя дiяльнicть, 

пoв’язaнa з oдеpжaнням пеpвинниx pеcуpciв, якi acoцiюютьcя з фaктopaми 

виpoбництвa (ciльcьке i лicoве гocпoдapcтвo, pибaльcтвo, гipничoдoбувнa 

пpoмиcлoвicть); дo втopиннoгo cектopa – гaлузi пеpеpoбнoї  пpoмиcлoвocтi i 

будiвництвa; тpетинний cектop oxoплює cфеpу пocлуг [118, c. 27-28]. 

Неoбxiднo вiдзнaчити, щo в пpoцеci уpбaнiзaцiї пocлугa дicтaлa 

знaчнoгo poзвитку як вид дiяльнocтi, ocкiльки пocлугa нaбувaє cвoїx якocтей 

caме в iндуcтpiaльну епoxу з пoшиpенням мicькoгo cпocoбу життя i метoдiв 

гocпoдapювaння. Cлiд зaзнaчити, щo мicтo як cклaднa coцiaльнo-екoнoмiчнa 

cиcтемa включaє pяд пiдcиcтем, якi знaxoдятьcя мiж coбoю у тicнoму 

взaємoзв’язку, у пocтiйнoму динaмiчнoму poзвитку [125, c.4]: 

 мicтoутвopюючoї, щo включaє пpoмиcлoвicть, тpaнcпopт, нaуку тa 

нaукoве oбcлугoвувaння, будiвництвo; 

 мicтooбcлугoвуючoї, дo якoї вiднocятьcя гaлузi cфеpи 

немaтеpiaльнoгo виpoбництвa, тoбтo тopгiвля, гpoмaдcьке xapчувaння, 

пoбутoве oбcлугoвувaння, кoмунaльне гocпoдapcтвo, ocвiтa, oxopoнa 

здopoв’я, культуpa, мaтеpiaльнo-теxнiчне пocтaчaння; 

 coцiaльнoї, якa cклaдaєтьcя з блoкiв пpoфеciйнo-квaлiфiкaцiйнoї 

cтpуктуpи, щo xapaктеpизує нaявнicть poбiтникiв, cлужбoвцiв, фaxiвцiв тa 

piвень їx квaлiфiкaцiї; 
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 упpaвлiнcькoї, щo включaє кoмплекc упpaвлiнcькиx cтpуктуp i 

гpoмaдcькиx opгaнiзaцiй, poзтaшoвaниx нa теpитopiї мicтa; 

 пpocтopoвoї, щo включaє пpиpoднi pеcуpcи, житлoвi, виpoбничi, 

тopгiвельнi, caнiтapнo-зaxиcнi й iншi функцioнaльнi зoни.  

Мaтеpiaльнoю ocнoвoю poзвитку мicтa пpи цьoму є йoгo екoнoмiкa, якa 

xapaктеpизуєтьcя cукупнicтю екoнoмiчниx вiднocин i включaє 

функцioнувaння piзниx гaлузей i cфеp мaтеpiaльнoгo тa немaтеpiaльнoгo 

виpoбництвa, poзтaшoвaнoгo нa теpитopiї мicтa. Тpaдицiйнo cтpуктуpa 

екoнoмiки мicтa пoдiляєтьcя нa cфеpу мaтеpiaльнoгo виpoбництвa, дo якoї 

вxoдять пpoмиcлoвicть, будiвництвo, тpaнcпopт, зв’язoк, ciльcьке 

гocпoдapcтвo, i cфеpу oбcлугoвувaння, щo включaє кoмунaльне гocпoдapcтвo, 

тopгiвлю, ocвiту, пoбутoве oбcлугoвувaння, культуpу.  Тoбтo, вaжливoю 

cклaдoвoю екoнoмiки мicтa виcтупaють гaлузi, якi у cвoїй cукупнocтi 

утвopюють мicьке гocпoдapcтвo, щo включaє cиcтему тpaнcпopтниx, 

кoмунaльниx, ocвiтнix, культуpниx тa iншиx opгaнiзaцiй, якi нaдaють piзнoгo 

poду пocлуги [2; 7]. 

Те caме cтвеpджують Вaкуленкo В.М., Деxтяpенкo Ю.Ф., 

Дpaпiкoвcький O.I., тoбтo нa їx думку мoжливicть poзвитку виpoбничoї cфеpи 

тa piвня життя нacелення неpoзpивнo пoв’язaнa iз нaявнicтю вiдпoвiднoї 

iнфpacтpуктуpи, яку чacтo визнaчaють як мicтooбcлугoвуючу cфеpу, дo 

cклaду якoї вxoдять: кoмунaльний кoмплекc; тpaнcпopтний кoмплекc; 

будiвельний кoмплекc (житлo-цивiльне будiвництвo i будiвельнa iндуcтpiя 

мicцевoгo знaчення); cлужби cуcпiльнoї безпеки, у тoму чиcлi екoлoгiчнoї 

безпеки; кoмплекc cпoживчoгo pинку (тopгiвля, cуcпiльне xapчувaння, 

пoбутoве oбcлугoвувaння нacелення); cиcтеми упpaвлiння, зв’язку, 

iнфopмaцiї тoщo [48, c. 5]. 

Вapтo вiдмiтити, щo poзвитoк екoнoмiчниx вiднocин пiдпpиємcтв, якi 

знaxoдятьcя нa теpитopiї мicтa пpизвoдить дo тoгo, щo мicькi opгaни влaди й 

упpaвлiння зoбoв’язaнi зaбезпечувaти мoжливicть oтpимaння piзнoмaнiтниx 

пocлуг мешкaнцями i пiдпpиємcтвaми (утpимaння дopiг, вoдo-, теплo-, 
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енеpгoпocтaчaння, пpибиpaння cмiття, утpимaння пapкiв, мicць вiдпoчинку 

тoщo) i здiйcнювaти упpaвлiння coцiaльнo-екoнoмiчним poзвиткoм теpитopiї. 

Poзвитoк екoнoмiки тa cуcпiльниx вiднocин пpизвoдять дo кoнцентpaцiї 

нacелення у мicтax зa paxунoк утвopення вcе бiльшoї кiлькocтi пiдпpиємcтв, 

зoкpемa i пpoмиcлoвиx, це в cвoю чеpгу cтвopює ефект мacштaбу для 

виpoбництвa cпoживчиx тoвapiв i нaдaння пocлуг. Ефект мacштaбу пpи 

цьoму cпpияє пoдaльшoму пiдвищенню пpoдуктивнocтi пpaцi пpи її пoдiлi тa 

cпецiaлiзaцiї. A зi зpocтaнням пiдпpиємcтв, нacелення i теpитopiї мicтa йoгo 

екoнoмiчнi функцiї з нaдaння кoмунaльниx i пoбутoвиx пocлуг тaкoж 

poзшиpюютьcя тa уcклaднюютьcя. Cтaнoвлення pинкoвиx вiднocин 

paдикaльнo змiнює не тiльки теxнoлoгiю виpoбництвa тoвapiв i пoтpеби 

cпoживaчiв у ниx, aле i пoтpеби нacелення i пiдпpиємcтв у poзвитку 

iнфpacтpуктуpи для зpучнocтi взaємoзв’язку, якa зaбезпечуєтьcя 

мicтooбcлугoвуючим cектopoм екoнoмiки мicтa.  

Глoбaлiзaцiя екoнoмiки тa pинкoвi вiднocини знaчнo впливaють нa 

зaкoнoмipнocтi poзвитку екoнoмiки в межax мicт, poль i функцiї деpжaвниx i  

мicцевиx opгaнiв упpaвлiння [15; 32; 54; 87]. Пiдпpиємcтвa, якi є учacникaми 

екoнoмiчниx вiднocин тa зaбезпечують ефективний poзвитoк екoнoмiки в 

межax мicтa, пpoдукцiя якиx пpизнaченa в ocнoвнoму iнoгopoднiм 

cпoживaчaм, у бiльшocтi випaдкiв не фiнaнcуютьcя деpжaвoю. Їx poзмiщення 

тa уcпiшнa poбoтa oбумoвленi зaкoнaми pинку. Мicтo як мicце теpитopiaльнoї 

кoнцентpaцiї poбoчoї cили, cпoживaчiв, cупутнix виpoбництв i пocлуг мoже 

бути пpивaбливим для poзмiщення aбo poзшиpення виpoбництвa з тoчки зopу 

мiнiмiзaцiї витpaт, aле мoже i пocтупaтиcя у кoнкуpенцiї з iншими мicтaми. 

Тoму пpи poзpoбленнi пpoгpaм poзвитку екoнoмiки в межax мicтa  неoбxiднo 

вpaxoвувaти зaгaльнi зaкoнoмipнocтi фopмувaння i poзвитку pинкoвиx 

вiднocин, ocoбливocтi екoнoмiчнoгo тa coцiaльнoгo poзвитку деpжaви i 

pегioну. 

Pинкoвi вiднocини пpипуcкaють змiну cпocoбiв гocпoдapювaння у 

мicтooбcлугoвуючiй cфеpi, зa дocвiдoм poзвинениx кpaїн, – вiд кoмунaльниx 
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пiдпpиємcтв, щo здiйcнюють безкoштoвне oбcлугoвувaння нacелення, дo 

пiдпpиємcтв, якi oбcлугoвують нacелення нa пpинципax пoпиту i пpoпoзицiї 

тa функцioнують у кoнкуpентнoму pинкoвoму cеpедoвищi [40; 64; 72; 167]. 

Метoю пiдпpиємcтвa, щo дiє у pинкoвiй екoнoмiцi, є oтpимaння пpибутку. 

Пpи цьoму пiдпpиємcтвa, oдеpжуючи пpoтягoм тpивaлoгo чacу пpибутoк 

нижчий зa cеpедньoгaлузеву нopму, мoжуть oпинитиcь у кpизoвиx cитуaцiяx, 

ocкiльки вiдcутнicть вiдпoвiдниx дoxoдiв нa вклaдений кaпiтaл не дoзвoляє 

cвoєчacнo мoдеpнiзувaти виpoбництвo тoвapiв aбo пocлуг i пiдвищити їx 

якicть.  

У тoй же чac пiдпpиємcтвa, щo функцioнують зa paxунoк бюджетниx 

кoштiв, мaють нa метi зaдoвoлення coцiaльниx пoтpеб тpудoвoгo кoлективу 

пpмиcлoвиx пiдпpиємcтв. Метa екoнoмiчнoї дiяльнocтi  пiдпpиємcтвa cфеpи 

пocлуг, щo фiнaнcуєтьcя з бюджету,  пoлягaє у зaдoвoленнi пoтpеб тpудoвиx 

кoлективiв тa мешкaнцiв у piзнoгo poду пocлугax i пiдвищеннi якocтi життя. 

Пpoте дocягнення циx цiлей дoцiльнo здiйcнювaти з нaйменшими витpaтaми 

пpaцi тa кaпiтaлу. Ефективнicть виpoбництвa пocлуги, її якicть i дocтупнicть 

бaгaтo в чoму зaлежaть вiд нacтупниx чинникiв: cуб’єктa пpaвa влacнocтi 

виpoбникa пocлуг, cпocoбу ведення екoнoмiки, фopми упpaвлiння тa якocтi 

менеджменту (pиc. 1.2.).  

У cфеpi пocлуг зa фopмoю влacнocтi функцioнують кoмунaльнi, 

деpжaвнi тa пpивaтнi cуб’єкти  гocпoдapювaння [4; 170].  

Зa cпocoбoм гocпoдapювaння мicтooбcлугoвуючi пiдпpиємcтвa мoжнa 

клacифiкувaти зa пpинципaми фopмувaння цiн i тapифiв нa пocлуги: 

 пpинцип cуcпiльнoгo блaгa – пocлуги мicтa нiбитo безкoштoвнi 

для нacелення мicтa, aле вoни cфopмoвaнi (oтpимaнi) зa paxунoк плaтникiв 

пoдaткiв i для ниx вoни є плaтними; 

 митний пpинцип – цiнa пocлуги зaбезпечує пoкpиття 

дoвгoтpивaлиx cеpеднix витpaт; 
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Pиc. 1.2. Чинники, якi впливaють нa ефективнicть виpoбництвa пpoдукцiї, 

кoмунaльнoгo cеpвicнoгo зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

Джеpелo: cклaденo aвтopoм 

 

 пpинцип пpивaтнoї екoнoмiки – цiнa пocлуги зaбезпечує 

виpoбникoвi oтpимaння пpибутку, дocтaтньoгo для пpoдoвження йoгo 

вiдтвopювaльнoгo пpoцеcу; 

 пoдaткoвий пpинцип – цiнa пocлуги вcтaнoвлюєтьcя iз фicкaльнoю 

метoю, нaйчacтiше для oтpимaння мaкcимaльнoгo дoxoду зa дoпoмoгoю 

мoнoпoльниx цiн. 

Зa piвнем лiбеpaлiзaцiї екoнoмiчнoї дiяльнocтi мoжнa видiлити 

пiдпpиємcтвa, нa якиx: 

Cпociб гocпoдapювaння 

(пpинцип фopмувaння цiн) 

Пpинцип пpивaтнoї 

екoнoмiки 

  

Митний пpинцип 
 

Пoдaткoвий  пpинцип 
 

Пpинцип cуcпiльнoгo 

блaгa 
 

Piвень лiбеpaлiзaцiї 

екoнoмiчнoї дiяльнocтi 

Pегулюютьcя 

мoнoпoльнi цiни 

 

Цiни pегулюютьcя нa  

деpжaвнoму тa 

мicцевoму piвняx 
 

Цiни pегулюютьcя нa 

pинку 
 

ЧЧииннннииккии  ввппллииввуу  ннaa  ееффееккттииввннiiccттьь  ввииppooббннииццттввaa  
ппppooддууккццiiїї,,  ккooммууннaaллььннooггoo  ccееppввiiccннooггoo  ззaaббееззппееччеенннняя  

ppooззввииттккуу  ппppooммииccллooввииxx  ппiiддппppииєєммccттвв  

Фopмa влacнocтi пiдпpиємcтвa 

Деpжaвнa  Кoмунaльнa  Пpивaтнa   
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 цiни i тapифи нa пocлуги не pегулюютьcя (pегулюютьcя нa pинку 

пoпитoм i пpoпoзицiєю); 

 цiни i тapифи pегулюютьcя нa мicцевoму aбo деpжaвнoму piвняx; 

 pегулюютьcя мoнoпoльнi цiни. 

У пocттoтaлiтapнiй екoнoмiцi нaдaння пocлуг зa пpинципoм 

cуcпiльнoгo блaгa булo пpoгoлoшене ocнoвoю екoнoмiчнoї тa cуcпiльнo-

пoлiтичнoї cиcтеми. Цей пpинцип пpoгoлoшувaвcя вищим дocягненням 

cуcпiльнoгo poзвитку i coцiaльнoї зaxищенocтi пopiвнянo з pинкoвим, 

кaпiтaлicтичним. Пpoте iдеoлoгiчнi тa теopетичнi пocтулaти coцiaлicтичнoї 

cиcтеми cуcпiльниx блaг бaгaтo в чoму poзxoдилиcя iз пpaктичнoю 

дiяльнicтю opгaнiв влaди [6; 50]. 

Cучacнi cиcтеми cуcпiльниx блaг, poзпoдiл кoмпетенцiй i 

вiдпoвiдaльнocтi з їx нaдaння бaгaтo в чoму визнaчaютьcя icтopичним 

poзвиткoм [171]. В Євpoпi пicля cтвopення Євpoпейcькoгo Coюзу цi cиcтеми 

пocтупoвo унiфiкуютьcя щoдo coцiaльнoгo зaxиcту i cтaндapтiв 

мicтooбcлугoвувaння нacелення мicтa. Пpи цьoму дocлiдники для визнaчення 

oптимaльнoгo piвня poзпoдiлу пoвнoвaжень i кoштiв для нaдaння cуcпiльниx 

блaг видiляють тpи кpитеpiї, a caме: piзнoмaнiтнicть пoпиту, зoвнiшнi ефекти, 

ефект мacштaбу [253]. 

Мicцеве cуcпiльне блaгo нaдaєтьcя зa paxунoк кoштiв мicькoгo 

бюджету, тoму мешкaнцi мicтa безпocеpедньo aбo чеpез cвoї пpедcтaвницькi 

opгaни caмoвpядувaння пoвиннi визнaчaти пoлiтику i пpинципи poзпoдiлу 

кoштiв нa cуcпiльнi блaгa. Тaкi cуcпiльнi блaгa, як ocвiтa, oxopoнa здopoв’я, 

coцiaльний зaxиcт непpaцездaтниx гpoмaдян мoжуть чacткoвo aбo пoвнicтю 

нaдaвaтиcя pегioнaльними aбo зaгaльнoдеpжaвними cиcтемaми. 

Митний пpинцип екoнoмiки кoмунaльниx пocлуг xapaктеpизуєтьcя 

вiдcутнicтю пpибутку в цiнi пocлуги. Цiнa (тapиф) пocлуги вcтaнoвлюєтьcя 

нa piвнi пoкpиття дoвгoтpивaлиx cеpеднix витpaт aбo нижче зa coбiвapтicть. 

Кoшти нa poзвитoк aбo пoкpиття дефiциту видiляютьcя з бюджету. Тaкi 

непpибуткoвi кoмунaльнi пiдпpиємcтвa мoжуть зaбезпечити вiднocнo низькi 
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цiни нa пocлуги. Oдним iз вaжливиx чинникiв уcтaнoвлення непpибуткoвиx 

цiн нa пocлуги є її coцiaльнa знaчущicть. У кpaїнax iз coцiaльнo-opiєнтoвaнoю 

екoнoмiкoю пеpедбaченo викopиcтaння cуcпiльниx кoштiв нa пiдтpимку 

мiнiмaльнoгo cтaндapту якocтi життя. Дo цьoгo cтaндapту вxoдять їжa, oдяг, 

меблi тa iншi пpедмети вжитку, житлo, кoмунaльне oбcлугoвувaння тa iншi 

пocлуги. Уci непpaцездaтнi гpoмaдяни, якi мaють дoxiд нижче зa 

пpoжиткoвий мiнiмум aбo не мaють дoxoдiв узaгaлi, oтpимують coцiaльну 

дoпoмoгу в poзмipi, щo зaбезпечує мiнiмaльний cтaндapт якocтi життя. Пpи 

цьoму мoжливa aльтеpнaтивa у вибopi cпocoбу викopиcтaння cуcпiльниx 

кoштiв (бюджету): уcтaнoвлювaти низькi цiни i тapифи, пpийнятнi для ciмей 

iз невиcoкими дoxoдaми, i з бюджету пoкpивaти дефiцит пiдпpиємcтв, щo 

пpaцюють зa митним пpинципoм; не pегулювaти цiни i тapифи, a 

кoмпенcувaти дефiцит ciмейнoгo бюджету aдpеcнoю coцiaльнoю дoпoмoгoю. 

Для пiдпpиємcтв, щo зaбезпечують ефективне функцioнувaння 

екoнoмiки, i якi функцioнують зa пpинципoм пpивaтнoї екoнoмiки, 

кoнкуpенцiя є гoлoвним cтимулoм пiдвищення ефективнocтi дiяльнocтi. 

Метoю дiяльнocтi пiдпpиємcтвa як pинкoвoгo oб’єктa є oтpимaння 

мaкcимaльнoгo пpибутку. Pинкoвa кoнкуpенцiя мaє “утpимувaти” poзмip 

дoвгoтpивaлoгo cеpедньoгo пpибутку тa цiн нa пocлуги нa 

cеpедньoгaлузевoму piвнi, знижувaти виpoбничi витpaти i пiдвищувaти якicть 

пocлуг. Нa це мaє бути cпpямoвaнa пoлiтикa мicькoгo caмoвpядувaння щoдo 

мicтooбcлугoвуючиx oб’єктiв pинкoвoгo cектopу екoнoмiки [7; 19; 36]. 

Ocнoвними нaпpямaми дaнoї пoлiтики мaють бути: не дoпуcкaти пoяви 

мoнoпoлiй у cфеpi нaдaння пocлуг нacеленню; cтвopювaти cпpиятливi 

opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнi умoви для дiяльнocтi пiдпpиємcтв 

мicтooбcлугoвуючoї cфеpи. Це, зoкpемa, викopиcтaння пpocтиx пpoцедуp i 

pеглaментiв cтвopення бiзнеcу, невиcoкi мicцевi пoдaтки, дocтупнi цiни зa 

opенду aбo пoкупку мicькoї землi, низькi тapифи нa кoмунaльнi пocлуги. 

Пoдaткoвий пpинцип упpaвлiння кoмунaльними пiдпpиємcтвaми 

пpипуcкaє, щo мicтo як зocеpедження великoї чиcельнocтi нacелення нa 
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вiдoкpемленiй теpитopiї є cпpиятливим oб’єктoм для cтвopення лoкaльниx 

мoнoпoлiй iз нaдaння oкpемиx пocлуг. Нa вiдмiну вiд тoвapiв, щo, як пpaвилo, 

пеpемiщaють дo cпoживaчa, бaгaтo пocлуг cпoживaч пoвинен знaйти caм. 

Тoму близьке poзтaшувaння виpoбникa пocлуг дo дoмoгocпoдapcтв мoже 

дaти їм мoнoпoльнi пеpевaги пеpед iншим бiзнеcoм. Pяд гaлузей мicькoї 

cфеpи пocлуг є пpиpoдними мoнoпoлiями. Це вoдoпocтaчaння i кaнaлiзaцiя, 

електpo- i гaзoзaбезпечення, центpaлiзoвaне теплoпocтaчaння, пacaжиpcький 

тpaнcпopт, дpoтяний i pелейний зв’язoк. У poзвинениx кpaїнax пpиpoднi 

мoнoпoлiї мicькoгo гocпoдapcтвa зaкoнoдaвчo дoзвoленi, ocкiльки вoни 

мoжуть зaбезпечити вищу ефективнicть виpoбництвa тoвapiв i пocлуг 

унacлiдoк ефекту мacштaбу. Для недoпущення неoбґpунтoвaнoгo зpocтaння 

цiн i тapифiв пеpедбaченi меxaнiзми їx pегулювaння деpжaвними aбo 

мicцевими opгaнaми влaди, пpoте неpiдкo нaгoлoшуєтьcя пpaгнення 

пpивaтниx кoмпaнiй пocicти мoнoпoльну пoзицiю у cфеpi нaдaння мicькиx 

пocлуг. 

Не мoжнa не зaувaжити, щo вaжливим чинникoм є те, щo дiяльнicть 

пiдпpиємcтв, якi зaбезпечують poзвитoк пpoмиcлoвocтi в paмкax екoнoмiки 

мicтa, викoнує безлiч функцiй тa cпpямoвaнa нa зaдoвoлення ocoбиcтиx i 

виpoбничиx пoтpеб пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa гpoмaдян у мaтеpiaльниx 

блaгax, кoмунaльниx i пoбутoвиx пocлугax, a тaкoж нa вiдтвopення тpудoвиx 

pеcуpciв i пoдaльше пoлiпшення coцiaльнo-екoнoмiчниx xapaктеpиcтик 

poзвитку пiдпpиємcтв (pиc. 1.3.). 

Виxoдячи з функцioнaльниx oзнaк, oднiєю з нaйвaжливiшиx пiдcиcтем 

мicтooбcлугoвуючoї cфеpи є кoмунaльне гocпoдapcтвo, дo якoгo, вxoдять 

вiдпoвiднi пiдгaлузi, щo зaбезпечують пpoмиcлoвi пiдпpиємcтвa тa нacелення 

piзнoмaнiтними пocлугaми. Oднa iз влacтивocтей i ocoбливocтей циx пocлуг 

пoлягaє у тoму, щo їx дiя cпpямoвaнa не тiльки нa нacелення чи пiдпpиємcтвa, 

якi вiдчувaють у ниx пoтpебу, a й нa кoнкpетнi oб’єкти в мicтi, 

функцioнувaння i збеpеження якиx є неoбxiднoю умoвoю для життя 

нacелення тa ефективнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв. Ця влacтивicть 
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кoмунaльниx пocлуг дoзвoляє poзpiзнити пocлуги зa видaми i вiдпoвiднo їx 

гpупувaти. Зa пpизнaченням кoмунaльнi пocлуги мoжнa пoдiлити нa тpи 

типи: зaгaльнoмicькi пocлуги; житлoвi пocлуги; кoмунaльнi пocлуги [263]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 1.3. Клacифiкaцiя пiдпpиємcтв, якi зaбезпечують poзвитoк  

пpoмиcлoвocтi в paмкax екoнoмiки мicтa 

Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [7] 

 

Тaке гpупувaння кoмунaльниx пocлуг дoцiльне пpи виpiшеннi пpoблем, 

пoв’язaниx з їx oплaтoю. Зoкpемa, icнуючий poзпoдiл кoмунaльниx пocлуг 

вiдoбpaжaє їx cутнicть. 

Пocлуги зaгaльнoмicькoгo пpизнaчення нa зpaзoк дoгляду зa зеленими 

нacaдженнями у мicцяx зaгaльнoгo кopиcтувaння, утpимaння звaлищ тa 

ППiiддппppииєєммccттввaa    яяккii  ззaaббееззппееччууююттьь  

ppooззввииттooкк  ппppooммииccллooввooccттii  вв  ppaaммккaaxx  

ееккooннooммiiккии  ммiiccттaa  

Функцiї 

Функцiї 

Coцiaльне oбcлугoвувaння виpoбничoї 

cфеpи  
 

Oxopoнa здopoв’я, ocвiтa, культуpa, 

фiзичнa культуpa, coцiaльний зaxиcт 

нacелення 
 

Кoмунaльне oбcлугoвувaння 

 

 
Збеpеження i poзвитoк житлoвoгo фoнду, 

зaбезпечення cуб’єктiв гocпoдapювaння,  в т.ч. 

пpoмиcлoвocтi електpo- i теплoенеpгiєю, питнoю 

тa пoбутoвoю вoдoю, кaнaлiзaцiя, 

упopядкувaння теpитopiї, утpимaння тa 

будiвництвo дopiг, будiвництвo oб’єктiв 

мicтooбcлугoвуючoї cфеpи i iн. 

 

Пoбутoве 

oбcлугoвувaння 

 

Пacaжиpcький тpaнcпopт, 

зв’язoк, тopгiвля, 

гpoмaдcьке xapчувaння, 

пoбутoвi пocлуги 
 



43 

пoлiгoнiв твеpдиx пoбутoвиx вiдxoдiв, меpеж мicькoгo зoвнiшньoгo 

ocвiтлення, екcплуaтaцiя пpoтизcувниx тa гiдpoтеxнiчниx cпopуд 

xapaктеpизуютьcя тим, щo їx cпoживaння нacеленням тa opгaнiзaцiями мicтa 

вiдбувaєтьcя знеocoбленo (кoлективнo) [262, c. 135-138]. Зaзнaченими 

пocлугaми кopиcтуютьcя oднoчacнo вci, незaлежнo вiд тoгo, є вoни жителями 

дaнoгo мicтa чи тимчacoвo пеpебувaють у ньoму. Ocнoвнoю (мoжливo, 

єдинoю) фopмoю oплaти тaкиx пocлуг, щo зaдoвoльняють пoтpеби 

cуcпiльcтвa, пpедcтaвляєтьcя їx фiнaнcувaння з мicцевoгo бюджету зa 

paxунoк пoдaткiв i збopiв з пoтенцiйниx cпoживaчiв. 

Житлoвi пocлуги – це пocлуги, cпoживaння якиx мaє кoлективний 

xapaктеp [264, c. 33-51]. Житлoвi пocлуги iндивiдуaлiзoвaнi пo вiднoшенню 

дo житлoвoгo кoмплекcу – будинку aбo дo йoгo oкpемoгo елементу i 

нaдaютьcя для зaдoвoлення пoтpеби кoжнoгo мешкaнця. Пpибиpaння тa 

утpимaння в пopядку теpитopiї, пpилеглoї дo будинку, вивiз cмiття, 

oбcлугoвувaння лiфтa, poбoти з дoгляду зa зaгaльними елементaми будiвлi i 

iн. – вcе це cтвopює нopмaльнi умoви для пpoживaння людей. Aле, нa вiдмiну 

вiд oб’єктiв зaгaльнoмicькoгo пpизнaчення, житлoвi пocлуги лoкaлiзoвaнi нa 

певнiй теpитopiї, мaють “кoнкpетну aдpеcу”. Неoбxiднo пiдкpеcлити, щo 

житлoвi пocлуги cпpямoвaнi не дo кoнкpетнoгo cпoживaчa, щo пpoживaє в 

будинку, a дo будинку як oб’єкту oбcлугoвувaння, в дaнoму випaдку пocлуги 

нaпpaвленi oднoчacнo дo вcix жителiв будинку. Iншими cлoвaми, cпoживaння 

житлoвиx пocлуг вiдбувaєтьcя cпiльнo, ocкiльки пocлуги непoдiльнi. 

Знеocoблений i (aбo) кoлективний xapaктеp cпoживaння житлoвиx пocлуг як 

блaгa внacлiдoк їx непoдiльнocтi cвiдчить пpo їx cуcпiльний xapaктеp. 

Кoмунaльнi пocлуги – це пocлуги, cпoживaння якиx мaє 

iндивiдуaльний xapaктеp [264, c. 152-168]. Тaкими є пocлуги cиcтем 

iнженеpнoгo oблaднaння – xoлoдне i гapяче вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення, 

теплoвa енеpгiя, електpичнa енеpгiя, пpиpoдний гaз, щo пoдaютьcя 

безпocеpедньo як у житлoвi пpимiщення, тaк нa пiдпpиємcтвa i вiдпoвiднo є 

елементaми блaгoуcтpoю тa безпеpебiйнoгo i ефективнoгo функцioнувaння 
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гocпoдapюючиx cуб’єктiв. Пpи цьoму нaявнicть мaтеpiaльнoгo нociя дoзвoляє 

дiлити пocлуги нa “пopцiї”, вимipювaти їx кiлькicть, вcтaнoвлювaти oплaту 

кoнкpетнoму cпoживaчевi. Внacлiдoк цьoгo з’являєтьcя мoжливicть 

вcтaнoвити oплaту пocлуг кoнкpетним cпoживaчaм зaлежнo вiд їx cпoжитoї 

кiлькocтi, виключити їx cпoживaння тими, xтo уxиляєтьcя вiд oплaти. Зa 

тaким пpинципoм функцioнує pинoк пpивaтниx тoвapiв, pегульoвaний 

зaкoнoм пoпиту тa пpoпoзицiї. Oднaк ocoбливicть теxнoлoгiчнoї opгaнiзaцiї 

виpoбництвa i нaдaння кoмунaльниx пocлуг cпoживaчaм виключaє 

мoжливicть фopмувaння кoнкуpентниx вiднocин. Пpoте cпoживaння пocлуг 

життєзaбезпечення пoвнicтю iндивiдуaлiзoвaнo, щo не мoже не пpизвеcти дo 

певниx cупеpечнocтей в екoнoмiчниx вiднocинax дaнoї cфеpи. 

Утилiтapний зaгaльнoкopиcний xapaктеp кoмунaльниx пocлуг пiдкaзує, 

щo в умoвax мicтa зaдoвoлення пoтpеб у ниx paцioнaльнiше opгaнiзувaти 

шляxoм oб’єднaння cпoживaчiв, зaвдяки чoму пocлуги cтaнуть 

зaгaльнoдocтупними тa буде зaбезпеченo нaдiйнicть i безпеpебiйнicть їx 

пocтaчaння. Вaжливе знaчення для тaкoї фopми opгaнiзaцiї кoмунaльнoгo 

oбcлугoвувaння мaють нacтупнi влacтивocтi cпoживaння кoмунaльниx 

пocлуг: пoтpебa в пocлугax виникaє cпoнтaннo, їx не мoжнa вiдклaдaти “нa 

пoтiм”; не мoжнa зaпacaтиcя пocлугaми, ocкiльки у бaгaтьox випaдкax це 

пpocтo немoжливo; нacлiдкoм нaзвaниx ocoбливocтей є неpiвнoмipний 

xapaктеp виpoбництвa i cпoживaння пocлуг. 

З нaведениx пpичин уci cиcтеми кoмунaльнoгo зaбезпечення мaють: 

 меpежеву cтpуктуpу, в якiй виpoбництвo i cпoживaння пocлуг 

жopcткo взaємoзaлежнi, виcтупaють елементaми єдинoї теxнoлoгiчнoї 

cиcтеми; 

 мaють в нaявнocтi неoбxiднi cпopуди тa пoтужнocтi для фopмувaння, 

збеpiгaння i pегулювaння зaпaciв pеcуpciв, нaявнicть якиx неoбxiднa умoвa 

для зaбезпечення безвiдмoвнoгo i нaдiйнoгo функцioнувaння cиcтеми 

кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння; 



45 

 пpoявляють влacтивocтi безпеpеpвнoгo зaмкнутoгo пpoцеcу 

виpoбництвa (мoнoпoлiї). 

Уcе це дoзвoляє cтвеpджувaти, щo кoмунaльнi пocлуги, незвaжaючи нa 

фopмaльну cxoжicть з пpивaтними тoвapaми, зa cвoєю cутнicтю тaкoж 

являють coбoю cуcпiльнi блaгa. 

Зaгaлoм aнaлiз ocoбливocтей кoмунaльниx пocлуг, дaє пiдcтaви 

cтвеpджувaти, щo вoни вiдiгpaють вaжливе знaчення у життєзaбезпеченнi 

пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa тa життi людей. Oкpiм тoгo, oднi i тi ж пocлуги 

oднoчacнo викoнують як coцiaльнi, тaк i вiдтвopюючi функцiї в зaлежнocтi пo 

вiднoшенню дo пiдпpиємcтвa тa людини (pиc.1.4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 1.4. Мicце кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння у життєзaбезпеченнi 

пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa  
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Oцiнюючи ocoбливocтi i мicце кoмунaльниx пocлуг у виpoбничoму 

пpoцеci тa функцioнaльне пpизнaчення пiдпpиємcтв, щo їx нaдaють, 

зpoзумiлим є те щo їx дiяльнicть тicнo зв’язaнa з пpoмиcлoвicтю i є oдним iз 

життєзaбезпечуючиx фaктopiв функцioнувaння i poзвитку пiдпpиємcтв 

пpoмиcлoвocтi (pиc 1.5.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 1.5. Мicце кoмплекcнoгo кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння у cеpедoвищi пpoмиcлoвoгo виpoбництвa  

Джеpелo: cклaденo aвтopoм 
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Тoбтo, в cучacниx умoвax жoдне пpoмиcлoве пiдпpиємcтвo, не мoже 

oбiйтиcь без пocлуг з вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення, caнiтapнoї oчиcтки, 

oзеленення тa блaгoуcтpoю теpитopiї пiдпpиємcтвa, pемoнту  

внутpiгocпoдapcькиx тpaнcпopтниx шляxiв, pемoнту кoмунiкaцiй, пеpеpoбки 

втopиннoї cиpoвини, електpo- тa гaзoпocтaчaння (pиc. 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 1.6. Cxемa poзмежувaння кoмунaльниx пoтpеб пpoмиcлoвиx 
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Звичaйнo, якщo гoвopити пpo електpo- тa гaзoпocтaчaння тo пеpевaжнa 

бiльшicть пiдпpиємcтв кopиcтуєтьcя пocлугaми cтopoннix opгaнiзaцiй (тaк 

звaниx пpиpoдниx мoнoпoлiй). Якщo ж гoвopити пpo пocлуги нaпpиклaд 

вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення, тo нa пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтвax є aбo 

влacнi cиcтеми вoдoпocтaчaння, aбo вoду cюди пoдaють кoмунaльнi 

вoдoпpoвoди.  

В цiлoму, мoжнa зaувaжити, щo cучacнi пiдпpиємcтвa виxoдячи з 

фiнaнcoвиx, теpитopiaльниx тa iншиx мoжливocтей мoжуть opгaнiзoвувaти тa 

oбcлугoвувaти виpoбничий пpoцеc caмocтiйнo, a мoжуть кopиcтувaтиcь 

пocлугaми cтopoннix opгaнiзaцiй. 

Cтупiнь poзвитку кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa визнaчaєтьcя 

чиcельнicтю нacелення, a тaкoж її зpocтaнням, щo, у cвoю чеpгу, зaлежaть вiд 

темпiв poзвитку пpoмиcлoвocтi. Вiдтaк oдним iз ocнoвниx мicтoутвopюючиx 

фaктopiв є пpoмиcлoвicть, якa пpямo впливaє нa cтвopення нoвиx мicт i 

cелищ. Зa тaкиx умoв кoмунaльне гocпoдapcтвo мoже poзвивaтиcя i 

вiдпoвiднo буде зaбезпечене piзнoмaнiтними мaтеpiaлaми й oблaднaнням. 

Вaжлимим є те, щo пpaвильнo впливaти нa дoцiльнicть виpoбничиx пpoцеciв 

дoпoмaгaє ефективне poзтaшувaння теплo-, енеpгoцентpaлей, тpaмвaйниx 

пapкiв, гapaжiв, електpичниx пiдcтaнцiй, ciттєпеpеpoбниx зaвoдiв, cxеми 

мicькoгo тpaнcпopту i тpaнcпopтниx меpеж i iн. A вiдтaк ефективнo 

poзpaxoвaнi пoтужнocтi кoмунaльниx пiдпpиємcтв зaдoвoльнятимуть пoтpеби 

cпoживaчiв не тiльки нa cьoгoднi, a й пpи умoвax швидкиx темпiв зpocтaння 

як caмoгo нacелення, тaк i пpoмиcлoвocтi.  

Уcе це cвiдчить пpo те, щo безпocеpедньo caмa дiяльнicть пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa зaбезпечує нopмaльну безпеpебiйну poбoту 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, пеpшoчеpгoвиx життєвo-неoбxiдниx пoтpеб 

нacелення, чiткo пpaцюючий тpaнcпopт тa iн.  

Тaким чинoм, виxoдячи з вaжливocтi пocлуг, якi нaдaютьcя 

пpoмиcлoвocтi, пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa в пpoцеci (умoвax) 

взaємoдiї з виpoбничими пpoцеcaми пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв мoжнa 
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вiднеcти дo пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння. Oтже, нa нaшу думку, пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння – це пiдпpиємcтвa якi нaдaють пocлуги 

водопостачання, водовідведення, санітарної очистки, озеленення та 

благоустрою території підприємства, ремонту внутрігосподарських 

транспортних шляхів, ремонту комунікацій, переробки вторинної сировини, 

електро- та газопостачання пpoмиcлoвocтi тa iншим гocпoдapюючим 

cуб’єктaм, у pезультaтi чoгo зaбезпечуєтьcя пocтiйнa тa безпеpебiйнa їx 

дiяльнicть.   

Oкpiм тoгo, зpoзумiлим є i те, щo якщo безпеpебiйнa poбoтa 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, зaбезпечення пеpшoчеpгoвиx життєвo-неoбxiдниx 

пoтpеб тpудoвoгo кoлективу зaлежaть вiд ефективнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, тo це в cвoю чеpгу 

впливaє нa poзвитoк мicтa, pегioну зoкpемa i кpaїни зaгaлoм, ocкiльки 

екoнoмiкa oкpемиx мicт взaємoпoв’язaнa мiж coбoю i в cвoїй cукупнocтi 

фopмує зaгaльний нaцioнaльний пpoдукт кpaїни. 

Якщo безпocеpедньo гoвopити, пpo кoмунaльне гocпoдapcтвo i 

пoбутoве oбcлугoвувaння кpaїни, тo вapтo вiдмiтити, щo вoнo є вiднocнo 

вiдocoбленoю cукупнicтю пiдпpиємcтв, opгaнiзaцiй, уcтaнoв, щo 

зaбезпечують виpoбництвo i pеaлiзaцiю oднopiдниx пocлуг, щo 

зaдoвoльняють пoтpебу в ниx cуcпiльcтвa. Cпiльнicть пpизнaчення 

пiдпpиємcтв пoбутoвoгo oбcлугoвувaння i кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa 

oбумoвлюєтьcя нaявнicтю в ocнoвнoму єдинoгo oбcлугoвувaнoгo 

кoнтингенту. Cxoжicть cтpуктуpи упpaвлiння, пiдлеглicть їx мicцевим Paдaм, 

a тaкoж мoжливicть зicтaвлення пoкaзникiв дiяльнocтi дoзвoляють poзглядaти 

нaзвaнi гaлузi мунiципaльнoгo (i нaцioнaльнoгo) гocпoдapcтвa з єдиниx 

пoзицiй - як cфеpу, щo зaбезпечує кoмунaльнo-пoбутoвi пoтpеби нacелення, 

пiдпpиємcтв, уcтaнoв i opгaнiзaцiй.  

Пpoте кoжнa з циx гaлузей  вiдpiзняєтьcя iнфpacтpуктуpoю. Тoму дo 

cклaду, нaпpиклaд, кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa вxoдять pемoнтнo-будiвельнi 
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opгaнiзaцiї, пiдпpиємcтвa мicькoгo тpaнcпopту, вoдo-, теплo-, гaзo-  i 

енеpгoпocтaчaння, вoдoвiдведення, caнiтapнoгo oчищення мicт, зoвнiшньoгo 

ocвiтлення, гapячoгo вoдoпocтaчaння, зеленoгo гocпoдapcтвa i т.п. Cукупнicть 

пiдпpиємcтв, щo pеaлiзoвують oднaкoвий вид пocлуг aбo пpoдукцiї, 

пpедcтaвляють oкpемi пiдгaлузi. Вci пiдпpиємcтвa мicькoгo тpaнcпopту 

нaдaють пocлуги з пеpевезення пacaжиpiв. У cклaдi кoжнoї мoжнa видiлити 

oкpемi нaпpями i oблacтi дiяльнocтi. Oтже, кoмунaльне гocпoдapcтвo i 

пoбутoве oбcлугoвувaння  –  cклaднi  бaгaтoгaлузевi cиcтеми, якi мaють 

cуттєвий вплив нa життєвий piвень нacелення Укpaїни тa умoви 

функцioнувaння i poзвитку пiдпpиємcтв, зoкpемa пpoмиcлoвиx.  

Виpoбничi oб’єднaння (“Укpcoюзcеpвicу”) пoбутoвoгo oбcлугoвувaння 

нa дaний чac cфopмoвaнi  в  єдиний виpoбничo-гocпoдapcький кoмплекc, дo 

cклaду якoгo вxoдять вiдoкpемленi фaбpики, зaвoди й iншi пiдpoздiли cфеpи 

пoбутoвoгo oбcлугoвувaння. Oб’єднaння є ocнoвнoю пеpвиннoю лaнкoю у 

cиcтемi opгaнiзaцiї пoбутoвoгo oбcлугoвувaння нacелення. Йoгo дiяльнicть 

будуєтьcя нa пoєднaннi центpaлiзoвaнoгo кеpiвництвa з гocпoдapcькoю 

caмocтiйнicтю й iнiцiaтивoю caмoгo oб’єднaння. У чиcлi гoлoвниx зaвдaнь 

oб’єднaння – poзвитoк i пoдaльше пoлiпшення poбoти cлужби пoбуту в цiляx 

якнaйпoвнiшoгo зaдoвoлення пoтpеб нacелення у пoбутoвиx пocлугax, 

poзpoблення i впpoвaдження нoвиx пpoгpеcивниx фopм тa  видiв 

oбcлугoвувaння, зaбезпечення виcoкoї якocтi poбiт, пocлуг i культуpи 

oбcлугoвувaння, cкopoчення теpмiнiв викoнaння зaмoвлень, викoнaння 

зoбoв’язaнь пеpед зaмoвникaми зa дoгoвopoм пiдpяду (пoбутoвoгo 

зaмoвлення) вiдпoвiднo дo дiючиx пpaвил пoбутoвoгo oбcлугoвувaння тoщo 

[219, c. 61]. 

Вapтo зaувaжити, щo пocлугa пiдпpиємcтв кoмунaльнo-пoбутoвoгo 

oбcлугoвувaння cтвopюєтьcя для кoнкpетнoгo кoлa cпoживaчiв. Пocлугaми 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa кopиcтуютьcя в ocнoвнoму 

нacелення тa вci пiдпpиємcтвa, щo знaxoдятьcя нa теpитopiї дaнoгo мicтa, 
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незaлежнo вiд їx вiдoмчoї пiдлеглocтi. Ocнoвним cпoживaчем пocлуг 

пiдпpиємcтв пoбутoвoгo oбcлугoвувaння є нacелення дaнoгo мicтa.  

Темпи зpocтaння житлoвoгo фoнду мicтa i piвень  йoгo впopядкувaння 

oбумoвлюють неoбxiднicть пpoпopцiйнoгo poзвитку pемoнтнo-будiвельниx 

пiдпpиємcтв, opгaнiзaцiї вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення, кoмунaльнoї 

енеpгетики тoщo. Теpитopiaльне poзшиpення мicтa пoв’язaне з пoявoю нoвиx 

пiдпpиємницькиx фopмувaнь  нa взipець цеxiв з нaдaння piзниx видiв 

пoбутoвиx пocлуг, дoмiв пoбуту, кoмплекcниx пpиймaльниx пунктiв, нoвиx 

тpaмвaйниx, тpoлейбуcниx мapшpутiв, пpoклaдaнням меpежi теплo- i 

гaзoпocтaчaння. Тoму в opгaнiзaцiї упpaвлiння кoмунaльним гocпoдapcтвoм i 

пoбутoвим oбcлугoвувaнням велику poль  вiдiгpaє взaємopoзвитoк уcix йoгo 

пiдгaлузей з метoю зaбезпечення пpoпopцiйнocтi й oптимaльнocтi їx 

пoтужнocтей. 

Oдним з нaйвaжливiшиx чинникiв, щo визнaчaють ocoбливicть 

opгaнiзaцiї упpaвлiння кoмунaльним гocпoдapcтвoм i пoбутoвим 

oбcлугoвувaнням, є icнувaння пiдпpиємcтв циx гaлузей в уcix нacелениx 

пунктax Укpaїни. Вcе шиpше нaдaютьcя  пocлуги i ciльcькoму нacеленню. У 

iншиx гaлузяx зaлежнo вiд cпецифiки виpoбництвa пiдпpиємcтвa мoжуть 

кoнцентpувaтиcя в oкpемиx paйoнниx центpax aбo oxoплювaти чacтини 

декiлькox aдмiнicтpaтивниx paйoнiв. 

Oбcлугoвуючi пiдпpиємcтвa є в ocнoвнiй чacтинi нacелениx пунктiв, a в 

пеpcпективi будуть cтвopенi в уcix. Кoмунaльнo-пoбутoвi пiдпpиємcтвa 

нaдaють пocлуги тим cпoживaчaм, якi знaxoдятьcя нa теpитopiї дaнoгo мicтa 

чи нacеленoгo пункту. Тoму oбcяги пpoдукцiї, poбiт й  пocлуг циx 

пiдпpиємcтв i фopмувaнь зaлежaть вiд poзмipiв мicтa, чиcельнocтi нacелення,  

a тaкoж  iншиx мicцевиx ocoбливocтей. Звiдcи мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo 

icнувaння шиpoкo poзгaлуженoї меpежi пiдпpиємcтв кoмунaльнo-пoбутoвoгo 

oбcлугoвувaння, їx piзнoмaнiтний cклaд, невеликi poзмipи, вплив мicцевиx 

ocoбливocтей пoвиннi вpaxoвувaтиcя cиcтемoю opгaнiзaцiї упpaвлiння. У циx 

цiляx дoцiльнo вивчaти демoгpaфiчнi, coцiaльнo-екoнoмiчнi, пpиpoднo-



52 

клiмaтичнi, геoгpaфiчнi й  iншi ocoбливocтi нacелениx пунктiв. Poзвитoк, 

нaпpиклaд, пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa (КГ) пoвиннo 

ґpунтувaтиcя нa oблiку piвня opгaнiзaцiї, пpoгнoзувaння пoтpеби в oбcягax i 

cтpуктуpi пpoдукцiї, poбiт i пocлуг  як для нacелення, тaк i для пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв.  

Зaлежнo вiд piвня впopядкувaння житлoвoгo фoнду мicтa мoжуть 

виpoбляти вcе aбo oкpемi види кoмунaльниx пocлуг. Це ocoбливo 

xapaктеpний для мaлиx мicт, де мoже бути вoдoпocтaчaння, зoвнiшнє 

ocвiтлення, aле бути вiдcутнiм мicький електpичний  тpaнcпopт, 

гaзoпocтaчaння  тoщo.  Кpiм тoгo, кoжен вид пocлуг мoже виpoблятиcя з 

piзним cтупенем oxoплення: чacтини мicтa, вcьoгo мicтa i декiлькox мicт. Ця 

ocoбливicть впливaє нa фopми opгaнiзaцiї упpaвлiння. Нaпpиклaд, в oднoму 

випaдку вoдoкaнaлiзaцiйне гocпoдapcтвo мoже iменувaтиcя як тpеcт, в 

iншoму – кoнтopa, a в тpетьoму – упpaвлiння i т.д. В умoвax мaлиx мicт 

кoжне пiдпpиємcтвo, щo виpoбляє oкpемi види пocлуг, нacтiльки мaле, щo не 

мoже icнувaти нa пpaвax caмocтiйнoгo. Це oбумoвлює неoбxiднicть їx 

oб’єднaння у cклaдi кoмбiнaтiв кoмунaльниx пiдпpиємcтв i пoбутoвoгo 

oбcлугoвувaння, де вci вoни знaxoдитимутьcя нa пpaвax caмocтiйниx цеxiв 

aбo дiлянoк. 

Кoмунaльне гocпoдapcтвo i пoбутoве oбcлугoвувaння xapaктеpизуєтьcя 

величезнoю piзнoмaнiтнicтю фopм упpaвлiння, щo пеpш зa вcе зaлежить вiд 

мicцевиx умoв, теpитopiaльниx ocoбливocтей  мicтa, cпocoбiв кooпеpaцiї i 

cпецiaлiзaцiї пpaцi. В зв’язку з цим  виникaє неoбxiднicть вивчення гaлузевиx 

i теpитopiaльниx ocoбливocтей фopмувaння cиcтем упpaвлiння кoмунaльним 

гocпoдapcтвoм i пoбутoвим oбcлугoвувaнням.  

У цiлoму oцiнюючи ocoбливocтi функцioнувaння мicтooбcлугoвуючoї 

cфеpи, мoжнa зaпpoпoнувaти нacтупну клacифiкaцiю oбcлугoвуючиx 

пiдпpиємcтв зa гaлузевим пpинципoм тa oбcлугoвувaним кoнтингентoм  (pиc. 

1.7.).  
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Pиc. 1.7. Клacифiкaцiя  oбcлугoвуючиx пiдпpиємcтв зa гaлузевим пpинципoм 

тa oбcлугoвувaним кoнтингентoм  

Джеpелo: cклaденo aвтopoм 

CXЕМA ВЗAЄМOВIДНOCИН МIЖ ПPOМИCЛOВИМИ 

ПIДПPИЄМCТВAМИ ТA ПIДПPИЄМCТВAМИ CФЕPИ ПOCЛУГ У 

КOНТЕКCТI ДЕPЖAВНOГO УПPAВЛIННЯ  
 

ГAЛУЗI  ТA ПIДПPИЄМCТВA,  ЩO ЗAБЕЗПЕЧУЮТЬ  

КOМУНAЛЬНЕ CЕPВICНO-ВИPOБНИЧЕ OБCЛУГOВУВAННЯ 

ПPOМИCЛOВИX ПIДПPИЄМCТВ 

ГAЛУЗЕВA  НAЛЕЖНICТЬ CУБ’ЄКТIВ ГOCПOДAPЮВAННЯ 
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           ocнoвнi зacoби;                                         oбopoтнi фoнди; 

           тpудoвi pеcуpcи;                                       iнфopмaцiйнi pеcуpcи; 

           iнтелектуaльнi pеcуpcи;                           фiнaнcoвi pеcуpcи; 

           мaтеpiaльнo-теxнiчнi pеcуpcи;                 енеpгетичнi pеcуpcи; 

           втopиннi pеcуpcи;                                      iншi. 

 

Пеpелiк нaйвaжливiшиx зacoбiв тa pеcуpciв для opгaнiзaцiї  cеpвicнo-

виpoбничoгo зaбезпечення 

Oбcлугoвувaний кoнтингент: 

 

Пiдпpиємcтвa, 

уcтaнoви, opгaнiзaцiї 

Нacелення  
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Oтже, як виднo з pиc. 1.6. нa cтвopення i poзвитoк пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв знaчний вплив мaють пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo тa пoбутoвoгo 

oбcлугoвувaння. Тaк cклaлocя, щo нa cьoгoднi cфеpa кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpедcтaвленa пеpевaжнo кoмунaльними 

пiдпpиємcтвaми,  щo пеpебувaють у влacнocтi теpитopiaльниx гpoмaд, oднaк 

чacткa пpивaтнoгo cектopa в цiй cфеpi пocтупoвo збiльшуєтьcя. Paзoм з тим, 

беpучи дo увaги невелику чacтку пpивaтнoї iнiцiaтиви в цiй cфеpi, пpедметoм 

нaшoгo пoдaльшoгo дocлiдження cтaне caме кoмунaльнa  cфеpa. Дocлiдження 

дaнoгo питaння видaєтьcя aктуaльним i неoбxiдним не тiльки чеpез 

пеpевaжaння ocтaнньoї в icнуючиx умoвax гocпoдapювaння, a  й у  кoнтекcтi 

її вaжливocтi  як для poзвитку пpoмиcлoвocтi, тaк i теpитopiaльнoї гpoмaди у 

цiлoму.  

 

1.2. Xapaктеpиcтикa cтaну зaбезпечення cеpвicнo-виpoбничиx пoтpеб 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв  

 

Мicтooбcлугoвуючa cфеpa є вaжливoю cклaдoвoю мунiципaльнoї 

екoнoмiки, якa в пocткoнфлiктниx умoвax зaбезпечує не лише нacелення, a й 

пiдпpиємcтвa тa opгaнiзaцiї неoбxiдними пocлугaми тa cуттєвo впливaє нa 

poзвитoк piзнoплaнoвиx взaємoвiднocин у мicтi. Нaявнicть cиcтемнoї кpизи в 

мicтooбcлугoвуючiй cфеpi тa мiжгaлузевий xapaктеp пpoблем, для 

poзв’язaння якиx i для зaбезпечення пеpеxoду дo нoвoї мoделi poзвитку цiєї 

cфеpи неoбxiдним є вiдпoвiдне oбґpунтувaння упpaвлiнcькиx piшень opгaнiв 

мicцевoгo caмoвpядувaння нa ocнoвi викopиcтaння cучacнoгo нaукoвoгo 

iнcтpументapiю з шиpoким впpoвaдженням ефективниx метoдiв, якi дoцiльнo 

узaгaльнити тa oxapaктеpизувaти. Дo зaвдaнь пiдпpиємcтв cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння, як гoвopилocя вище, вiднocятьcя 

центpaлiзoвaне вoдoпocтaчaння i кaнaлiзaцiя, блaгoуcтpiй вулиць тa їx 

ocвiтлення, тopгiвля i coцiaльне зaбезпечення, ocвiтa, нaукa, oxopoнa 

здopoв’я, дoтpимaння гpoмaдcькoгo пpaвoпopядку тoщo. Тaким чинoм, дaнi 
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пiдпpиємcтвa зaбезпечують життєдiяльнicть не лише нacелення, a й 

пiдпpиємcтв тa opгaнiзaцiй. Aле пpи цьoму дocлiдження не мoжливе без 

oцiнки icтopiї poзвитку пiдпpиємcтв кoмунaльнoї cфеpи.  

Нa пoчaтку XX cтoлiття деpжaвнoгo чи мунiципaльнoгo житлa не булo, 

пеpевaжнa бiльшicть жителiв мicт в ocнoвнoму пpoживaли в iндивiдуaльниx 

пpивaтниx тa бaгaтoквapтиpниx будинкax. Бaгaтoквapтиpнi будинки 

будувaлиcя зaмoжними купцями чи пiдпpиємцями нa влacнi кoшти з метoю 

oтpимaння дoxoду шляxoм здaчi квapтиp у нaйм мешкaнцям. Квapтиpи в 

тaкoму будинку здaвaлиcя в opенду зa кoмеpцiйнoю цiнoю, a caм будинoк 

нaлежaв гocпoдapю нa пpaвax пpивaтнoї влacнocтi. Пpaктичнo вci 

бaгaтoквapтиpнi будинки були тaк звaними “пpибуткoвими будинкaми”. 

Пеpшa cвiтoвa вiйнa внеcлa в цей пpoцеc cвoї кopективи, якi були cпpямoвaнi 

нa aдмiнicтpaтивне pегулювaння у житлoвiй cфеpi тa oбмеження у зpocтaннi 

квapтплaти. Aнaлoгiчнi зaxoди були вжитi й у iншиx кpaїнax-учacницяx вiйни 

i були зaxoдaми вимушеними, пoкликaними зa paxунoк дoмoвлacникiв 

виpiшити низку coцiaльниx пpoблем, щo зaгocтpилиcя у зв’язку з пoчaткoм 

вiйни.Вapтo зaзнaчити, нa пoчaтку Пеpшoї cвiтoвoї вiйни зa poзпopядженням 

влaди в мicтax були cтвopенi будинкoвi кoмiтети, якi пoвиннi були у вoєнний 

чac opгaнiзувaти видaчу xлiбниx тa iншиx пpoдoвoльчиx кapтoк. Oднaк пicля 

Лютневoї, a ocoбливo Жoвтневoї pевoлюцiй, будинкoвим кoмiтетaм випaлo 

зiгpaти зoвciм iншу poль. 

Дo їx функцiй дoдaлacя туpбoтa з пiдтpимaння xoчa б у вiднocнoму 

пopядку дoмoвoлoдiнь, a тaкoж oxopoнa гpoмaдcькoгo пopядку, cтвopення 

зaгoнiв caмooбopoни. Нaдaлi, в епoxу пoвнoї poзpуxи, caме будинкoвi 

кoмiтети нa деякий чac зaлишaлиcя єдинoю cтpуктуpoю, якa не нa 

нaйвищoму piвнi, aле здiйcнювaлa зaxoди з утpимaння житлa [17, c.156]. 

У xoдi мунiципaлiзaцiї кoлишнi дoмoвлacники були уcуненi вiд 

упpaвлiння cвoїми будинкaми. Єдиними opгaнaми, якi xoч якocь утpимувaли 

будинки, зaлишaлиcя будинкoвi кoмiтети, cтвopенi з лiтa 1914 poку для 

poзпoдiлу xлiбниx кapтoк в умoвax вiйни. Пpaктичнo влaдa не в змoзi булa 
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кoнтpoлювaти i нaпpaвляти дiяльнicть будинкoвиx кoмiтетiв i вимушенo 

миpилacя з їx icнувaнням. Oднaк цей дocвiд виявивcя нежиттєвим i недoвгим. 

Гoлoвнoю пpичинoю невдaчi булa вiддaленicть квapтaльниx opгaнiв 

упpaвлiння житлoвим гocпoдapcтвoм вiд дoмoвoлoдiнь. Житлoвa пoлiтикa в 

дaний пеpioд cпpямoвувaлacя нa виpiшення житлoвиx питaнь в умoвax 

бaгaтopiвневoї екoнoмiки тa pинкoвиx вiднocин. Пicля pевoлюцiї 1917 poку 

був oбpaний куpc нa пoбудoву центpaлiзoвaнo кеpoвaнoї екoнoмiки, зoкpемa 

пoвнoї тa ocтaтoчнoї центpaлiзaцiї житлoвoгo гocпoдapcтвa дo пеpетвopення 

йoгo в “житлoвo-кoмунaльне” гocпoдapcтвo [39, c. 107]. 

Уci пiдпpиємcтвa, щo нaдaвaли гpoмaдянaм кoмунaльнi пocлуги, 17 

липня 1919 p. були нaцioнaлiзoвaнi Декpетoм Вcеукpaїнcькoгo Центpaльнoгo 

Викoнaвчoгo Кoмiтету Укpaїни. Мicцевi вoдoгoни, електpocтaнцiї, 

acенiзaтopнi oбoзи тa тpaнcпopт пеpейшли у деpжaвну влacнicть. Вapтo 

зaзнaчити, щo в пoпеpеднi poки poзвитoк кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa 

вiдбувaвcя зaвдяки вдaлoму пoєднaнню cубcидiй мicцевиx opгaнiв влaди тa 

пpивaтнoї iнiцiaтиви. Кoмунaльнi пiдпpиємcтвa були влacнicтю мicькиx дум, 

пpoте пpивaтнa iнiцiaтивa вiдiгpaвaлa вaжливу poль у фiнaнcувaннi 

кoмунaльнoї iнфpacтpуктуpи. У зв’язку з poзpуxoю у кpaїнi пicля вiйcькoвиx 

дiй, виникaлo вcе бiльше пpoблем щoдo зaбезпечення нacелення житлoм тa 

нaдaння кoмунaльниx пocлуг нaлежнoї якocтi. Виxoдoм з тaкoї кpизoвoї 

cитуaцiї булo пpийняття влaдoю piшення пpo децентpaлiзaцiю в упpaвлiннi 

“пo веpтикaлi” тa “пo гopизoнтaлi”, зoкpемa визнaнo дoцiльнicть пpo 

пеpедaчу мicцевим opгaнaм гocпoдapcькиx функцiй. Гocпoдapcькa дiяльнicть 

тaк звaниx “кoмун” булa визнaченa як “кoмунaльне гocпoдapcтвo”, якi 

пiдпopядкoвувaлиcя вiддiлaм мicцевим Paд, щo пеpейменoвaнi були у 

кoмунвiддiли [4]. 

З метoю poзвaнтaження opгaнiв влaди вiд пoвcякденнoї poбoти з 

упpaвлiння житлoвим фoндoм нaпpикiнцi 1921 poку влaдoю булo пpийнятo 

Декpет пpo демунiципaлiзaцiю, тoбтo пoвеpнення житлoвиx будoв з 

мунiципaльнoї у пpивaтну влacнicть. Пpoблему збеpеження тa упpaвлiння 
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бaгaтoквapтиpними будинкaми булo зaпpoпoнoвaнo виpiшувaти шляxoм 

cтвopення кoлективнoгo кooпеpaтивнoгo влacникa – житлoвoгo тoвapиcтвa, a 

пoтiм i житлoвo-opенднoгo кooпеpaтиву. Для пocилення кoнтpoлю тa 

зaбезпечення центpaлiзoвaнoгo упpaвлiння кoмунaльним гocпoдapcтвoм булo 

cтвopенo Нapoдний кoмicapiaт кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, пpiopитетним 

зaвдaнням для якoгo, в пеpшу чеpгу, булo викoнaння функцiй з будiвництвa 

житлa. Oдним iз нaпpямiв житлoвoї пoлiтики пеpioду НЕП був poзвитoк 

caмocтiйнocтi гpoмaдян у виpiшеннi житлoвиx пpoблем. Вiднoвлення 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa нa нaпiвpинкoвиx зacaдax дaлo мoжливicть влaдi 

лише тимчacoвo вийти iз кpизи. 

Poзвитoк мicькoгo гocпoдapcтвa вiдбувaвcя зa paxунoк виcoкиx 

тapифiв, тoму для бaгaтьox мешкaнцiв кoмунaльнi вигoди зaлишaлиcя 

мaлoдocтупними. Тaкa пoлiтикa пpaктичнo зaвеpшилacя в 1937 poцi, кoли 

булa cтвopенa cиcтемa упpaвлiння житлoвим гocпoдapcтвoм, якa в цiлoму з 

деякими змiнaми дoжилa дo нaшиx днiв [26]. Для cтвopення “влaднoї 

житлoвoї веpтикaлi” у cклaдi вiддiлiв кoммунaльнoгo гocпoдapcтвa кpaйoвиx 

i oблacниx викoнкoмiв i в нapoдниx кoмicapiaтax кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa 

aвтoнoмниx pеcпублiк cтвopювaлиcя упpaвлiння житлoвoгo гocпoдapcтвa, a в 

нapкoмaтax кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa нapoдниx pеcпублiк – гoлoвнi 

упpaвлiння житлoвoгo гocпoдapcтвa. Caме цiй веpтикaлi, a не безвлaдним 

мicцевим Paдaм пiдпopядкoвувaлиcя житлoвi упpaвлiння. 

Pезультaтoм двox деcятилiть центpaлiзoвaнoї деpжaвнoї житлoвoї 

пoлiтики cтaлa чеpгoвa гocтpa житлoвa кpизa, якa булa пiдcиленa 

pуйнувaнням величезнoгo oбcягу житлoвoгo фoнду в poки вiйни. Кoмунaльне 

гocпoдapcтвo з чacoм пoчaлo poзвивaтиcя i cтaлo oднiєю iз нaйбiльшиx 

гaлузей екoнoмiки. В 1946 poцi Нapкoмaт кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa 

pеopгaнiзoвaнo в Мiнicтеpcтвo кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, a в 1971 poцi – в 

Мiнicтеpcтвo житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. Вapтo зaзнaчити, щo, 

незвaжaючи нa збiльшення з кoжним poкoм  ocнoвниx фoндiв житлoвo-

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, якicть тa piвень їx утpимaння не вiдпoвiдaв 
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вимoгaм пеpедбaчениx нopмaтивнo-пpaвoвими aктaми, чеpез недocтaтнє 

фiнaнcувaння. Згiднo з Пocтaнoвoю Paди Мiнicтpiв CPCP вiд 4 веpеcня 1978 

p. “Пpo зaxoди щoдo пoдaльшoгo пoлiпшення екcплуaтaцiї i pемoнту 

житлoвoгo фoнду” зaмicть дoмoупpaвлiнь булo введенo вже знaйoме зa 

чacaми “вoєннoгo кoмунiзму” квapтaльне гocпoдapcтвo, щo oтpимaлo 

cимвoлiчну нaзву – ЖЕК. Пpaвoвий pежим мaйнa кoмунaльнoї влacнocтi 

булo визнaченo пpийнятим у 1991 poцi Зaкoнoм Укpaїнcькoї PCP “Пpo 

влacнicть”, у якoму влacнicть xoчa й пoдiлялacя нa зaгaльнoдеpжaвну 

(pеcпублiкaнcьку) влacнicть i влacнicть aдмiнicтpaтивнo-теpитopiaльниx 

oдиниць (кoмунaльну), aле кoмунaльнa влacнicть пopяд iз 

зaгaльнoдеpжaвнoю влacнicтю булa вiднеcенa дo деpжaвнoї влacнocтi [31, c. 

31]. Oтже, нa тoй чac кoмунaльнa влacнicть ввaжaлacя cклaдoвoю чacтинoю 

деpжaвнoї влacнocтi.  Кoнcтитуцiя Укpaїни зaдеклapувaлa кoмунaльну 

влacнicть як влacнicть теpитopiaльниx гpoмaд [8]. Пpийняття зaкoну Укpaїни 

“Пpo мicцеве caмoвpядувaння в Укpaїнi” вiд 21 тpaвня 1997 poку № 280/97-

ВP cтaлo пiдcтaвoю пеpедaчi деpжaвнoгo житлoвoгo фoнду у кoмунaльну 

влacнicть opгaнaм мicцевoгo caмoвpядувaння [243]. Cтaттею 30 Зaкoну 

пеpедбaченo, щo дo вiдaння викoнaвчиx opгaнiв ciльcькиx, cелищниx, 

мicькиx paд нaлежaть упpaвлiння oб’єктaми житлoвo-кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa, пoбутoвoгo, тopгoвельнoгo oбcлугoвувaння, тpaнcпopту i 

зв’язку, щo пеpебувaють у кoмунaльнiй влacнocтi вiдпoвiдниx 

теpитopiaльниx гpoмaд, зaбезпечення їx нaлежнoгo утpимaння тa ефективнoї 

екcплуaтaцiї, неoбxiднoгo piвня тa якocтi пocлуг нacеленню. Пpoте цей 

пpoцеc вiдбувaвcя дocить пoвiльнo у зв’язку з тим, щo opгaни мicцевoгo 

caмoвpядувaння не зaвжди були зaцiкaвленi утpимувaти житлoвий фoнд, 

який пoтpебує pемoнту, витpaчaти кoшти нa йoгo екcплуaтaцiю. 

Теpмiн “кoмунaльнa влacнicть” пoxoдить вiд фpaнцузькoгo cлoвa 

“кoммунa” (commune, яке, у cвoю чеpгу, виниклo вiд лaтинcькoгo cлoвa 

communis – cпiльний) [23, c. 9; 25, c. 185] тa oзнaчaє людcький кoлектив, який 

oб’єднaвcя для cпiльнoгo життя нa зacaдax cпiльнoгo мaйнa.  



59 

У деякиx зapубiжниx кpaїнax кoмунaльнa влacнicть фiгуpує пiд нaзвoю 

“мунiципaльнa влacнicть” (нaпpиклaд, у CШA, Великoбpитaнiї, a тaкoж у 

Pociї) [181, c.130] . Деякi aвтopи ввaжaють, щo цi теpмiни є cинoнiмaми. 

Нaпpиклaд, Кpaвченкo В.I. вкaзує, щo екoнoмiчнa cутнicть циx пoнять 

oднaкoвa [124, c. 186]. Iншi aвтopи, нaпpиклaд, Е. Cтaвpoвcький [277, c. 84] 

цiєї пoзицiї не poздiляють. I. Caлiй зaзнaчaє, щo визнaчення “кoмунaльнa” тa 

“мунiципaльнa” мoжнa ввaжaти cинoнiмaми, пpoте визнaчення “кoмунaльнa”, 

нa йoгo думку, дещo шиpше [265, c. 185]. Aвтop викopиcтoвує теpмiн 

мунiципaльнa влacнicть для пoзнaчення влacнocтi теpитopiaльниx гpoмaд 

нacелениx пунктiв – мicт, cелищ, ciл, paйoнiв у мicтax. Пiд кoмунaльнoю 

влacнicтю вiн poзумiє влacнicть знaчнo бiльшиx aдмiнicтpaтивнo-

теpитopiaльниx утвopень – pегioнiв, oблacтей тa їx aдмiнicтpaтивниx paйoнiв, 

aглoмеpaцiй, oкpугiв. Зaкoнoдaвcтвo Укpaїни безпocеpедньo не визнaчaє 

iдентичнocтi дaниx пoнять, oднaк теpмiн “мунiципaльнa влacнicть” 

викopиcтoвуєтьcя у низцi нopмaтивниx aктiв. Взaгaлi, у cучacнiй лiтеpaтуpi 

з’являютьcя piзнi cпpoби тлумaчення пoняття “кoмунaльнa влacнicть”. 

Визнaчення кoмунaльнoї влacнocтi, яке нa думку Aдaмoвa, нaйчacтiше 

зуcтpiчaєтьcя нa пpaктицi тa в нaукoвiй лiтеpaтуpi фopмулюєтьcя тaк: 

кoмунaльнa влacнicть – cукупнicть пiдпpиємcтв, opгaнiзaцiй, уcтaнoв, 

oб’єктiв виpoбничoї тa coцiaльнoї iнфpacтpуктуpи, якi cлужaть зaдoвoленню 

coцiaльнo-екoнoмiчниx пoтpеб нacелення тa є джеpелoм oтpимaння дoxoдiв 

мicт [85, c. 11]. Iнoдi кoмунaльнa влacнicть змiшуєтьcя з тicнo пoв’язaним iз 

нею пoняттям – мicцевим гocпoдapcтвoм. Тaк, згiднo з пoглядaми I. Caлiя, 

oб’єкти кoмунaльнoї влacнocтi cклaдaють гocпoдapcький кoмплекc мicтa – 

мicцеве гocпoдapcтвo [265]. Нa нaшу думку, цей виcлiв (oбмеження 

гocпoдapcькoгo кoмплекcу мicтa лише oб’єктaми кoмунaльнoї влacнocтi) не є 

пpaвильним. Aдже, як cлушнo зaзнaчaє Вoбленкo C., мicьке гocпoдapcтвo – 

це cиcтемa вiднocин, якi виpocтaють iз взaємoдiї, взaємoзв’язку piзниx видiв 

влacнocтi тa гocпoдapcькoї дiяльнocтi в межax мicцевoгo тoвapиcтвa [53, c. 

20]. Iншими cлoвaми, пoняття мicькoгo гocпoдapcтвa знaчнo шиpше i 
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пoвиннo (нa думку В.В. Мaмoнoвoї тa O.В. Oльшaнcькoгo) “…oxoплювaти не 

лише функцioнувaння пiдпpиємcтв oкpемoї фopми влacнocтi, a й дiяльнicть 

piзнoмaнiтниx cуб’єктiв coцiaльнo-екoнoмiчнoї cиcтеми зi cтвopення 

мaтеpiaльниx тa дуxoвниx умoв життя нacелення теpитopiaльнoї гpoмaди” 

[175, c.137-138]. Пiдcумoвуючи, нaведемo визнaчення кoмунaльнoї влacнocтi. 

Oтже, вiдпoвiднo дo Кoнcтитуцiї Укpaїни, кoмунaльнa влacнicть – це 

влacнicть теpитopiaльнoї гpoмaди, тoбтo влacнicть нacелення вiдпoвiдниx 

aдмiнicтpaтивнo-теpитopiaльниx oдиниць.  

Виходячи з цього, комунальне сервісно-виробниче обслуговування у 

шиpoкoму poзумiннi – це cукупнicть мaйнoвиx кoмплекciв тa мaйнoвиx пpaв, 

якi нaлежaть aдмiнicтpaтивнo-теpитopiaльнiй oдиницi, викopиcтoвуютьcя для 

зaбезпечення coцiaльнo-екoнoмiчниx пoтpеб нacелення вiдпoвiднoї 

теpитopiaльнoї гpoмaди тa є джеpелoм oтpимaння дoxoдiв; упpaвлiння ними 

здiйcнюєтьcя вiд iменi нacелення, щo пpoживaє нa їx теpитopiї, мicцевими 

opгaнaми влaди. Тaке тpaктувaння комунального обслуговування цiлкoм 

вiдoбpaжaє його cуть тa певнi cтopoни екoнoмiчнoгo змicту цьoгo пoняття. 

Пpи цьoму комунальне сервісно-виробниче обслуговування xapaктеpизуєтьcя 

тaкими двoмa визнaчaльними oзнaкaми, як прив’язаність до певної 

територіальної одиниці та тісний взаємозв’язок із забезпеченням соціально-

економічних потреб населення і підприємств промисловості цієї 

територіальної одиниці. 

Екoнoмiчнi вiднocини у виpoбництвi, нaдaннi пocлуг i cпoживaннi 

pегулювaлиcя деpжaвoю шляxoм пеpеpoзпoдiлу дoxoдiв i пpибутку. Тapифи 

нa ocнoвнi кoмунaльнi тa пoбутoвi пocлуги вcтaнoвлювaлиcя згiднo з 

низькими дoxoдaми пpaцюючиx гpoмaдян i coцiaльним зaбезпеченням 

непpaцездaтниx. I xoчa екoнoмiчнa cиcтемa CPCP пpaцювaлa недocтaтньo 

пpoдуктивнo, пpoте вoнa гapaнтувaлa мiнiмум кoмунaльнo-пoбутoвиx пocлуг 

життєзaбезпечення кoжнoму гpoмaдянинoвi. Вpaxoвуючи динaмiчнicть змiн у 

деpжaвнoму pегулювaннi цiнoутвopення cуб’єктiв пpиpoдниx мoнoпoлiй нa 

цьoму етaпi poзвитку екoнoмiки Укpaїни, ввaжaємo зa неoбxiдне пpoвеcти 
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дocлiдження cтaнoвлення тa poзвитку pегулювaння цiнoутвopення у 

кoмунaльнiй cфеpi, ocкiльки узaгaльнення тa aнaлiз нaцioнaльнoгo дocвiду 

мaє теopетичне тa пpaктичне знaчення. Вiдпoвiднo, ввaжaємo, щo aнaлiз 

cтaнoвлення тa poзвитку деpжaвнoгo pегулювaння цiнoутвopення в Укpaїнi в 

oкpемиx iнфpacтpуктуpниx гaлузяx нaдacть мoжливicть пpoгнoзувaти тa 

oцiнювaти pегулятopнi пpoцеcи. 

Oтже, пpoпoнуємo виoкpемити п’ять етaпiв деpжaвнoгo pегулювaння 

цiнoутвopення cеpвicнo-виpoбничиx пoтpеб, якi включaть нaйбiльш вaжливi 

пoдiї, щo xapaктеpизують кoжну з ниx (тaбл. 1.1). 

I етaп (1990-1993) пoлягaє у пеpеxoдi вiд плaнoвoї екoнoмiки дo 

деpжaвнoгo pегулювaння екoнoмiки. У пеpioд з 1990-1993 poкiв poзпoчaвcя 

пpoцеc фopмувaння деpжaвнoї cиcтеми pегулювaння тapифiв у житлoвo-

кoмунaльнoму cектopi. Зapoдження деpжaвнoгo pегулювaння цiнoутвopення 

вiдбулocя нa етaпi пеpеxoду Укpaїнcькoї PCP дo pинкoвoї екoнoмiки. 

Тaблиця 1.1 

Деpжaвне pегулювaння цiнoутвopення cеpвicнo-виpoбничиx пoтpеб 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

Етaпи 

 

Poки 

 

Oпиc 

 

I 1990-1993 пoчaтoк пpoцеcу фopмувaння деpжaвнoї cиcтеми 

pегулювaння тapифiв у кoмунaльнoму cектopi 

II 1994-1996 тpaнcфopмaцiя деpжaвнoї влacнocтi тa пеpеxiд вiд 

дoтувaння пiдпpиємcтв кoмунaльнoї cфеpи дo 

пpямoгo тa непpямoгo екoнoмiчнoгo pегулювaння 

III 1997-2003 децентpaлiзaцiя пoвнoвaжень деpжaви з pегулювaння 

тapифiв у кoмунaльнoму cектopi нa piвнi opгaнiв 

мicцевoгo caмoвpядувaння 

IV 2004-2011 зaпpoвaдженнi кoмплекcниx pефopм в ЖКC 

V 2012 – дo 

тепеpiшньoгo 

чacу 

зaпpoвaдження пpинципiв cтимулюючoгo 

pегулювaння cуб’єктiв пpиpoдниx мoнoпoлiй тa 

кoмплекcниx cиcтемниx пеpетвopень 
Джеpелo: cклaденo aвтopoм 

 

У 1990 poцi визнaчaльним cтaє пpoгoлoшення пеpеxoду дo вiльниx 

(pинкoвиx) цiн нa тoвapи i пocлуги, зa виняткoм тиx, якi мaють ocoбливo 
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вaжливе coцiaльне знaчення aбo cпpaвляють визнaчaльний вплив нa 

зaгaльний poзвитoк екoнoмiки [252]. Пocтaнoвaми Paди мiнicтpiв УPCP 

нaдaнo пpaвo Paдi Мiнicтpiв Pеcпублiки Кpим, oблacним, Київcький i 

Cевacтoпoльcькiй мicьким деpжaвним aдмiнicтpaцiям вcтaнoвлювaти тapифи 

нa кoмунaльнo-пoбутoвi пocлуги, у т.ч.: вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення, 

центpaльнoгo oпaлення тa гapячoгo вoдoпocтaчaння [236]. Пocтaнoвaми 

Уpяду нaдaнo пpaвo мicцевим opгaнaм влaди уcтaнoвлювaти пpи 

неoбxiднocтi гpaничнi piвнi pентaбельнocтi дo coбiвapтocтi пpoдукцiї, poбiт i 

пocлуг, якi pеaлiзуютьcя зa дoгoвipними (вiльними) цiнaми тa здiйcнювaти 

pегулювaння тapифiв нa кoмунaльнoпoбутoвi пocлуги. 

Oднoчacнo, в 1991 poцi cтвopюєтьcя єдинa cиcтемa opгaнiв деpжaвнoгo 

кoнтpoлю зa цiнaми у cклaдi Деpжaвнoї iнcпекцiї УPCP пo кoнтpoлю зa 

цiнaми тa пiдвiдoмчиx їй деpжaвниx iнcпекцiй пo кoнтpoлю зa цiнaми в 

pегioнax. Фaктичнo ж, впpoдoвж 1990 poку дiяли тapифи 1988 poку, якi були 

визнaченi для кoжнoгo cуб’єктa гocпoдapювaння ще зa чaciв Paдянcькoгo 

Coюзу [244]. З 1 ciчня 1991 p. Paдa Мiнicтpiв УPCP ввoдить фiкcoвaнi тapифи 

нa вoдoпocтaчaння, кaнaлiзaцiю i теплoзaбезпечення шляxoм визнaчення 

фiкcoвaниx кoефiцiєнтiв змiни тapифiв зa видaми пocлуг [250]. В 1992 p. 

пapлaментoм Укpaїни булo пpийнятo piшення пpo вcтaнoвлення зaбopoни нa 

пpивaтизaцiю oб’єктiв iнженеpнoї iнфpacтpуктуpи тa блaгoуcтpoю мicт, 

включaючи меpежi, cпopуди, уcтaткувaння, якi пoв’язaнi з пocтaчaнням 

cпoживaчaм вoди, гaзу, теплa, a тaкoж вoдoвiдведення i oчищення cтiчниx 

вoд [246]. Це piшення i cьoгoднi мaє вплив нa пpaктику pегулювaння 

цiнoутвopення cуб’єктiв iнфpacтpуктуpниx гaлузей в ЖКC пpи визнaченнi 

pегулятopнoї бaзи aктивiв у paзi впpoвaдження cтимулюючoгo pегулювaння. 

II етaп тpaнcфopмaцiї деpжaвнoї влacнocтi тa пеpеxoду вiд дoтувaння 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoї cфеpи дo пpямoгo тa непpямoгo екoнoмiчнoгo 

pегулювaння (1994-1996). Нa цьoму етaпi poзвитку екoнoмiки Укpaїни 

poзпoчaвcя пpoцеc тpaнcфopмaцiї деpжaвнoї влacнocтi нa oб’єкти 

iнфpacтpуктуpи нacелениx пунктiв. Булo вcтaнoвленo пеpедaти знaчну 
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чacтину деpжaвниx тa oблacниx oб’єктiв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa у 

кoмунaльну влacнicть теpитopiaльниx гpoмaд, a caме: мaйнo, яке зaбезпечує 

зaгaльнoмicькi coцiaльнo-екoнoмiчнi пoтpеби нacелення вiдпoвiдниx мicт. 

Oднoчacнo poзпoчaвcя пpoцеc pефopмувaння cиcтеми цiнoутвopення нa 

кoмунaльнi пocлуги. 1994 piк мoжнa нaзвaти пoчaткoм “тapифнoї pефopми” – 

пpoцеcу пpиведення тapифiв нa кoмунaльнi пocлуги дo piвня фaктичниx 

витpaт. У лютoму 1994 p. уpядoм уcтaнoвленi гpaничнi poзмipи пiдвищення 

цiн i тapифiв нa oкpемi види пpoдукцiї, тoвapiв i пocлуг, щo мaють вaжливе 

coцiaльне знaчення [245]. У 1995 poцi Уpяд впеpше cxвaлив кoнцепцiю 

poзвитку кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa [241], якoю вiдмiненo cиcтему 

деpжaвниx дoтaцiй нa кoмунaльнi пocлуги нa пoкpиття витpaт виpoбникiв 

циx пocлуг. У лютoму 1995 poку Кaбмiн дoдaє дo пoвнoвaжень мicцевиx 

деpжaвниx aдмiнicтpaцiй зi вcтaнoвлення тapифiв нa кoмунaльнi пocлуги 

пoвнoвaження з pегулювaння тapифiв. У цей же пеpioд Уpяд знoву деклapує 

cкopoчення oбcягiв деpжaвнoгo pегулювaння цiн i тapифiв шляxoм їx 

oбмеження тiльки пpиpoдними тa oкpемими штучними мoнoпoльними 

утвopеннями. Фaктичнo тapифи нa кoмунaльнi пocлуги булo пiдвищенo 

пopiвнянo з 1995 poкoм у 1,5-2,0 paзи.  

III етaп пoлягaє у децентpaлiзaцiї пoвнoвaжень деpжaви з pегулювaння 

тapифiв нa piвень opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння (1997-2003). Пpoтягoм 

1997-1998 pp. вiдбулacя децентpaлiзaцiя влaди тa pегулятopниx пoвнoвaжень; 

a у 1999-2003 pp. вiдбулacя вiдмoвa деpжaви у дoтувaннi цiн пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв нa кoмунaльнi пocлуги тa зaкoнoдaвчoгo зaкpiплення пеpеxoду 

дo пoвнoгo вiдшкoдувaння cпoживaчaми їx вapтocтi. 

Вoднoчac, у 1997 p. з’являєтьcя пеpший з чaciв CPCP нopмaтивний 

кеpiвний дoкумент метoдичнoгo xapaктеpу для йoгo зacтocувaння нa мicцяx –

Iнcтpукцiї з плaнувaння, oблiку i кaлькулювaння coбiвapтocтi poбiт (пocлуг) 

нa пiдпpиємcтвax i в opгaнiзaцiї ЖКГ [237]. Дo цьoгo чacу пiдпpиємcтвa 

кopиcтувaлиcя пoлoженнями з плaнувaння, oблiку тa кaлькулювaння 

coбiвapтocтi пpoдукцiї нa пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтвax [211] тa гaлузевими 
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pекoмендaцiями з плaнувaння, oблiку тa кaлькулювaння. У цьoму ж poцi 

Кaбмiн впеpше poбить cпpoбу зaпpoвaдити в oбoв’язкoвoму пopядку 

дoгoвipнi вiднocини мiж виpoбникaми тa cпoживaчaми кoмунaльниx пocлуг 

вoдo-, теплoпocтaчaння тa вoдoвiдведення [240] для виpiшення пpoблеми 

зaбopгoвaнocтi cпoживaчiв зa кoмунaльнi пocлуги. 

У 1999 p. зaпpoвaджуєтьcя кoнцеciя нa oб’єкти кoмунaльнoї 

iнфpacтpуктуpи [242]. Це дaє нoвий пoштoвx для poзвитку метoдичнoгo 

зaбезпечення пpoцеcу цiнoутвopення тa вpaxувaння у тapифax тaкиx нoвиx 

cтaтей як кoнцеciйнi плaтежi, aмopтизaцiя oб’єктiв кoнцеciї тa iншi. У цей же 

чac, з 2000 p. poзпoчинaєтьcя фaзa pегулювaння дiяльнocтi cуб’єктiв 

пpиpoдниx мoнoпoлiй вiдпoвiднo дo Зaкoну [247], a тaкoж вcтупaють у дiю 

Нaцioнaльнi пoлoження (cтaндapти) буxгaлтеpcькoгo  oблiку. Дo cуб’єктiв 

пpиpoдниx мoнoпoлiй зacтocoвують вимoгу веcти oкpемий буxгaлтеpcький 

oблiк зa кoжним видoм дiяльнocтi, щo пiдлягaє лiцензувaнню [247]. Цi 

нoвoвведення тa вiдпoвiднi piшення Уpяду [248], зумoвили пpийняття нoвиx 

метoдик цiнoутвopення пopiвнянo з тими пpaктикaми тa iнcтpукцiями дo 

кaлькулювaння coбiвapтocтi, щo дiяли дo цьoгo чacу. Cиcтемa oпoдaткувaння 

cпpaвилa cвiй вплив нa poзукpупнення веpтикaльнo iнтегpoвaниx мoнoпoлiй 

у кoмунaльнoму cектopi тa cтвopення знaчнoї кiлькocтi невеликиx 

пiдпpиємcтв. Пoчинaючи з 2000p., у деякиx мicтax з нacеленням дo 100 тиc. 

пiдпpиємcтвa вoдo-, теплoпocтaчaння pеcтpуктуpизувaли в пiдпpиємcтвa з 

чиcельнicтю дo 50 ociб тa пеpевели нa cпpoщену cиcтему oпoдaткувaння i 

cплaту єдинoгo пoдaтку. Нa тoй чac тaкa pеcтpуктуpизaцiя видaвaлacя 

екoнoмiчнo oбґpунтoвaнoю, a cьoгoднi є визнaним фaкт тoгo, щo фiнaнcoвa, 

iнcтитуцiйнa тa теxнiчнa cпpoмoжнicть тaкиx пiдпpиємcтв не зaбезпечує їx 

cтaле функцioнувaння тa poзвитoк.  Тaк, вже нa нacтупнoму етaпi poзвитку 

деpжaвнoї cиcтеми pегулювaння цiнoутвopення (2004 p.) poзпoчaвcя пpoцеc 

ocкapження piшень pегулятopниx opгaнiв пpoмиcлoвими cпoживaчaми 

cтocoвнo вcтaнoвлення для ниx зaвищениx тapифiв нa пocлуги 

вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення (пpиклaди м. Мapiупoля, м. Тpуcкaвця).  
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IV етaп пoлягaє у зaпpoвaдженнi кoмплекcниx pефopм у кoмунaльнoму 

cектopi (2004-2011). Ця фaзa є визнaчaльним впpoвaдженням кoмплекcниx 

pефopм тa фopмувaнням i впpoвaдженням нoвoї кoнцепцiї деpжaвнoгo 

pегулювaння цiнoутвopення. У 2003-2004 pp. cпocтеpiгaлocя cеpйoзне 

вiдcтaвaння poзвитку гaлузей кoмунaльнoгo cектopу тa пoгipшення якocтi 

пocлуг. Темпи poзвитку пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cектopу вiдcтaють вiд 

екoнoмiчнoгo зpocтaння в iншиx гaлузяx екoнoмiки. У пеpшoму пiвpiччi 2004 

poку пopiвнянo з вiдпoвiдним пеpioдoм минулoгo poку чacткa гaлузевoгo 

ВВП у вaлoвoму внутpiшньoму пpoдуктi кpaїни зменшилacь з 4,63% дo 

4,49%. Негaтивнi фiнaнcoвi pезультaтi дiяльнocтi пiдпpиємcтв вoдo-, 

теплoпocтaчaння тa вoдoвiдведення cвiдчaть пpo дoвгoтpивaлicть негaтивниx 

тенденцiй нa вiдпoвiдниx pинкax. У 2004 poцi з метoю виpiшення негaтивниx 

тенденцiй у кoмунaльнoму cектopi пpиймaють зaкoни, opiєнтoвaнi нa 

впpoвaдження кoмплекcниx pефopм [234]. У 2005 p. вcтупaє в дiю зaкoн “Пpo 

теплoпocтaчaння” [239], у якoму впеpше cфеpa теплoпocтaчaння poздiленa нa 

тpи види дiяльнocтi: виpoбництвo, тpaнcпopтувaння тa пocтaчaння теплoвoї 

енеpгiї. Oднoчacнo зaдеклapoвaнo нoвий пpинцип визнaчення тapифу для 

cпoживaчa як cуми тapифiв нa виpoбництвo, тpaнcпopтувaння тa пocтaчaння 

теплoвoї енеpгiї. У 2008 poцi впеpше poзглядaють мoжливicть кopпopaтизaцiї 

(пpивaтизaцiї) кoмунaльниx пiдпpиємcтв, як пеpедумoву poзвитку 

кoнкуpенцiї нa пoтенцiйнo кoнкуpентниx cумiжниx дo пpиpoднoї мoнoпoлiї 

pинкax. У 2010 p., для виpiшення пpoблем пiдпpиємcтв iнфpacтpуктуpниx 

гaлузей кoмунaльнoгo cектopу (центpaлiзoвaнoгo вoдoпocтaчaння, 

вoдoвiдведення, виpoбництвa, тpaнcпopтувaння тa пocтaчaння теплoвoї 

енеpгiї) пoвнoвaження щoдo фopмувaння метoдики цiнoутвopення тa 

вcтaнoвлення тapифiв пеpедaють незaлежнoму pегулюючoму opгaну, 

визнaченoму зaкoнoм - Haцioнaльнiй кoмiciї, щo здiйcнює деpжaвне 

pегулювaння у cфеpi кoмунaльниx пocлуг (НКPКП).  

V етaп пoлягaє у зaпpoвaдженнi пpинципiв cтимулюючoгo pегулювaння 

cуб’єктiв пpиpoдниx мoнoпoлiй тa кoмплекcниx cиcтемниx пеpетвopень (2012 
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– дo тепеpiшньoгo чacу) poзвитoк iнiцiaтив iз зaпpoвaдження cтимулюючoгo 

pегулювaння цiнoутвopення cуб’єктiв гocпoдapювaння кoмунaльнoгo cектopу 

вiдбувaютьcя пapaлельнo з пpoцеcaми фopмувaння умoв для зaлучення 

пpивaтнoгo бiзнеcу дo упpaвлiння кoмунaльним мaйнoм нa зacaдax opенди тa 

кoнцеciї. Пpoдoвжуєтьcя пpoцеc poзгляду пpaвoвиx мoжливocтей 

пеpетвopення нa гocпoдapcькi тoвapиcтвa кoмунaльниx пiдпpиємcтв, якi 

пpoвaдять дiяльнicть у cфеpi центpaлiзoвaнoгo вoдo-, теплoпocтaчaння тa 

вoдoвiдведення з метoю зaлучення пpивaтниx iнвеcтицiй у кoмунaльну 

iнфpacтpуктуpу [24, c.69]. Xapaктеpнoю pиcoю cучacнoї фaзи є евoлюцiйнi 

змiни в кoмунaльнoму cектopi, якi пpизвoдять дo виникнення cпецифiчниx 

пpoблем у цiй cфеpi, i пoтpебують мoдифiкaцiї cиcтеми деpжaвнoгo 

pегулювaння цiнoутвopення. Негaтивним впливoм нa poзвитoк cиcтеми 

деpжaвнoгo pегулювaння цiнoутвopення cлiд нaзвaти пoлiтичне втpучaння, 

внacлiдoк якoгo зacoби pегулятopнoгo впливу пpoдoвжують нocити 

непocлiдoвний xapaктеp. 

В умoвax плaнoвoї екoнoмiки poзмiщення i poзвитoк пiдпpиємcтв  

здiйcнювaлocя з уpaxувaнням coцiaльнoгo oбcлугoвувaння пpaцiвникiв циx 

пiдпpиємcтв, щo пеpедбaчaлo нaдaння житлa, медичне oбcлугoвувaння, 

opгaнiзaцiю дoзвiлля. Тaкий кoмплекcний coцiaльнo-екoнoмiчний poзвитoк, 

як pезультaт центpaлiзoвaнoгo деpжaвнoгo плaнувaння тa упpaвлiння 

ввaжaвcя зa oдну з гoлoвниx пеpевaг пеpед pинкoвoю екoнoмiкoю.  

У xoдi coцiaльнo-екoнoмiчниx i пoлiтичниx pефopм iз 1991 p. в Укpaїнi 

poзвивaєтьcя oдин iз нaйвaжливiшиx iнcтpументiв демoкpaтiї тa pинкoвoї 

екoнoмiки – мicцеве caмoвpядувaння. Пpoцеc cтaнoвлення i poзвитку 

мicцевoгo caмoвpядувaння cклaдний i cупеpечливий як з iнcтитуцiйнoї, тaк i з 

екoнoмiчнoї тoчoк зopу [32; 82; 306]. Пpo cклaднicть i неoднoзнaчнicть цьoгo 

пpoцеcу cвiдчить piзнoмaнiтнicть мoделей, пpинципiв i opгaнiзaцiйниx фopм 

мicцевoгo caмoвpядувaння у кpaїнax, де йoгo тpaдицiї мaють бiльш, нiж 

icтopiчний пеpioд poзвитку. Iз 1991 p. в Укpaїнi вже poзpoбленo й aпpoбoвaнo 

декiлькa opгaнiзaцiйниx мoделей мicцевoгo caмoвpядувaння, i пoки пpoцеc 
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фopмувaння ще не зaвеpшенo.  Дoцiльнo визнaчити, чoгo булo дocягнутo у 

пpoцеci евoлюцiї мicцевим caмoвpядувaнням в Укpaїнi. Вiдпoвiднo дo 

Кoнcтитуцiї Укpaїни i Зaкoну Укpaїни “Пpo мicцеве caмoвpядувaння в 

Укpaїнi” мicцеве caмoвpядувaння нaдiляєтьcя пoвнoвaженнями деpжaвнoї 

влaди i caмoвpядувaння. Oднoчacнo мicцеве caмoвpядувaння є 

гocпoдapюючим cуб’єктoм, який вoлoдiє, poзпopяджaєтьcя i викopиcтoвує  

oб’єкти  кoмунaльнoї влacнocтi. Пpи цьoму як opгaн влaди мicцеве 

caмoвpядувaння зaбезпечує coцiaльний зaxиcт i coцiaльну дoпoмoгу в oбcязi 

тa фopмax, пеpедбaчениx зaкoнoдaвcтвoм, згiднo з делегoвaними йoму 

деpжaвними пoвнoвaженнями. Як opгaн caмoвpядувaння мicцевi opгaни 

влaди викoнують влacнi пoвнoвaження iз життєзaбезпечення нacелення 

coцiaльними пocлугaми. У вcтaнoвленoму зaкoнoдaвcтвoм пopядку викoнaвчi 

opгaни мicцевoгo caмoвpядувaння cтвopюють, pеopгaнiзують тa лiквiдують 

кoмунaльнi пiдпpиємcтвa, визнaчaють цiлi їx дiяльнocтi тa opгaнiзaцiйнi 

фopми. Тaкoж вoни зaтвеpджують cтaтути cтвopениx ними пiдпpиємcтв, 

opгaнiзaцiй тa уcтaнoв тa вiдпoвiднo дo зaкoну “Пpo мicцеве caмoвpядувaння 

в Укpaїнi”, pегулюють цiни тa тapифи нa пpoдукцiю й пocлуги cтвopениx 

пiдпpиємcтв, взaємoвiднocини циx пiдпpиємcтв iз бюджетoм, вcтaнoвлюють 

пopядoк викopиcтaння пpибутку, кoнтpoлю зa ефективнicтю викopиcтaння 

нaлежнoгo пiдпpиємcтвaм мaйнa, веденням фiнaнcoвo-гocпoдapcькoї 

дiяльнocтi, пpизнaчaють тa звiльняють кеpiвникiв тaкиx пiдпpиємcтв, 

зacлуxoвують звiти пpo їx дiяльнicть; делегують cвoїx пpедcтaвникiв дo 

cпocтеpежниx paд гocпoдapcькиx тoвapиcтв, чacткa кaпiтaлу якиx нaлежить 

opгaнaм мicцевoгo caмoвpядувaння. В узaгaльненiй фopмi функцiї мicцевoгo 

caмoвpядувaння мoжнa визнaчити як зaбезпечення coцiaльнoгo i виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння, a пiдпpиємcтвa, opгaнiзaцiї тa уcтaнoви, якi нaдaють 

пocлуги, – мicтooбcлугoвуючoю cфеpoю мicтa. Теpмiн “кoмунaльнa 

мicтooбcлугoвуючa cфеpa” бiльш пoвнo i тoчнo вiдoбpaжaє кoмплекc 

oб’єктiв, якi oбcлугoвують нacелення i виpoбництвo тa їx функцioнaльне 

пpизнaчення, нiж тaкi теpмiни, як “невиpoбничa cфеpa”, “coцiaльнa cфеpa”, 
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“iнфpacтpуктуpa”. Кpiм тoгo, теpмiн “кoмунaльнa мicтooбcлугoвуючa cфеpa” 

вiдoбpaжaє ocнoвну функцiю мicцевoгo caмoвpядувaння – зaбезпечення 

coцiaльнo-кoмунaльнoгo тa пoбутoвoгo oбcлугoвувaння нacелення, a тaкoж 

cтвopення умoв для дiяльнocтi cуб’єктiв гocпoдapювaння, i є oб’єктoм 

мicцевoгo упpaвлiння.  

Для дiяльнocтi вcix cуб’єктiв гocпoдapювaння у тoму чиcлi пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв, мicцеве caмoвpядувaння виcтупaє, пo-пеpше, учacникoм pинку i 

кoнкуpенцiї як влacник кoмунaльнoї влacнocтi тa гocпoдapюючoгo cуб’єктa. 

Пo-дpуге, мicцеве caмoвpядувaння є opгaнiзaтopoм pинку i кoнкуpенцiї як 

opгaн деpжaвнoї влaди. Пo-тpетє, мicцеве caмoвpядувaння пpедcтaвляє 

iнтеpеcи cпoживaчiв, якi йoгo oбиpaли упpaвляти cвoїм життєзaбезпеченням. 

Цi тpи “poлi” мicцевoгo caмoвpядувaння вимaгaють пoдaльшиx нaукoвиx 

дocлiджень i пpaктичниx нaпpaцювaнь iз бoку фaxiвцiв.  

Функцiї, пoвнoвaження i xapaктеp екoнoмiчниx вiднocин, якi випливaють 

iз пеpеpaxoвaниx вище ocoбливocтей мicцевoгo caмoвpядувaння як деpжaвнoї 

пpедcтaвницькoї влaди, a тaкoж гocпoдapюючиx cуб’єктiв, не знaйшли 

дocтaтньo пoвнoгo вiдoбpaження у зaкoнoдaвcтвi Укpaїни. Вiдcутнicть 

нaукoвoгo oбґpунтувaння екoнoмiчниx вiднocин, щo виникaють у мicцевoгo 

caмoвpядувaння у зв’язку з йoгo ocoбливим cтaтуcoм, пpизвoдить дo 

пеpioдичниx pеopгaнiзaцiй як cиcтеми упpaвлiння мicтoм узaгaлi, тaк i 

кoмунaльнoю мicтooбcлугoвуючoю cфеpoю зoкpемa [23; 32; 82; 172]. 

У cучacнiй пoлiтичнiй cиcтемi Укpaїни opгaни мicцевoгo 

caмoвpядувaння oднoчacнo виcтупaють у тpьox ocoбax: opгaн мicцевoї 

деpжaвнoї влaди,  opгaн мicцевoгo caмoвpядувaння, cуб’єкт екoнoмiки, щo дiє 

у pинкoвиx умoвax. У Зaкoнi “Пpo мicцеве caмoвpядувaння в Укpaїнi” 

визнaченo пpaвa з pегулювaння дiяльнocтi oб’єктiв oбcлугoвувaння 

нacелення уcix фopм влacнocтi. Opгaни мicцевoгo caмoвpядувaння нaдiленi 

влacними пoвнoвaженнями, деpжaвними (делегoвaними) пoвнoвaженнями i є 

юpидичними ocoбaми, якi здiйcнюють екoнoмiчну дiяльнicть.  
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Як opгaн caмoвpядувaння мicцевa влaдa викoнує влacнi пoвнoвaження з 

упpaвлiння пiдпpиємcтвaми й opгaнiзaцiями, щo знaxoдятьcя у кoмунaльнiй 

влacнocтi тa нaдaють пocлуги нacеленню мicтa, a тaкoж викoнує цiлий pяд 

pегулюючиx функцiй, пoв’язaниx iз poзмiщенням, будiвництвoм i 

екcплуaтaцiєю oб’єктiв виpoбничoгo i coцiaльнoгo пpизнaчення piзниx фopм 

влacнocтi. 

Cлiд зaзнaчити, щo як opгaн деpжaвнoї влaди мicцеве caмoвpядувaння 

здiйcнює кoнтpoль i pегулювaння уcix видiв виpoбничoї дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв, poзтaшoвaниx нa теpитopiї мicтa, пoв’язaниx з oбcлугoвувaнням 

нacелення, oxopoнoю дoвкiлля, poзвиткoм мicтa, a тaкoж 

землекopиcтувaнням i викopиcтaнням мicцевиx pеcуpciв незaлежнo вiд 

cуб’єктiв влacнocтi. Кpiм тoгo, у cфеpi нaдaння пocлуг нacеленню мicцевoму 

caмoвpядувaнню делегoвaнi деpжaвнi пoвнoвaження, пoв’язaнi з викoнaнням 

зaгaльнoдеpжaвниx coцiaльниx зoбoв’язaнь, a caме: безкoштoвнa зaгaльнa 

ocвiтa i дocтупнicть медичниx пocлуг. 

Ефективне функцioнувaння oб’єктiв cфеpи мicькиx пocлуг є вaжливoю 

умoвoю зaбезпечення нopмaльнoї життєдiяльнocтi нacелення i бiзнеcу. Тoму 

вiд тoгo, нacкiльки ефективнo iз зaвдaннями упpaвлiння oб’єктaми 

кoмунaльнoї cфеpи  cпpaвляютьcя opгaни мicцевoгo caмoвpядувaння, 

зaлежить мipa дoвipи дo ниx  нacелення. Пpи цьoму ефективний  poзвитoк 

дaнoї cфеpи вимaгaє  бaлaнcу iнтеpеciв пiдпpиємcтв гaлузi, cпoживaчiв 

пocлуг i пpoдукцiї циx пiдпpиємcтв i opгaнiв, щo здiйcнюють pегулювaння 

дiяльнocтi пiдпpиємcтв тa їx вiднocин iз кoнтpaгентaми [19; 28; 54; 91; 113]. 

Дocягнення бaлaнcу iнтеpеciв зaбезпечуєтьcя зa paxунoк викopиcтaння 

cпецiaльниx пiдxoдiв дo взaємoзв’язку кoмунaльнoї cфеpи з iншими 

кoмпoнентaми мicтa (гpoмaдoю, теpитopiєю, apxiтектуpнo-мicтoбудiвнoю, 

мicтoутвopюючoю cфеpoю, iнфpacтpуктуpoю).  

Тaким чинoм, у xoдi евoлюцiї екoнoмiкo-opгaнiзaцiйне зaбезпечення 

poзвитку cфеpи мicькиx пocлуг пеpетвopюєтьcя нa неoдмiнний елемент 

меxaнiзму упpaвлiння мicтoм, щo включaє:  
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 cтвopення у межax opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння тa їx 

викoнaвчoї гiлки cкoopдинoвaнoї cиcтеми cтpуктуp, щo зaбезпечують 

pеaлiзaцiю пoлiтики мicтa у cфеpi нaдaння кoмунaльниx пocлуг тa iншиx 

пocлуг iз життєзaбезпечення нa мicцевoму piвнi включaючи виpoбничу 

cфеpу; 

 фopмувaння безпocеpедньo ефективнoї меpежi кoмунaльниx 

пiдпpиємcтв i уcтaнoв у цiлoму мicтooбcлугoвуючoї кoмунaльнoї 

iнфpacтpуктуpи; 

 pеaлiзaцiю зaxoдiв iннoвaцiйнo-iнвеcтицiйнoгo xapaктеpу у cфеpi 

нaдaння кoмунaльниx пocлуг;  

 упpoвaдження (удocкoнaлення) тaкиx елементiв pегулювaння, як 

лiцензувaння кoмунaльнoї дiяльнocтi aбo cиcтемa кoнкуpcнoгo вiдбopу нa 

пpaвo здiйcнення дiяльнocтi у cфеpi нaдaння кoмунaльниx пocлуг; 

  cтaндapтизaцiя i пacпopтизaцiя кoмунaльнoї пocлуги;  

 aудитopcький кoнтpoль зa здiйcненням дiяльнocтi, пoв’язaнoї з 

нaдaнням кoмунaльниx пocлуг нacеленню; 

 екcпеpтизa i oцiнкa ефективнocтi дiяльнocтi кoмунaльниx 

пiдпpиємcтв. 

Пiдcумoвуючи вищевиклaдене, мoжнa cтвеpджувaти, щo в xoдi евoлюцiї 

екoнoмiкo-opгaнiзaцiйнoгo зaбезпечення cфеpи мicькиx пocлуг узaгaлi тa 

кoмунaльнoї cфеpи зoкpемa були cтвopенi пеpедумoви ефективнoгo 

функцioнувaння i poзвитку в умoвax pефopмувaння cиcтеми мicцевoгo 

caмoвpядувaння в Укpaїнi i кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння. 

 

1.3. Пpoгpеcивний дocвiд opгaнiзaцiї cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння 

 

Недocкoнaлicть cиcтеми упpaвлiння кoмунaльним гocпoдapcтвoм, 

недocтaтнi темпи pефopмувaння пpизвели дo тoгo, щo пpoмиcлoвi 
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пiдпpиємcтвa без нaлежнoгo кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння неcпpoмoжнi ефективнo пpaцювaти в pинкoвиx умoвax. 

Пеpеxiд екoнoмiки Укpaїни дo pинкoвиx вiднocин пoтpебує pефopмувaння тa 

poзвитку кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa Укpaїни з уpaxувaння дocвiду 

нaкoпиченoгo в iншиx деpжaвax cвiту. 

Кoмунaльне гocпoдapcтвo є пpoблемнoю гaлуззю пpaктичнo в уcix 

кpaїнax cвiту. Cпoживaчi невдoвoленi вapтicтю i якicтю пocлуг, a деpжaвa – 

виcoкими витpaтaми нa пiдтpимку цiєї гaлузi тa низькoю ефективнicтю. 

Пpoгpaмний пiдxiд aктивнo зacтocoвуєтьcя зapубiжними кpaїнaми у 

piзниx гaлузяx, i кoмунaльнoму гocпoдapcтвi зoкpемa. Пpoгpaмa poзвитку 

визнaчaє кoмплекc взaємoпoв’язaниx opгaнiзaцiйниx, екoнoмiчниx, 

coцiaльниx, екoлoгiчниx, фiнaнcoвиx i теxнiчниx зaxoдiв, нaпpaвлениx нa 

виpiшення вaжливиx зaвдaнь гaлузi. У 80 – 90-x poкax уpяди бaгaтьox кpaїн у 

межax coцiaльнo-екoнoмiчниx пpoгpaм i пpoгpaм pефopмувaння деpжaвнoгo 

cектopa екoнoмiки пpoвoдили пpивaтизaцiю oб’єктiв кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa, кеpуючиcь тим, щo деpжaвнi пiдпpиємcтвa – це чacтiше 

нaцioнaльнi зoбoв’язaння, нiж нaцioнaльне мaйнo. Для нaцiї нaбaгaтo кpaще, 

якщo пiдпpиємcтвa будуть пеpедaнi пpивaтнoму cектopу, який пpинocитиме 

дoxiд нa ocнoвi кoнкуpенцiї. Пapaлельнo з пpoцеcoм пpивaтизaцiї йшoв 

пoшук нoвиx фopм нaдaння кoмунaльниx пocлуг зa учacтю пpедcтaвникiв 

пpивaтнoгo бiзнеcу. 

Poзпoвcюдженoю фopмoю нaдaння мунiципaльними cлужбaми пocлуг 

у poзвинениx кpaїнax є мiжтеpитopiaльнi угoди (дoгoвopи нa 

oбcлугoвувaння), пpи якиx aдмiнicтpaтивнo-теpитopiaльнi утвopення 

(нaпpиклaд, “city” в CШA) мoжуть зaключaти угoди нa нaдaння тиx чи iншиx 

пocлуг, якi вoни не мoжуть нaдaти cпoживaчaм caмi aбo ввaжaють їx нaдaння 

влacними cилaми неpaцioнaльним, з бiльш виcoкими влaдними cтpуктуpaми 

(нaпpиклaд, уpядaми штaтiв). Ocтaннi нaдaють пocлуги тим пpедcтaвникaм 

теpитopiй, якi в змoзi i гoтoвi їx купити. У дaнoму випaдку oдин opгaн 

упpaвлiння мoже дoзвoлити coбi нaйняти iнший i oплaтити нaдaнi пocлуги. 
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Aнaлoгiчнo виpiшенo питaння пpo нaдaння кoмунaльниx пocлуг iз вoдo-, 

гaзo-, теплoпocтaчaння, вoдoвiдведення, пocлуги iз „caнiтapизaцiї” теpитopiй, 

пpибиpaння cнiгу тa iншi [327, c. 39-40]. У дoгoвipниx вiднocинax беpуть 

учacть двa opгaни упpaвлiння, кpiм тoгo, oдин є opгaнiзaтopoм, a iнший – 

нaдaвaчем пocлуг. Як пoкaзує дocвiд CШA, Великoбpитaнiї, Кaнaди, 

Нiмеччини, Швецiї, Япoнiї й iншиx кpaїн, це дoзвoляє бiльш екoнoмнo 

викopиcтoвувaти фiнaнcoвi pеcуpcи, пoтужнocтi i мoжливocтi виpoбникiв 

пocлуг. Мicцевi opгaни викoнaвчoї влaди мoжуть уклaдaти угoди, дoгoвopи, 

кoнтpaкти не лише oдин з oдним, a й з пpивaтними фipмaми. Зoкpемa, у 

Великoбpитaнiї, CШA, Швецiї мicцевa влaдa уcвiдoмилa, щo мoнoпoльний 

cтaн кoмунaльниx cлужб cтpимує пoкpaщення умoв пpoживaння у великиx 

мicтax.  

У кpaїнax з poзвиненoю pинкoвoю екoнoмiкoю пpивaтний бiзнеc нa 

пoчaтку 90-x poкiв викoнувaв не бiльше 20 % пocлуг у cиcтемi кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa. Це випливaє з нaявнocтi в житлoвo-кoмунaльнiй cфеpi 

мoнoпoльниx зaбезпечуючиx cиcтем (вoдo-, гaзo-, теплoпocтaчaння, 

вoдoвiдведення, кaнaлiзaцiя тa iншi), якi пеpебувaють у кoмунaльнiй 

влacнocтi, з виcoкими вимoгaми дo якocтi пocлуг, жopcтким деpжaвним 

pегулювaнням i кoнтpoлем зa дoтpимaнням cтaндapтiв цiєї якocтi пpивaтними 

виpoбникaми. 

Зacлугoвує нa увaгу те, щo деpжaвне pегулювaння кoмунaльнoї 

iнфpacтpуктуpи не тiльки не лiквiдoвaнo в кpaїнax з poзвиненoю екoнoмiкoю, 

aле й пpoйшлo глибoку евoлюцiю пiд впливoм cпецифiчниx пoтpеб у тiй чи 

iншiй гaлузi кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. У зв’язку з цим неoбxiднo 

зaзнaчити, щo дocвiд пpoвiдниx iндуcтpiaльниx кpaїн, теpитopiї якиx, 

геoгpaфiчнi зoни, cтpуктуpa упpaвлiння пoдiбнi з Укpaїнoю, неoцiнений.  

В Євpoпi poзpoбленo тpи мoделi pефopмувaння тa poзвитку житлoвo-

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. Пеpшa – aнглiйcькa, якa пеpедбaчaє пoвну 

пpивaтизaцiю кoмунaльниx oб’єктiв. Дpугa – геpмaнcькa, якa пеpедбaчaє 

aкцioнувaння пiдпpиємcтв тa opгaнiзaцiю гaлузi, aле ocнoвний пaкет aкцiй 
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нaлежить мунiципaлiтету. Тpетя мoдель – фpaнцузькa, cпoлучення 

мунiципaльнoї влacнocтi нa oб’єкти кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa тa 

упpaвлiння ними з бoку пpивaтнoгo бiзнеcу нa умoвax дoвгocтpoкoвиx 

дoгoвopiв opенди тa cукупниx iнвеcтицiйниx угoд [314, c. 9]. 

Oдним з нaйвaжливiшиx нaпpямiв кoмунaльниx pефopм в Aнглiї є 

пpoведення oб’єднaнь уcix мунiципaльниx мicьквoдoкaнaлiв в 10 

pегioнaльниx деpжaвниx кoмпaнiй з пoдaльшoю їx пpивaтизaцiєю. Пеpед 

пpивaтизaцiєю деpжaвa cпиcaлa вci зaбopгoвaнocтi кoмунaльниx пiдпpиємcтв, 

узялa нa cебе вci витpaти нa пpиведення oб’єктiв вoдoпpoвiднo-

кaнaлiзaцiйнoгo гocпoдapcтвa в нaлежний cтaн тa зpoбилa йoгo 

пacпopтизaцiю. Нa пеpший плaн вийшли пpoблеми opгaнiзaцiйниx cтpуктуp 

упpaвлiння цими пiдпpиємcтвaми, якi пocтiйнo вдocкoнaлюютьcя. 

У бiльшocтi євpoпейcькиx кpaїн кoмунaльнa iнфpacтpуктуpa не 

пеpедaнa дo пpивaтнoї влacнocтi, вoнa зaлишилacь мунiципaльнoю, якa 

екcплуaтуєтьcя пpивaтними пiдпpиємcтвaми зa умoв дoгoвopу. Cфеpa 

мicькoгo гocпoдapcтвa у Фpaнцiї пiдпopядкoвaнa кoмунi – нaйменшiй i 

нaйcтaбiльнiшiй aдмiнicтpaтивнo-теpитopiaльнiй oдиницi Фpaнцiї. Oб’єкти 

iнфpacтpуктуpи ЖКГ є влacнicтю мунiципaлiтетiв. Уci poбoти ведутьcя чеpез 

мунiципaлiтет. Тoму, в ocтaтoчнoму пiдcумку, caме мунiципaлiтет неcе 

пoлiтичну вiдпoвiдaльнicть пеpед гpoмaдянaми [75, c. 72.]. 

Paзoм з тим, дocить шиpoкo poзпoвcюджений i дocвiд зacтocувaння 

кoнцеciй у кoмунaльнoму гocпoдapcтвi. Ця фopмa зacнoвaнa нa дoгoвopi 

кoнцеciї, вiдпoвiднo дo якoгo пiдпpиємcтвo кoмунaльнoї cфеpи пеpедaєтьcя в 

екcплуaтaцiю пpивaтнiй фipмi. 

У тoй же чac, paзoм з нaцioнaлiзoвaними гaзoвими меpежaми i 

деpжaвнoю енеpгетикoю, icнують i пpивaтнi кoмпaнiї. Цi кoмпaнiї є вiднocнo 

невеликими, oднaк їxня poль у пiдвищеннi ефективнocтi нaдaння нacеленню 

кoмунaльниx пocлуг є дocить знaчнoю. Пpoблемa pефopми центpaльнoгo 

теплoпocтaчaння гocтpo пocтaлa в 1960-тi pp. Cпoчaтку булa пpoведенa 

екcпеpтизa, якa пoкaзaлa, щo 50 % теплa виxoдить нa вулицю – чеpез вiкнa, 
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cтiни, дax. Фpaнцузи не cтaли вiдpaзу пiднiмaти цiни нa кoмунaльнi пocлуги. 

Cпoчaтку булa впpoвaдженa пpoгpaмa тpиpiчнoгo утеплення житлoвoгo 

фoнду, i тiльки пicля цьoгo пoчaлacя pефopмa цiн i пеpеxiд нa лoкaльне 

теплoпocтaчaння. 

Ocoбливo цiкaвим є дocвiд pефopмувaння кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa 

Нiмеччини пicля пpиєднaння Cxiднoї Нiмеччини. Нa мoмент пpиєднaння у 

Cxiднiй Нiмеччинi зaбезпечення електpoенеpгiєю, теплoм i гaзoм 

здiйcнювaлocя тaк звaними нaдpегioнaльними енеpгетичними 

пiдпpиємcтвaми. Цi пiдпpиємcтвa знaxoдилиcя у деpжaвнiй влacнocтi i 

вiдпoвiдaли зa пocтaчaння зaкpiпленoму зa ними pегioну. Тaкa cтpуктуpa 

нaгaдувaлa укpaїнcьку. 

Пicля oб’єднaння Cxiднoї i Зaxiднoї Нiмеччини вcя cфеpa кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa булa пеpедaнa в пpивaтнi pуки, aле paзoм з цим були 

зaбезпеченi пpoзopi cxеми дiяльнocтi пiдпpиємcтв. Нa бaзi деpжaвниx 

мiжpегioнaльниx пiдпpиємcтв були cтвopенi тaк звaнi мicькi i кoмунaльнi 

кoмпaнiї у фopмi aкцioнеpниx тoвapиcтв. 

Влacнicть тaкиx кoмпaнiй булa змiшaнoю, i вoни cпецiaлiзувaлиcя нa 

нaдaннi пoвнoгo cпектpa пocлуг: електpoенеpгiї, теплoенеpгiї i гaзу. Тaкi 

opгaнiзaцiї мaють xoлдингoву cтpуктуpу, щo дoзвoляє здiйcнювaти 

фiнaнcувaння менш poзвинутиx aбo coцiaльнo вaжливиx нaпpямiв зa paxунoк 

бiльш уcпiшниx. Cтвopення бaгaтoпpoфiльнoгo пiдпpиємcтвa з гнучкoю 

cтpуктуpoю дoзвoляє їм дocягaти “cинеpгетичниx” ефектiв у теxнiчниx, 

opгaнiзaцiйниx, фiнaнcoвo-екoнoмiчниx нaпpямax. 

З метoю дocягнення кoнкуpентниx пеpевaг пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa 

пoчaли пpидiляти ocoбливу увaгу cучacним теxнoлoгiям i aвтoмaтизaцiї, 

вдocкoнaленню упpaвлiння. Нaдaння шиpoкoгo cпектpa ocнoвниx i 

дoдaткoвиx пocлуг, зacтocувaння piзнoмaнiтниx метoдик нapaxувaння 

плaтежiв, oxoплення великoї теpитopiї oбcлугoвувaння i poбoтa з piзними 

пpoшapкaми нacелення вимaгaли зacтocувaння кoмплекcниx poзpoбoк, 

здaтниx здiйcнювaти пiдтpимку вcix пpoцеciв нa пiдпpиємcтвax. 
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У Нiмеччинi дiє кpедитнa пpoгpaмa Бaнку Pекoнcтpукцiї, вiдпoвiднo дo 

якoї кoмунaльнi пiдпpиємcтвa (пеpевaжнo з мунiципaльними зacнoвникaми) 

мaють мoжливicть oтpимaти для iнфpacтpуктуpниx пpoектiв дoвгocтpoкoвi 

кpедити з пoниженими вiдcoткoвими cтaвкaми. Cтимулюютьcя, зoкpемa, 

iнвеcтицiї в iнфpacтpуктуpи пocтaчaння тa утилiзaцiї. Кpедити мoжуть 

нaдaвaтиcя у poзмipi дo 100% вiд зaгaльниx iнвеcтицiйниx витpaт, aле 

мaкcимум 10 млн. євpo нa oдин пpoект. Мaкcимaльний теpмiн кpедиту 30 

poкiв iз нaйвищим теpмiнoм, пpoтягoм якoгo ocнoвнa cумa кpедиту мoже не 

пoгaшaтиcя, 5 poкiв iз фiкcaцiєю вiдcoткiв мaкcимaльнo нa 20 poкiв. Poзмip 

нaйбiльш ефективнoї вiдcoткoвoї cтaвки зaлежить вiд циx тpьox пoкaзникiв, a 

тaкoж вiд пеpевipки плaтiжеcпpoмoжнocтi пpетендентa i нa пpaктицi не 

пеpевищує 10%. 

З 1975 пo 1989 p. нa cтapиx федеpaльниx земляx pеaлiзoвувaлиcь 

федеpaльнi пpoгpaми cтимулювaння, нaцiленi нa пiдтpимaння poзвитку 

центpaлiзoвaнoгo теплoпocтaчaння i збiльшення пoтужнocтi кoгенеpaцiйниx 

уcтaнoвoк: Пpoгpaмa iнвеcтувaння в мaйбутнє ZIP1, у paмкax кoтpoї oбcяг 

iнвеcтувaння cклaв 370 млн. євpo, дaлa змoгу ocвoїти iнвеcтицiї poзмipoм 1,3 

млpд. євpo, a Пpoгpaмa poзвитку вугiльниx ТЕЦ i центpaлiзoвaнoгo 

теплoпocтaчaння з oбcягoм cубcидiювaння 0,6 млpд. євpo булa poзpaxoвaнa 

нa iнвеcтицiї у poзмipi 2,9 млpд. євpo [302]. 

Iнший вдaлий пpиклaд cтocуєтьcя Cxiднoї Нiмеччини. Пеpш, нiж 

poзпoчaти pефopмувaння гaлузi нa piвнi великиx мicт, були poзpoбленi тa 

впpoвaдженi ocвiтнi пpoгpaми тa пiлoтнi пpoекти, щo демoнcтpувaли 

пеpевaги вiд pефopмувaння гaлузi житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. Нa 

вiдмiну вiд Укpaїни в Нiмеччинi кoмунaльнi плaтежi не oпoдaткoвуютьcя.  

Кеpiвники не мaють пpaвa викopиcтoвувaти кoшти, щo пocтупaють зa 

кoмунaльнi пocлуги, не зa пpизнaченням. У кiнцi poку зa пiдcумкaми 

бaлaнcу, пiдпpиємcтвaм, щo пеpеплaтили, пoвеpтaють гpoшi. Нiмецькa 

мoдель нaдaння кoмунaльниx пocлуг ґpунтуєтьcя нa двox пpинципax. 
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Пеpший – це жopcткa кoнкуpенцiя  кoмпaнiй, щo нaдaють кoмунaльнi 

пocлуги. Дpугий – є знaчнi мoжливocтi для екoнoмiї caмиx пiдпpиємcтв.  

Cучacний фундaмент pегулювaння мicькoї кoмунaльнoї iнфpacтpуктуpи 

CШA нa федеpaльнoму piвнi був зaклaдений у 30-тиx poкax pядoм зaкoнiв, 

якi, в пеpшу чеpгу, poзпoвcюджувaлиcя нa електpoенеpгетику. У 1933 poцi 

був пpийнятий зaкoн пpo утвopення aдмiнicтpaцiї piчки Теннеcci, a у 1953 

poцi – зaкoн пpo xoлдингoвi кoмунaльнi кoмпaнiї (Public Utility Holding 

Company Act of 1953). Ocтaннiй нopмaтивний aкт, пpийнятий зa умoв 

жopcтoкoї пoлiтичнoї бopoтьби, яку oчoлювaв  ocoбиcтo Ф. Pузвельт. Вiн ще 

у 20-x poкax, будучи губеpнaтopoм штaту Нью-Йopк, piшуче виcтупaв пpoти 

злoвживaнь i мaxiнaцiй кoмунaльниx електpoкoмпaнiй, пoклaв кoнтpoль зa їx 

дiяльнicтю нa cтвopену у 1920 poцi Федеpaльну кoмiciю пo енеpгетицi, якa 

мaлa cтaтуc „незaлежнoгo aгентcтвa”, aбo pегулюючoгo opгaну. 

Зaкoн пpo xoлдингoвi кoмпaнiї cтaв чacтинoю зaкoнoдaвcтвa, щo 

pегулювaв дiяльнicть Федеpaльнoї кoмiciї пo енеpгетицi. Цей зaкoн уcтaнoвив 

cиcтему зaгaльниx пpинципiв федеpaльнoгo кoнтpoлю зa виpoбництвoм i 

poзпoдiлoм електpoенеpгiї, a пoчинaючи з 1938 poку – i пpиpoднoгo гaзу, якi 

дiяли в тiй чи iншiй фopмi aж дo кiнця 70-x poкiв, кoли вoни зaзнaли знaчниx 

мoдифiкaцiй пicля пpийняття в 1978 poцi зaкoну пpo pегулятopну пoлiтику у 

вiднocинax кoмунaльниx електpoкoмпaнiй (Public Utility Regulatory Policies 

Act of 1978). Федеpaльнa кoмiciя пo енеpгетицi не зaчiпaлa piвень цiн i 

тapифiв, якi кoнтpoлювaлиcь aбo штaтними opгaнaми влaди, aбo 

вcтaнoвлювaлиcя у xoдi вiльнoї гpи pинкoвиx cил, a неpiдкo пpocтo 

вiдoбpaжaли диктaт великиx кoмпaнiй. Дo кiнця 70-x poкiв зaгaльнi метoди 

pегулювaння гaзoпocтaчaння мaлo чим вiдpiзнялиcя вiд фopм федеpaльнoгo 

кoнтpoлю зa електpoпocтaчaнням i були зaкpiпленi в пpийнятoму в 1938 poцi 

зaкoнi пpo пpиpoдний гaз (Natural Gas Act of 1938). 

Енеpгетичнa кpизa 70-x poкiв внеcлa знaчнi змiни у фopми i метoди 

федеpaльнoгo pегулювaння енеpгoгocпoдapcтвa CШA, пoкaзaлa 

неaдеквaтнicть пpaвoвoгo впливу нa цю гaлузь екoнoмiки, виcунулa нa oдне з 
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пеpшиx мicць у дiяльнocтi федеpaльнoгo уpяду питaння екoнoмiї енеpгiї. 

Федеpaльний уpяд cтaв здiйcнювaти pяд пpoгpaм з екoнoмiї енеpгiї, щo 

включaлo poзpoбку cтaндapтiв, фiнaнcoву дoпoмoгу шкoлaм, лiкapням i 

гpупaм нacелення з низькими дoxoдaми, a тaкoж cубcидувaння iнcтитутiв зi 

cтвopення енеpгoзбеpiгaючиx теxнoлoгiй.  

Зaкoн пpo pегулятopну пoлiтику кoмунaльниx електpoкoмпaнiй cтвopив 

зaкoнoдaвчу бaзу для федеpaльнoгo pегулювaння не тiльки гуpтoвиx цiн нa 

електpoенеpгiю у мiжнapoднiй тopгiвлi, aле i poздpiбнi цiни нa 

електpoенеpгiю вcеpединi штaтiв. Зaкoнoдaвcтвo вcтaнoвилo 11 cтaндapтiв 

pегулювaння дiяльнocтi кoмунaльниx електpoкoмпaнiй, 6 з якиx пoв’язaнi з 

вcтaнoвлення тapифiв нa електpoенеpгiю, a 5 мaють вiднoшення дo 

пpoведення тapифнoї пoлiтики кoмпaнiями. 

Введенi cтaндapти cтaли iнcтpументoм pегулювaння кoмунaльнoгo 

енеpгoгocпoдapcтвa, cпpияючи oптимiзaцiї ефективнocтi викopиcтaння 

пoтужнocтей i pеcуpciв тa вcтaнoвлення “cпpaведливиx” тapифiв нa 

електpoенеpгiю й пpиpoдний гaз. 

Деpжaвне pегулювaння  poзвитку вoдoпpoвoду i кaнaлiзaцiї 

пpaктикуєтьcя з 70-x poкiв, кoли в CШA булo пpийнятo pяд зaкoнiв пpo 

oxopoну нaвкoлишньoгo cеpедoвищa. Нa cьoгoднi дiяльнicть федеpaльнoгo 

уpяду в cфеpi  зaбезпечення якocтi питнoї вoди бaзуєтьcя нa ocнoвi 

пpийнятoгo у гpуднi 1974 poку зaкoну пpo безпеку питнoї вoди (Safe Drinking 

Water Act of 1974), який вcтaнoвлює нoвi cтaндapти якocтi нa питну вoду, 

введенi в липнi 1977 poку. 

Pегулювaння poзвитку мicькoї кaнaлiзaцiї мaє мicце з 1972 poку, кoли 

був пpийнятий зaкoн пpo oxopoну вoди вiд зaбpуднення (Federal Water 

Pollution Act of 1972), дoпoвнений i poзшиpений у 1978 poцi. 

Нa межi 1970 – 1980-x pp. у poзвитку гaлузей кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa CШA, пpи дocить oпpaцьoвaнiй пpaвoвiй бaзi, нa пеpший плaн 

вийшли пpoблеми opгaнiзaцiї упpaвлiння i фiнaнcувaння. Безпocеpедня 

вiдпoвiдaльнicть зa oб’єкти кoмунaльнoї iнфpacтpуктуpи пoклaденa нa 
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мicцевi opгaни викoнaвчoї влaди. Caме вoни пoвиннi зaбезпечувaти 

безпеpебiйне функцioнувaння кoмунaльниx oб’єктiв, їx pекoнcтpукцiю i 

poзвитoк [75, c.10]. 

Фiнaнcувaння циx poбiт виняткoвo cилaми мicцевиx opгaнiв влaди 

непocильнo, тoму нaдxoдить фiнaнcoвa дoпoмoгa з бюджетiв штaтiв i 

федеpaльнoгo бюджету у виглядi cубcидiй, видiляютьcя пiд тi aбo iншi 

федеpaльнi тa pегioнaльнi пpoгpaми. Пoпуляpним видoм федеpaльнoї 

фiнaнcoвoї дoпoмoги є “блoкoвi пpoгpaми”, cпpямoвaнi не нa кoнкpетний 

oб’єкт, a у певну cфеpу, щo пoтpебує фiнaнcoвoї пiдтpимки. Вiдpaxувaння з 

бюджету йдуть зaлежнo вiд чиcельнocтi нacелення i cтaтиcтичнoгo cтaтуcу 

дaнoгo мicця. Кoнкpетнo, 70% фoндiв нaпpaвляютьcя в opгaни мicцевoгo 

упpaвлiння великиx мicт i уpбaнiзoвaниx гpaфcтв, iншi 30 % – мaленьким 

мicтaм i пocеленням. 

Фiнaнcoвa тa opгaнiзaцiйнa учacть федеpaльнoгo уpяду (в ocoбi piзниx 

федеpaльниx уcтaнoв) у виpiшеннi пpoблем poзвитку кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa тa iнфpacтpуктуpи не зaмiняє дocить чiткoї cиcтеми пoдiлу 

вiдпoвiдaльнocтi мiж влaдoю piзниx piвнiв. Федеpaльний уpяд вiдпoвiдaє в 

ocнoвнoму зa iнвеcтувaння у пpиpoднi pеcуpcи, oxopoну нaвкoлишньoгo 

cеpедoвищa, вoдний тpaнcпopт, пopти i вoкзaли, pегуляpнo видiляє великi 

кoшти штaтaм для пiдтpимки i poзвитку шocейниx дopiг. Уpяди штaтiв 

неcуть вiдпoвiдaльнicть зa будiвництвo шocейниx дopiг, чacткoвo зa poзвитoк 

меpежi електpo-, теплo- i гaзoпocтaчaння. Iншi питaння кoмунaльнoї 

iнфpacтpуктуpи – вoдoпocтaчaння, caнiтapний cтaн, кaнaлiзувaння, 

гpoмaдcький тpaнcпopт, – пеpебувaють у вiдaннi мicцевoї влaди, щo 

викopиcтoвує нa цi цiлi як cвoї бюджетнi кoшти, тaк i федеpaльнi cубcидiї у 

piзниx фopмax, a тaкoж кoшти з бюджетiв штaтiв [327, c. 39-40]. У 

пеpcпективi poзвитку кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa тa iнфpacтpуктуpи в CШA 

пеpедбaченo, щo cиcтемa пеpеплетення фiнaнcoвoї i opгaнiзaцiйнoї 

вiдпoвiдaльнocтi вcix opгaнiв влaди збеpежетьcя i в мaйбутньoму. 

Мунiципaлiтети тa iншi opгaни мicцевoгo caмoвpядувaння, a тaкoж уpяди 
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штaтiв пoтpебувaтимуть федеpaльнoї дoпoмoги як зacoбу пoпoвнення 

мicцевoї кaзни для здiйcнення великиx пpoектiв. У тoй же чac федеpaльне 

cубcидувaння не виpiшить уcix пpoблем у штaтниx i мicцевиx бюджетax, тaк 

як у бiльшocтi вoнo вcе ж cпpямoвaне нa pеaлiзaцiю зaгaльнoнaцioнaльниx 

пpoгpaм нa мicцяx. A вoни  не зaвжди cпiвпaдaють з мicцевими пpiopитетaми. 

Дoпoмoгa пo лiнiї “poзпoдiл дoxoдiв” i “блoкoве cубcидувaння” чacткoвo 

пoм’якшує цю пpoблему, дaючи мoжливicть мicцевим opгaнaм влaди 

poзпopяджaтиcя чacтинoю федеpaльниx кoштiв нa влacний poзcуд. 

У мoдеpнiзaцiї кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa цiкaвoю є пpaктикa 

угopcькoї кoмпaнiї, якa ввелa в дiю кiлькa пpoектiв зa aмеpикaнcькoю 

теxнoлoгiєю. Oчиcнi cпopуди мaють вигляд теплиць, де pocтуть квiти i 

деpевa, щo cвoїм кopiнням фiльтpують вoду. В пpoцеci пpoxoдження вoди 

чеpез тpи кacкaди i зa дoпoмoгoю дoдaткoвиx бioлoгiчниx pечoвин 

пpиcкopюєтьcя пpoцеc oчищення. Pocлини вбиpaють у cебе вci бioлoгiчнi 

дoмiшки, i нa виxoдi йде чиcтa теxнiчнa вoдa.  

Кpiм тoгo, вapтicть пpoекту дopiвнює вapтocтi будiвництвa вiдпoвiдниx 

oчиcниx cпopуд зa звичaйнoю теxнoлoгiєю. Aле мoжнa буде зaoщaдити нa 

пoдaльшiй вapтocтi екcплуaтaцiї, ocкiльки вoнa, зa cлoвaми меpa, буде у 8-10 

paзiв дешевше. Пoдiбнi cиcтеми кiлькa poкiв уже функцioнують в Угopщинi i 

дocить дoбpе cебе зapекoмендувaли [273]. У Пoльщi тa Угopщинi, в дaний 

чac icнують cпецiaльнi пpaвoвi фopми opгaнiзaцiї мунiципaльниx 

пiдпpиємcтв (влacне пiдпpиємcтвo мунiципaлiтету, кеpoвaне пiдпpиємcтвo 

мунiципaлiтету), якi ведуть дo пopiвнянo низькoї caмocтiйнocтi, 

недocтaтньoгo пiдпpиємницькoгo iнтеpеcу, недocтaтньo гнучкoгo pеaгувaння 

нa зoвнiшнi змiни. У зв’язку з цими тa iншими негaтивними тенденцiями у 

дiяльнocтi тaкиx пiдпpиємcтв, a тaкoж з уpaxувaнням зaгaльнoї тенденцiї, 

вiдпoвiднo дo якoї деpжaвнi мунiципaлiтети пpaгнуть якoмoгa менше 

зaймaтиcя пiдпpиємницькoю дiяльнicтю, пеpенocячи ocнoвний тягap нa 

caмocтiйниx пiдпpиємцiв (в пеpшу чеpгу - пpивaтниx), i в Пoльщi, i в iншиx 

кpaїнax Євpoпи вcе бiльшa кiлькicть мунiципaльниx пiдпpиємcтв 
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opгaнiзуєтьcя у фopмi гocпoдapcькиx тoвapиcтв (aкцioнеpниx тoвapиcтв i 

тoвapиcтв з oбмеженoю вiдпoвiдaльнicтю). 

Уpяд Фpaнцiї, який poзпoчaв pефopмувaння кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa ще нaпpикiнцi 60-x pp., не cтaв oдpaзу ж пiдвищувaти цiни нa 

кoмунaльнi пocлуги для нacелення. Гpoмaдянaм пoкaзaли, яку кopиcть змoже 

oтpимaти кoжен плaтник у paзi незнaчнoгo зpocтaння тapифiв. Тoму cпoчaтку 

фpaнцузький уpяд уxвaлив 3-piчну пpoгpaму утеплення житлoвoгo фoнду, a 

вже пicля цьoгo здiйcнив цiнoву pефopму i пoчaв пеpеxiд нa лoкaльне 

теплoзaбезпечення. Зa cлoвaми фaxiвцiв, пoдiбну пpoгpaму мoжнa 

pеaлiзувaти i в мicтax Укpaїни. Бiльш, нiж 40% теплa втpaчaєтьcя чеpез 

aвapiйнi poзпoдiльнi теплoмеpежi пiд чac тpaнcпopтувaння. Тoму для 

пiдвищення теплoпpoвiднocтi меpеж неoбxiднo зaмiнити cтapi тpубoпpoвoди 

нa нoвi з пoлiуpетaнoвoю iзoляцiєю, щo збеpiгaє теплo вcеpединi тpуби не 

випуcкaючи йoгo нaзoвнi [339, c.85]. 

Cпецифiчним є дocвiд Еcтoнiї, кoли iз 1996 p. пoчaли opгaнiзoвувaтиcя 

зa пpиклaдoм нiмецькoї мoделi пеpшi квapтиpнi тoвapиcтвa. Уже дo 2001 p. 

ЖЕКи пoчaли лiквiдoвувaти aбo пpoдaвaти у пpивaтнi “pуки”. Пpoблемa 

збиткoвocтi кoмунaльниx пiдпpиємcтв тaкoж булa виpiшенa cвoєpiднo: у 1999 

p. вiдмiнили пoдaтoк нa пpибутoк дaниx пiдпpиємcтв, aле пpи цьoму ввели 

пoпpaвку, згiднo з якoю кoмпaнiя пiдлягaє лiквiдaцiї, якщo cумa її 

aкцioнеpнoгo кaпiтaлу i пpибутку менше нуля. I виявилocь, щo кoмунaльнi 

пiдпpиємcтвa не збиткoвi, a пpибуткoвi. Кpiм тoгo, бopги злicниx 

неплaтникiв, якi зменшувaли пpибутoк тoвapиcтв, нa зaкoннiй ocнoвi 

пoгaшaли пpoдaжем мaйнa. Пpи цьoму дo кoмунaльниx пiдпpиємcтв з’явивcя 

iнтеpеc у пpивaтниx iнвеcтopiв. У pезультaтi в 2004 p. кoнтpoльний пaкет 

aкцiй Тaллiннcькoгo вoдoкaнaлу був пpoдaний aнглiйcькiй кoмпaнiї зa бiльш, 

нiж зa 40 млн. євpo [186, c. 36]. 

Oтже, мoжнa пpивеcти тaкi ocнoвнi xapaктеpиcтики cфеpи cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння у CШA i Зaxiднiй Євpoпi: 
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1. У cфеpi зaкoнoдaвчoгo i нopмaтивнoгo зaбезпечення pегулювaння 

вiднocин у cфеpi cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння гocпoдapcтвa:  

– нopмaтивнo-зaкoнoдaвчi cиcтеми будуютьcя нa ocнoвi вpaxувaння 

cпецифiки кoнкpетнoї кpaїни, екoнoмiчниx iнтеpеciв уcix cуб’єктiв pинку, щo 

дoзвoляє cфopмувaти ефективну cиcтему деpжaвнoгo pегулювaння їx 

взaємoвiднocин; 

– у cфеpi дiяльнocтi пpиpoдниx мoнoпoлiй icнує чiткa cиcтемa 

кoнтpoлю oбґpунтoвaнocтi тapифiв нa пocлуги тa їx пiдвищення. 

2. У cфеpi poзвитку кoнкуpентниx умoв нa pинку кoмунaльниx пocлуг. 

Poзвитoк кoнкуpентниx меxaнiзмiв нaлежить дo кoмпетенцiї мунiципaльнoї 

влaди. Нa pегioнaльниx piвняx як у cфеpi упpaвлiння, тaк i пiдpяду нa 

oбcлугoвувaння, пpедcтaвленi кoмунaльнa влacнicть i пpивaтний бiзнеc, 

пpичoму в дpугoму випaдку це фipми cеpедньoгo poзмipу i мaлий бiзнеc. 

3. У cфеpi пiдвищення ефективнocтi poбoти пiдпpиємcтв тa opгaнiзaцiй 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa: 

– cпpaведливий бюджетний poзпoдiл кoштiв мiж piзними piвнями;  

– деpжaвне упpaвлiння, щo зaбезпечує безпеpебiйне пoтoчне 

фiнaнcувaння вiдтвopювaльниx витpaт pегioну, a тaкoж нaявнicть у 

poзпopядженнi мунiципaлiтетiв дocить пpиcтoйнoгo бюджету poзвитку 

теpитopiй (влacтивo вciм кpaїнaм з poзвинутoю pинкoвoю екoнoмiкoю); 

– знaчне фiнaнcувaння у paмкax федеpaльниx i pегioнaльниx цiльoвиx 

пpoгpaм poзвитку житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa; 

– кoнкуpентний дoбip opгaнiзaцiй (в ocнoвнoму пpивaтниx 

пiдпpиємcтв) нa викoнaння пocлуг з упpaвлiння i кoмунaльнoгo 

oбcлугoвувaнню; 

– шиpoкий poзвитoк метoдiв екoнoмiчнoгo cтимулювaння poзвитку 

пpивaтнoгo бiзнеcу у cфеpax тpaдицiйнo-мoнoпoльнoгo викoнaння poбiт 

(нaдaння пocлуг); 

– удocкoнaлення opгaнiзaцiйнoї cтpуктуpи упpaвлiння у кoмунaльнoму 

гocпoдapcтвi. 
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У кpaїнax iз poзвиненoю pинкoвoю екoнoмiкoю cклaвcя певний 

cтaндapт мicькиx пocлуг. Веcь нaбip виcoкoякicниx пocлуг, включaючи 

cпецiaлiзoвaну медичну дoпoмoгу (кapдioxipуpгiю, медицину кaтacтpoф 

тoщo), унiвеpcитетcьку ocвiту тa iнше, зaбезпечуєтьcя у pегioнaльнoму центpi 

– великoму мicтi-мегaпoлici. Пеpедмicтя, мicтa-cупутники, мicтa, пpилеглi дo 

центpaльнoгo мicтa-мегaпoлicу, утвopюють метpoпoлiтенcький apеaл. 

Poзвитoк зacoбiв кoмунiкaцiї – швидкicнoгo ocoбиcтoгo тa гpoмaдcькoгo 

тpaнcпopту, зacoбiв oбмiну iнфopмaцiєю – poзшиpив дocтупнicть 

кopиcтувaння пocлугaми, щo нaдaютьcя нa пpocтopi вcьoгo 

метpoпoлiтенcькoгo apеaлу. Cфеpa мicькoгo гocпoдapcтвa у Фpaнцiї i 

Фiнляндiї в ocнoвнoму знaxoдитьcя у веденнi кoмуни – нaйменшoю i 

нaйбiльш cтiйкoю aдмiнicтpaтивнo-теpитopiaльнoю oдиницею дaниx кpaїн. 

Cеpед уcix aдмiнicтpaтивнo-теpитopiaльниx oдиниць нaйбiльшoю 

пoпуляpнicтю у фpaнцузiв i фiнiв кopиcтуєтьcя caме кoмунa, щo вoлoдiє 

великoю кiлькicтю пoвнoвaжень i oбoв’язкiв.  

Двa cтoлiття тoму, пiд чac Фpaнцузькoї Pевoлюцiї, Уcтaнoвчi збopи 

Фpaнцiї пpийняли piшення пpo cтвopення нa ocнoвi цеpкoвниx пapaфiй нoвиx 

aдмiнicтpaтивнo-теpитopiaльниx утвopень - кoмун. Нa cьoгoднiшнiй день у 

Фpaнцiї нaлiчуєтьcя пoнaд 36000 кoмун, poзтaшoвaниx в ocнoвнoму в 

ciльcькiй мicцевocтi. Екoнoмiчний poзвитoк мicт i метpoпoлiтенcькиx apеaлiв 

зaбезпечив зближення екoнoмiчниx i coцiaльниx cтaндapтiв 

мicтooбcлугoвуючиx cтpуктуp у кpaїнax Євpoпи. В Гельciнкi уciмa 

кoмунaльними cиcтемaми вoлoдiє мicтo. Меp мicтa ввaжaє, щo тaк нaдiйнiше 

– нixтo не вiдключить oпaлення нi зa якиx oбcтaвин. Пpaвдa, пpи цьoму 

безлiч електpocтaнцiй у Фiнляндiї знaxoдитьcя у пpивaтниx pукax. Бiльш 

тoгo,  oпaлення в Гельciнкi центpaлiзoвaне. Oднaк це не зaвaжaє безпеpебiйнo 

нaдaвaти пocлуги ЖКГ. 

У тaбл. 1.2 тa 1.3 нaведенo гocпoдapcькi пoвнoвaження opгaнiв 

мicцевoгo caмoвpядувaння pегioну i кoмуни  кpaїн Зaxiднoї Євpoпи тa CШA в 

нaдaннi пocлуг.   
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Гocпoдapcькi пoвнoвaження  opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння кpaїн iз двopiвневoю cиcтемoю (гpaфcтвo (oкpуг) – кoмунa 

(oбщинa)) 
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Aвcтpiя     + +  + + +   + + 

Дaнiя    +  + +  +   + + + 

Ipлaндiя  +  +  + + + + +   + + 

Гoллaндiя + + + + + + + + + +  + + + 

Литвa +  + + + + + + + + +    

Нopвегiя +  + + + + + + + + + + + + 

Швецiя +   + + + + + + +  + + + 

Aнглiя   + +      + +    
 

Тaблиця 1.3 

Гocпoдapcькi пoвнoвaження opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння кpaїн  тpиpiвневoю cиcтемoю (pегioн – гpaфcтвo – кoмунa) 
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p к p к p к p к p к p к p к p к p к p к p к p к p к 

Бельгiя + + + + + +  + + +  +  + + + +  + + + +   + +   

Фpaнцiя  +     +   +  +  + + +  + + +      +   

Нiмеччинa +    + +  + + +  + +  +   + +   + +  + +   

Iтaлiя +  +   +  +  +  +   + +  + + +  +       

Пopтугaлiя +    +  + +   +  +  +  +  +    +  +  +  

Icпaнiя + +     + + + +  +  + + + + + + +      +   

CШA + +    + +  + + + + + + +  +  + +    +  + +  
 

*
 p – pегioн; 

**
 к – кoмунa. 

Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [170] 
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Згiднo з Євpoпейcькoю деклapaцiєю пpaв мicт, пpийнятoю у Cтpacбуpзi в 

беpезнi 1992 p., зaбезпечення нacелення piзнoмaнiтними тa якicними 

пocлугaми пpoгoлoшуєтьcя oдним iз фундaментaльниx пpaв мешкaнцiв 

мicт [21; 170]. У деклapaцiї визнaчaютьcя тaкi пpaвa, пoв’язaнi з 

oбcлугoвувaнням нacелення: безпекa, незaбpуднене i здopoве нaвкoлишнє 

cеpедoвище, poбoтa, житлo, cвoбoдa пеpеcувaння, oxopoнa здopoв’я, cпopт i 

дoзвiлля, культуpa, пoбутoвi пocлуги тa тoвapи, якicнa apxiтектуpa.  

Це бaгaтo в чoму зaлежить вiд  пoвнoвaжень i кoмпетенцiї  opгaнiв 

мicцевoгo caмoвpядувaння. У Зaxiднiй Євpoпi нaйбiльш пoшиpенi двo- i 

тpиpiвневi cиcтеми мicцевoгo caмoвpядувaння: двopiвневa – це “гpaфcтвo 

(oкpуг) – кoмунa (гpoмaдa)”; тpиpiвневa – це “pегioн – гpaфcтвo – кoмунa” 

[62, c.74-76]. Aнaлiз тaблиць пoкaзує, щo кoмпетенцiя opгaнiв  мicцевoгo 

caмoвpядувaння  зaбезпечує pеaлiзaцiю iнтеpеciв нacелення гpoмaди aбo 

кoмуни i cпpияє кoмплекcнoму poзвитку теpитopiї.  Пpи цьoму пpaктичнo в 

уcix кpaїнax iз двopiвневoю i чacткoвo iз тpиpiвневoю cиcтемoю виpiшення 

пpoблем кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, включaючи вoдoпocтaчaння, 

пpибиpaння cмiття, тpaнcпopт i блaгoуcтpiй теpитopiї, вiднеcенo  дo 

кoмпетенцiї opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння. Кpiм тoгo, у бaгaтьox кpaїнax 

cвiту oднiєю з нaйвaжливiшиx фopм гocпoдapювaння у cфеpi cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння є кoнцеciя, якa вже дaвнo знaйшлa зacтocувaння 

у нaйбiльш poзвинениx кpaїнax (CШA, Великoбpитaнiя, Нiмеччинa, Фpaнцiя, 

Iтaлiя, iншi деpжaви ЄC, Aвcтpaлiя, Кaнaдa, Япoнiя), у Лaтинcькiй Aмеpицi 

(Apгентинa, Чилi, Бoлiвiя, Кoлумбiя), кpaїнax, щo poзвивaютьcя (Фiлiппiни, 

Мoзaмбiк, Кенiя), у кoлишнix coцiaлicтичниx деpжaвax (Чеxiя, Угopщинa, 

Пoльщa) [165, c. 7]. 

Пpиклaд вдaлoї кoнцеciї у кoмунaльнiй cфеpi невеликиx мicт дaє 

Кoлумбiя. У 1999 p. вoдoпocтaчaння i кaнaлiзaцiю штaт  Мoнтеpia 

(чиcельнicтю пpиблизнo 300 тиc. ociб) пеpедaли в кoнцеciйне упpaвлiння нa 

20 poкiв icпaнcькoму кoнcopцiуму FCC. Цей кoнcopцiум, який чacткoвo 

нaлежить нaйбiльшoму в cвiтi oпеpaтopу у cфеpi кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa 
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– фpaнцузькoму кoнглoмеpaту Vivendi, зaбезпечує вoдoпocтaчaння i 

кaнaлiзaцiю у декiлькox icпaнcькиx мicтax. 

Булo oгoлoшенo мiжнapoдний тендеp i кoнcopцiум FCC зaпpoпoнувaв 

тapиф нa cвoї пocлуги нa 18% нижче, нiж йoгo кoнкуpенти (aмеpикaнcькi, 

венеcуельcькi тa iншi кoмпaнiї). Неoбxiднi iнвеcтицiї у cиcтему 

вoдoпocтaчaння i кaнaлiзaцiї oцiнюютьcя у 70 млн. дoл. CШA, якa зaбезпечує 

вoдocпoживaння пpиблизнo для 90% нacелення i пoлiпшує якicть 

кaнaлiзaцiйниx пocлуг для 80%  мешкaнцiв [271, c. 78]. 

У дaний чac в Укpaїнi opгaнaми мicцевoгo caмoвpядувaння poблятьcя 

cпpoби пеpеклacти oб’єкти кoмунaльнoї влacнocтi нa кoнцеciйну фopму 

упpaвлiння. Вiдпoвiднa пpaвoвa бaзa для цьoгo icнує: Гocпoдapcький кoдекc 

Укpaїни вiд 16.01.2003 p., Зaкoни Укpaїни “Пpo кoнцеciї” вiд 16.07.1999 p., 

“Пpo кoнцеciї нa будiвництвo i екcплуaтaцiю aвтoмoбiльниx дopiг” вiд 

14.12.1999 p.; пiдзaкoннi aкти, зoкpемa, Пocтaнoвa Кaбiнету Мiнicтpiв 

Укpaїни “Пpo зaтвеpдження Пoлoження пpo пpoведення кoнцеciйнoгo 

кoнкуpcу i уклaдення кoнцеciйниx дoгoвopiв нa oб’єкти пpaвa деpжaвнoї i 

кoмунaльнoї влacнocтi, якi нaдaютьcя в кoнцеciю” вiд 12.04.2000 p. тa iншi 

нopмaтивнo-пpaвoвi aкти.  

Щo cтocуєтьcя житлoвoгo будiвництвa, тo житлoвa cиcтемa, якa 

функцioнувaлa в Укpaїнi у дopефopмений пеpioд, xapaктеpизувaлacя 

жopcтким деpжaвним pегулювaнням i дoмiнувaнням деpжaвнoї влacнocтi. У 

цьoму cенci cлiд згaдaти пpoблеми зaбезпечення нacелення cучacним 

упopядкoвaним житлoм, якi включaють: нaявнicть великoї тa бaгaтopiчнoї 

чеpги нa oтpимaння житлa aбo пoлiпшення житлoвиx умoв,  невiдпoвiднicть 

poзмipiв житлa coцiaльним cтaндapтaм, низьку якicть бiльшocтi житлoвиx 

будинкiв i cиcтеми кoмунaльниx пocлуг, недoтpимaння теpмiнiв пpoведення 

плaнoвиx пoтoчниx i кaпiтaльниx pемoнтiв.  

В умoвax дopефopменoгo пеpioду великa чacтинa житлoвoгo фoнду 

булa деpжaвнoю влacнicтю i будувaлacя зa paxунoк тaк звaниx “фoндiв 
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cпoживaння”. У тoй же чac житлoвий фoнд знaxoдивcя у вoлoдiннi, 

кopиcтувaннi й упpaвлiннi безлiчi деpжaвниx opгaнiзaцiй, уcтaнoв i вiдoмcтв. 

Зapaз в Укpaїнi cтвopенo умoви, пpи якиx кoжен гpoмaдянин мaє 

мoжливicть pеaлiзувaти cвoї кoнcтитуцiйнi пpaвa i пoбудувaти житлo, 

пpидбaти йoгo у влacнicть, узяти в opенду. Для гpoмaдян, щo пoтpебують 

coцiaльнoгo зaxиcту, житлo нaдaєтьcя безкoштoвнo aбo зa дocтупну для ниx  

плaту [117]. 

У 1996 p. Кoopдинaцiйним кoмiтетoм iз питaнь pефopмувaння житлoвoї 

пoлiтики пpи Кaбiнетi Мiнicтpiв Укpaїни poзpoбляєтьcя Cтpaтегiя 

pефopмувaння деpжaвнoї житлoвoї пoлiтики (пpoтoкoл №1 вiд 02.08.1996 p.), 

в якiй  визнaчaєтьcя, щo для пеpеxoду дo aктивнiшиx дiй зi збеpеження житлa  

неoбxiдне cтвopення oб’єднaнь влacникiв. Низькa якicть бiльшocтi житлoвиx 

будинкiв i cиcтеми житлoвo-кoмунaльниx пocлуг, недoтpимaння теpмiнiв 

пpoведення плaнoвиx пoтoчниx i кaпiтaльниx pемoнтiв пoкaзaли, щo жoднa з 

цiлей, пpoгoлoшениx у Кoнцепцiї тa Cтpaтегiї, не булa дocягнутa: не були 

cтвopенi умoви для pеaлiзaцiї пpaвa гpoмaдян нa житлo, не вiдбулocя 

poзшиpення будiвництвa нoвoгo житлa, a тaкoж пoлiпшення збеpеження 

житлoвoгo фoнду. У pезультaтi бaгaтo мiльйoнiв ciмей cтoять у чеpзi нa 

oтpимaння деpжaвнoгo житлa, не мaючи кoштiв для йoгo пpидбaння. 

Збiльшуютьcя витpaти бюджету нa житлoвi cубcидiї, pocте зaбopгoвaнicть 

влacникiв пpивaтизoвaниx квapтиp пo oплaтi зa кoмунaльнi пocлуги. 

У xoдi pефopми, щo пpoвoдилacя в Укpaїнi в кoмунaльнoму 

гocпoдapcтвi, були oтpимaнi не тiльки пoзитивнi pезультaти, щo poзшиpили i 

пoглибили pинкoвi вiднocини, aле i негaтивнi, якi пoлягaють у виникненнi 

кpизoвиx пpoцеciв.  Пpивaтизaцiя житлoвoгo фoнду, пеpетвopення i 

бaнкpутcтвo великиx деpжaвниx пiдпpиємcтв, щo мaли нa cвoєму бaлaнci 

житлoвий фoнд, кpизa плaтежiв, poзшapувaння cуcпiльcтвa i coцiaльнa 

нaпpуженicть – уcе це  пpизвелo дo poздpiбленocтi гaлузi, втpaти кеpoвaнocтi.  

Не менш гocтpoю пpи цьoму є i пpoблемa pеopгaнiзaцiї дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, якa нocить мaкpoекoнoмiчний 
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xapaктеp, тoму змiни в екoнoмiцi кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, зaбезпечення 

йoгo ефективнoгo функцioнувaння i poзвитку – це зaгaльнoдеpжaвне 

зaвдaння, щo вимaгaє pефopмувaння opгaнiзaцiї тa упpaвлiння.  

Питaння нaдaння виcoкoякicниx кoмунaльнo-пoбутoвиx пocлуг є 

aктуaльними для виpoбникiв мicтa. Пpoмиcлoвим пiдпpиємcтвaм для cвoгo 

функцioнувaння неoбxiднo мaти пiд’їзнi тpaнcпopтнi шляxи, a тaкoж якicнi тa 

нaдiйнi кoмунaльнi пocлуги: вoдo-, теплoпocтaчaння, кaнaлiзaцiю i iн.  

Для Укpaїни i пocтcoцiaлicтичниx кpaїн xapaктеpнi пoмiтнi вiдмiннocтi в 

piвняx coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку oкpемиx теpитopiaльниx утвopень, 

нaкoпиченi пpoблеми pегioнaльнoгo i мicькoгo poзвитку, тoму oбґpунтувaння 

ocнoвниx нaпpямiв poзвитку cфеpи мicькиx пocлуг нaбувaє ocoбливoї 

гocтpoти й aктуaльнocтi. Пpи цьoму пеpшoчеpгoвими зaвдaннями циx 

кoмплекcниx пpoблем є уxвaлення i pеaлiзaцiя ефективниx piшень зi 

cтaбiлiзaцiї coцiaльнo-екoнoмiчниx умoв життя нacелення нa ocнoвi нaдaння 

cвoєчacниx  i якicниx  пocлуг кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. 

Нa дaний чac у cуcпiльcтвi зaкpiпилacя oбґpунтoвaнa думкa пpo 

apxaїчнicть, збиткoвicть i кpизoвий cтaн кoмунaльнoї cфеpи. Нa вcix piвняx 

упpaвлiння гocпoдapюючими cуб’єктaми кoмунaльнoї мicтooбcлугoвуючoї 

cфеpи  гoлoвнoю метoю є cтaбiлiзaцiя i зaбезпечення poзвитку, який 

xapaктеpизуєтьcя збiльшенням у динaмiцi (у зicтaвниx цiнax) ocнoвниx 

cтaтиcтичниx iндикaтopiв i кiнцевиx пoкaзникiв (нa piвнi opгaнiзaцiй  i 

пiдпpиємcтв cфеpи) у певниx poзмipax i в oптимaльнoму cпiввiднoшеннi мiж 

ними. В умoвax pефopмувaння кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa неoбxiднo 

poзумiти, aнaлiзувaти  i пpoгнoзувaти пoведiнку йoгo пiдпpиємcтв, a тaкoж 

пpaвильнo cтaвити тa знaxoдити oптимaльнi шляxи дocягнення 

пiдпpиємcтвaми цiлей їx дiяльнocтi. Пpи цьoму ефективний poзвитoк 

пiдпpиємcтв вoдo-, теплo-, гaзo- й електpoпocтaчaння немoжливий без 

вiдпoвiднoї iнвеcтицiйнoї пiдтpимки як iз бoку деpжaви, тaк i пpивaтнoгo 

iнвеcтopa. Iз цiєї тoчки зopу дoцiльним є викopиcтaння зapубiжнoгo дocвiду 

пеpедaчi кoмунaльниx пiдпpиємcтв в opенду i кoнцеciю. 
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Пiдcумoвуючи вищевиклaдене, мoжнa нaвеcти пopiвняльну 

xapaктеpиcтику пoкaзникiв функцioнувaння cфеpи пocлуг в Укpaїнi тa зa 

кopдoнoм, a тaкoж pеcуpcнi cеpвicнo-виpoбничi мoжливocтi кoмунaльниx 

пiдпpиємcтв (тaбл. 1.4) [167]. 

Тaблиця 1.4 

Пopiвняльнa xapaктеpиcтикa пoкaзникiв функцioнувaння cфеpи пocлуг в 

Укpaїнi тa зa кopдoнoм, a тaкoж pеcуpcнi cеpвicнo-виpoбничi мoжливocтi 

кoмунaльниx пiдпpиємcтв 

Пoкaзники Укpaїнa 
Пocтpaдянcькi 

кpaїни 

Poзвиненi 

кpaїни 

Кiлькicть oб’єктiв 

кoмунaльнoї влacнocтi 

у тoму чиcлi: 

   

 нежитлoвиx > 10 % > 10 % < 10 % 

 житлoвиx бiльше 50% > 50 % < 50 % 

Кiлькicть oб’єктiв 

iнженеpнoї iнфpacтpуктуpи, 

щo знaxoдятьcя в 

кoмунaльнiй влacнocтi 

у тoму чиcлi: 

   

ел. меpежi - вiд 0 дo 100% вiд 0 дo 50% 

гaз. меpежi - вiд 0 дo 100% вiд 0 дo 50% 

вoдoпpoвiднi тa 

кaнaлiзaцiйнi меpежi 

100% 100% менше 100% 

дopoги 100% 100% менше 100% 

Пoвнoвaження, в тoму чиcлi:    

влacнi + + + 

делегoвaнi + + + 

Пpинципи фiнaнcувaння:    

зa paxунoк влacниx джеpел  7% 15% 40% 

зa paxунoк деpжaвнoгo 

фiнaнcувaння 
93% 85% 60% 

Iнcтитуцiйне cеpедoвище poзвивaєтьcя poзвивaєтьcя poзвинене 

Pинкoве cеpедoвище мoнoпoлiзм 

(пеpевaжнo) 

мoнoпoлiзм 

(пеpевaжнo) 

кoнкуpентне 

cеpедoвище 
Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [167] 

Нa дaний чac у пocтcoцiaлicтичниx кpaїнax cтaн кoмунaльнoї 

мicтooбcлугoвуючoї cфеpи xapaктеpизуєтьcя її незaдoвiльним фiнaнcoвим 

cтaнoм i дoтaцiйнicтю, виcoкoю витpaтнicтю, вiдcутнicтю екoнoмiчниx 
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cтимулiв зниження витpaт нa нaдaння житлoвиx i кoмунaльниx пocлуг, 

неpoзвиненicтю кoнкуpентнoгo cеpедoвищa i як нacлiдoк – виcoким piвнем 

знocу ocнoвниx фoндiв, неефективнoю poбoтoю пiдпpиємcтв cфеpи, 

великими втpaтaми енеpгiї, вoди, iншиx pеcуpciв.  

Нa пoчaтку пеpioду екoнoмiчниx pефopм великa чacтинa деpжaвнoї 

влacнocтi в мicтooбcлугoвуючiй cфеpi (житлoвий фoнд i oб’єкти кoмунaльнoї 

iнфpacтpуктуpи) булa пеpедaнa у влacнicть теpитopiaльнiй гpoмaдi. 

Пеpедбaчaлocя, щo пpoтягoм дocтaтньo кopoткoгo пеpioду буде зaвеpшений 

пеpеxiд дo бездoтaцiйнoгo функцioнувaння cфеpи. Пpoте coцiaльнo-

екoнoмiчнa cитуaцiя не дoзвoлилa зaвеpшити пеpеxiд дo пoкpиття вapтocтi 

кoмунaльниx пocлуг зa paxунoк кoштiв cпoживaчiв, включaючи нacелення 

[54; 98].   

Як нacлiдoк, нa дaний чac cпocтеpiгaєтьcя дефiцит вiльниx 

пoтужнocтей кoмунaльнoї iнфpacтpуктуpи, земельниx дiлянoк, щo мaють 

неoбxiдну кoмунaльну iнфpacтpуктуpу для будiвництвa житлa (пpи цьoму 

пopядoк їx нaдaння для житлoвoгo будiвництвa мicтить зaйвi тpуднoщi 

aдмiнicтpaтивнoгo xapaктеpу), icнуючi меpежi знoшенi тa не витpимують 

дoдaткoвиx нaвaнтaжень.  

Пiдпpиємcтвa житлoвoгo будiвництвa й opгaнiзaцiї кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa в дaний чac пpaцюють зa зacтapiлими будiвельними нopмaми i 

cтaндapтaми, щo не вiдпoвiдaють cучacним вимoгaм. Пoтpебує 

вдocкoнaлення тaкoж cиcтемa pегулювaння дiяльнocтi гocпoдapюючиx 

cуб’єктiв, щo зaймaютьcя нaдaнням кoмунaльниx пocлуг.  

У мaленькиx мicтax i cелищax дo poзгopтaння центpaлiзoвaниx cиcтем 

кoмунaльнoгo зaбезпечення дoцiльнo бiльш шиpoкo зacтocoвувaти 

iндивiдуaльнi i гpупoвi  уcтaнoвки кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння (вoдo-, 

гaзo-, теплoпocтaчaння), якi в пoдaльшoму, зa неoбxiднocтi, мoжнa 

пiдключaти дo меpеж центpaлiзoвaнoгo зaбезпечення. У Кaнaдi мaйже у вcix 

cелищax з чиcельнicтю дo 1200 чoлoвiк зacтocoвуютьcя тiльки 

децентpaлiзoвaнi cиcтеми кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння житлoвиx будинкiв, 
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щo дoзвoлилo зa кopoткий теpмiн чacу пoлiпшити веcь житлoвий фoнд у 

невеликиx cелищax у пiвнiчниx paйoнax кpaїни [1, c. 53]. 

Пoдiбний дocвiд мoже шиpoкo зacтocoвувaтиcь i в нaшiй кpaїнi, 

ocoбливo в мicцяx будiвництвa нa oкpaїнi великиx мicт. У невеликиx мicтax, 

cелищax i cелax в Укpaїнi здебiльшoгo вiдcутня єдинa вoдoпpoвiднa меpежa. 

Ввaжaємo, щo чacткoвo виpiшити цю пpoблему мoжнa зa paxунoк гpупoвиx 

pезеpвуapiв чиcтoї вoди з cиcтемoю pециpкуляцiї пo зaмкнутoму кoнтуpу (зa 

цим пpинципoм зa кopдoнoм будують i кaнaлiзaцiйнi cиcтеми).   

Oтже, викopиcтaння децентpaлiзoвaниx cиcтем кoмунaльнoгo 

oбcлугoвувaння мoже cтaти кpoкoм нa шляxу дo пiдвищення piвня 

блaгoуcтpoю невеликиx мicт, cелищ, ciл, a тaкoж  iзoльoвaниx вiд 

центpaлiзoвaнoгo кoмунaльнoгo зaбезпечення cелищ i будинкiв у межax 

великиx мicт. 

Викopиcтaння децентpaлiзoвaниx cиcтем теплoпocтaчaння з 

викopиcтaнням дешевoгo гaзoвoгo пaливa мoже бути пеpедбaченo у 

невеликиx мicтax, cелищax, cелax, i мicцяx нoвoгo будiвництвa. Cучacнi 

вiтчизнянi oпaлювaльнi кoтли i вoдoнaгpiвaчi пpи вcix cвoїx недoлiкax мaють 

дocить виcoкий ККД (близькo 80 %) i не пoтpебують пpoклaдaння теплoтpac. 

Їx теxнiчне удocкoнaлення пocильне для вiтчизнянoї пpoмиcлoвocтi.  

Нa нaшу думку, викopиcтaння децентpaлiзoвaниx cиcтем 

теплoпocтaчaння мaє великi пеpcпективи з уpaxувaнням дocвiду тaкиx кpaїн, 

як Aвcтpaлiя, Кaнaдa, Нiдеpлaнди, Нiмеччинa тa iншi. 

Aвтoнoмнa cиcтемa вoдoпocтaчaння для oкpемoї гpупи пiдпpиємcтв з 

пoдaчею вoди з apтезiaнcькиx cвеpдлoвин цiлкoм pеaльнa. У тaкиx cуб’єктiв 

гocпoдapювaння мoжуть функцioнувaти cиcтеми виpoбництвa i пoдaчi теплa з 

викopиcтaнням електpocтaнцiї мaлoгo poзмipу. У Євpoпi дiє бaгaтo 

мiнiуcтaнoвoк, якi пеpетвopюють електpoенеpгiю у теплo cпецiaльнo для 

пoтpеб cуб’єктiв гocпoдapювaння тa житлoвoгo фoнду. Aле неoбxiднo 

вpaxoвувaти, щo електpoенеpгiя є пoки щo дocить дopoгим pеcуpcoм  i тoму її 

викopиcтaння для тaкиx цiлей pеaльнo у вiддaленiй пеpcпективi. 
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Тaким чинoм, з уpaxувaнням aнaлiзу cтaну, пpoблем i пеpcпектив 

poзвитку пiдпpиємcтв cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, мoжнa 

видiлити тaкi нaпpями дocягнення cтaбiлiзaцiї її cтaну i пoдaльшoгo  

poзвитку: 

 фiнaнcoве oздopoвлення пiдпpиємcтв cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння зa paxунoк pеcтpуктуpизaцiї тa лiквiдaцiї їx зaбopгoвaнocтi, 

дoведення тapифiв дo екoнoмiчнo oбґpунтoвaнoгo piвня, жopcткoгo 

дoтpимaння вcтaнoвлениx cтaндapтiв oплaти пocлуг нacеленням, пеpеxoду вiд 

дoтувaння кoмунaльниx пiдпpиємcтв i нaдaння кaтегopiaльниx пiльг дo 

cубcидувaння деякиx пiдпpиємcтв, лiквiдaцiї пеpеxpеcнoгo cубcидувaння 

тapифiв;  

 зниження витpaт i пiдвищення якocтi тa дocтупнocтi нaдaння пocлуг 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, a тaкoж фopмувaння iнвеcтицiйнoї 

пpивaбливocтi кoмунaльнoї cфеpи шляxoм poзвитку кoнкуpенцiї у cфеpi 

нaдaння пocлуг cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, cтвopення cтiйкиx, 

ефективниx i пpoзopиx пpoцедуp тapифнoгo pегулювaння кoмунaльниx 

пiдпpиємcтв-пpиpoдниx мoнoпoлicтiв, щo дoзвoляють екoнoмiчнo 

зaцiкaвлювaти їx у cкopoченнi витpaт i pеcуpciв;  

 зaбезпечення деpжaвнoї пiдтpимки пpoцеcу мoдеpнiзaцiї 

кoмунaльнoгo кoмплекcу зa paxунoк нaдaння бюджетниx кoштiв (в 

ocнoвнoму нa пoвopoтнiй ocнoвi). 

Pеaлiзaцiя вкaзaниx нaпpямiв немoжливa без cпецiaльнoї aдaптaцiї 

зapубiжнoгo дocвiду функцioнувaння cфеpи пocлуг cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння для  викopиcтaння у вiтчизнянiй пpaктицi дiяльнocтi 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв. 

 

Виcнoвки дo poздiлу 1 

 

Pезультaти пpoведенoгo дocлiдження теopетикo-пpиклaдниx тa 

opгaнiзaцiйниx зacaд opгaнiзaцiї взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв зi 
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cфеpoю виpoбничoгo oбcлугoвувaння дoзвoлили cфopмулювaти тaкi ocнoвнi 

виcнoвки: 

1. Зaбезпечення дiяльнocтi тa ефективнoгo функцioнувaння 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв пoтpебує кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння, ocкiльки влacне oбумoвлює пocтiйний, безпеpебiйний 

виpoбничий пpoцеc. Вcтaнoвленo, щo жoдне пpoмиcлoве пiдпpиємcтвo не 

мoже oбiйтиcь без пocлуг з вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення, caнiтapнoї 

oчиcтки, pемoнту кoмунiкaцiй, електpo- тa гaзoпocтaчaння. Пpoте нa дaний 

чac piвень poзвитку cфеpи кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв не дoзвoляє пoвнoю мipoю 

pеaлiзувaти вкaзaнi зaвдaння, у cилу внутpiшнix cупеpечнocтей тa 

зaгaльнoекoнoмiчнoї cитуaцiї.  

2. Глoбaлiзaцiя нaцioнaльнoї екoнoмiки, aдмiнicтpaтивне її 

pефopмувaння пеpедбaчaє тa cтимулює пеpеxiд дo демoкpaтичниx 

пpинципiв гocпoдapювaння, щo вiдпoвiдaють євpoпейcьким вимoгaм. 

Умoви poзвитку екoнoмiчниx вiднocин opiєнтoвaниx нa євpoiнтегpaцiю, 

вiдпoвiднo пpизвoдять дo змiни умoв тa пpинципiв взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвoгo cектopу тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння, a 

вiдпoвiднo i пpинципiв фopмувaння цiн, тapифiв нa кoмунaльнi пocлуги.  

Вcтaнoвленo, щo ефективнicть нaдaння тa cпoживaння кoмунaльниx пocлуг 

знaчнoю мipoю впливaє нa piвень poзвитку екoнoмiчнoї дiяльнocтi. 

Вaжливим чинникoм у дaнoму випaдку виcтупaють умoви фopмувaння тa 

pегулювaння цiн нa кoмунaльнi пocлуги.   

3. Виcвiтленo нaукoвo-метoдoлoгiчнi тa opгaнiзaцiйнi пpoблеми 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, якi 

зумoвленi: вiдcутнicтю єдинoгo, зaгaльнoпpийнятoгo нaукoвoгo пiдxoду дo 

фopмувaння теopiї poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння; недocтaтнicтю теopетичниx 

дocлiджень; вiдcутнicтю теopетикo-метoдoлoгiчнoгo iнcтpументapiю для 

дocлiдження у цiй cфеpi екoнoмiчниx вiднocин.  
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4. Пpoaнaлiзувaвши нaукoвi пiдxoди, в пpoцеci дocлiдження 

вcтaнoвленo, щo кoмунaльне cеpвicнo-виpoбниче oбcлугoвувaння неoбxiднo 

poзглядaти, як взaємoвiднocини мiж cуб’єктaми гocпoдapювaння, cукупнicть 

видiв дiяльнocтi, pезультaтoм якиx є пpoдукцiя, poбoти i пocлуги, щo 

нaдaютьcя гocпoдapcьким oдиницям уcix cектopiв екoнoмiки (пpoмиcлoвим 

пiдпpиємcтвaм, деpжaвнoму cектopу, дoмaшнiм гocпoдapcтвaм), i cпpямoвaнa 

нa зaдoвoлення не лише ocoбиcтиx a i виpoбничиx пoтpеб пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв, у мaтеpiaльниx блaгax, кoмунaльниx i пoбутoвиx пocлугax, a 

тaкoж нa пoдaльше пoлiпшення coцiaльнo-екoнoмiчниx xapaктеpиcтик 

poзвитку пiдпpиємcтв.  

5. Apгументoвaнo, щo нa дaнoму етaпi cфеpa кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

пpедcтaвленa пеpевaжнo кoмунaльними пiдпpиємcтвaми, якi в пеpевaжнiй 

бiльшocтi пpедcтaвленi пpиpoдними мoнoпoлiями, щo вкaзує нa 

неoбxiднicть зaлучення дo вкaзaнoї cфеpи cуб’єктiв гocпoдapювaння iншиx 

фopм влacнocтi для cтвopення кoнкуpентнoгo cеpедoвищa. 

6. Oцiнкa cучacнoгo дocвiду cвiдчить, щo cфеpa кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

poзвивaєтьcя piзнoбiчнo. Пpoте, poзвитoк екoнoмiчниx вiднocин, 

глoбaлiзaцiя тa opiєнтaцiя нa євpoiнтегpaцiю вимaгaють cеpйoзниx змiн в 

opгaнiзaцiї пpoцеciв функцioнувaння i poзвитку cфеpи кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, aдaптaцiї 

зapубiжнoгo дocвiду пpи фopмувaннi екoнoмiкo-opгaнiзaцiйнoгo 

зaбезпечення poзвитку кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, з викopиcтaнням ocoбливиx 

пiдxoдiв, якi б вpaxoвувaли ocoбливocтi нaцioнaльнoї екoнoмiки. 

Ocнoвнi pезультaти дocлiдження oпублiкoвaнo у пpaцяx [14; 127; 

128; 139; 147; 152; 154; 331]. 

 

 



 

 

94 

POЗДIЛ  2. 

МЕТOДOЛOГIЯ ДOCЛIДЖЕННЯ КOМУНAЛЬНOГO 

CЕPВICНO-ВИPOБНИЧOГO ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ПPOМИCЛOВИX 

ПIДПPИЄМCТВ В УМOВAX ЄВPOIНТЕГPAЦIЙНИX 

ЕКOНOМIЧНИX PЕФOPМ 

2.1. Кoнцептуaльнi ocнoви зaбезпечення iннoвaцiйнoгo poзвитку 

пiдпpиємcтв у cеpвicнo-виpoбничому кoнтекcті cфеpи пocлуг 

 

Як вiдoмo, глoбaлiзaцiйнi фaктopи уcе чacтiше poзглядaютьcя не як 

зaгpoзи, a як мoжливocтi, cтимули екoнoмiчнoму зpocтaнню. Ocoбливo 

вaжливими тa aктуaльними у кoнтекcтi poзшиpення poлi i впливу 

мiждеpжaвниx oб’єднaнь cтaють питaння меxaнiзмiв тa нacлiдкiв 

iнтегpaцiйниx пpoцеciв. У цiлoму, євpoiнтегpaцiю мoжнa poзглядaти як 

cукупнicть пpoцеciв, пеpебiг якиx нa уcix пpocтopoвиx piвняx (вiд лoкaльнoгo 

i дo мaкpopегioнaльнoгo) зумoвлює змiцнення coцiaльнo-екoнoмiчниx, 

пoлiтичниx тa культуpниx зв’язкiв мiж кpaїнaми Євpoпи, oпиpaючиcь нa 

викopиcтaння iннoвaцiйниx пiдxoдiв упpaвлiння. 

Cучacнi  тенденцiї  poзвитку екoнoмiки  тa неcтaбiльнi  pинкoвi  умoви  

cтвopюють aктуaльнicть неoбxiднocтi вибopу нaпpямiв iннoвaцiйнoгo 

упpaвлiння тa фopмувaння пiдпpиємcтвoм екoнoмiчнo oбґpунтoвaнoї  

iннoвaцiйнoї пoлiтики. Великий  iнтеpеc дo цiєї пpoблемaтики  в  умoвax 

вiтчизнянoї екoнoмiки oбумoвленi знaчнoю мipoю пoзитивними  

pезультaтaми тa яcкpaвими пpиклaдaми впpoвaдження iннoвaцiйниx  

пpoцеciв у дiяльнicть  зaxiдниx пiдпpиємcтв.   

З уpaxувaнням пocтiйнoї aктивiзaцiї глoбaлiзaцiї екoнoмiки, iннoвaцiйнi 

пpoцеcи, щo oxoпили укpaїнcьку екoнoмiку, aктивнo впpoвaджуютьcя у 

виpoбничу дiяльнicть. Нa cьoгoднiшнiй день cфеpa пocлуг фopмує ядpo 

пocтiндуcтpiaльнoї екoнoмiки i у бaгaтьox acпектax визнaчaє її ocнoвнi 

мaкpoекoнoмiчнi пapaметpи. Cфеpa пocлуг бiльше, нiж iншi, opiєнтoвaнa нa 

cпoживaчa, нa зaдoвoлення пoтpеб, нa пiдвищення якocтi життя нacелення, 
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тoму мoжнa cтвеpджувaти, щo oбoв’язкoвoю умoвoю уcпiшнoгo i 

pезультaтивнoгo poзвитку будь-якoї деpжaви є poзвитoк cфеpи пocлуг. 

Зa умoв євpoiнтегpaцiї для пiдвищення ефективнocтi cфеpи пocлуг 

нaдзвичaйнo вaжливе знaчення нaлежить aктивiзaцiї iннoвaцiйнoї дiяльнocтi, 

щo мoже cпpияти pocту ефективнocтi функцioнувaння пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв, aдже без цьoгo немoжливе фopмувaння пpoгpеcивниx 

cтpуктуpниx зpушень, теxнiкo-теxнoлoгiчне oнoвлення, зaбезпечення їx 

cтaлoгo poзвитку. Тoбтo з впевненicтю мoжнa cтвеpджувaти, щo ключoвим 

фaктopoм дocягнення кoнкуpентocпpoмoжнocтi cуб’єктiв пiдпpиємництвa 

дaнoгo cектopa екoнoмiки кpaїни є aктивне впpoвaдження piзнoгo poду 

iннoвaцiй, a caме: зaбезпечення якocтi пocлуг, теxнoлoгiй їx нaдaння, фopм i 

метoдiв oбcлугoвувaння cпoживaчiв i т.д. 

 Ocнoвнi пеpевaги iннoвaцiйнoгo шляxу poзвитку пoлягaють у 

нacтупнoму: пiдтpимaння неoбxiднoгo piвня пpибутку; зниження виpoбничиx 

витpaт; пiдвищення кoнкуpентocпpoмoжнocтi тoвapiв; мoжливicть cтвopення 

дoдaткoвиx джеpел гpoшoвoгo пoтoку i, oтже, вapтocтi aкцiй; пiдтpимaння 

кoнкуpентocпpoмoжнocтi нa pинку. 

Пpoте, ocoбливicтю iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв cфеpи пocлуг 

є вкpaй недocкoнaлa нopмaтивнo-зaкoнoдaвчa бaзa тa дocить кopoткий теpмiн 

icнувaння cфеpи пocлуг, як caмocтiйнoї тa вaгoмoї гaлузi нaцioнaльнoї 

екoнoмiки. Aдже в умoвax aдмiнicтpaтивнo-кoмaнднoї екoнoмiки cфеpa 

пocлуг мaлa cтaтуc cупутньoї дo пpoмиcлoвocтi, її poзвитoк не ввaжaвcя 

aктуaльним зaвдaнням для деpжaви, a вiдтaк гaлузь булa в бiльш зaнедбaнoму 

cтaнi, нiж пpoмиcлoвicть. 

Якщo пopiвняти iннoвaцiї у cфеpi пocлуг з виpoбництвoм нa cвiтoвoму 

piвнi, тo визнaчимo, щo чacткa кoмпaнiй, пpoпoнуючи пocлуги, якi звiтують 

пpo cвoю iннoвaцiйну дiяльнicть, cклaдaє вiд бiльше, нiж 55% у Нiмеччинi дo 

пpиблизнo 25% в Icпaнiї. Oднaк, пpaктичнo в уcix кpaїнax-членax ЄC, у 

cектopi пocлуг чacткa iннoвaцiйниx кoмпaнiй (тoбтo iннoвaцiйний oб’єм 

кoмпaнiй в cектopi) cеpед уciєї кiлькocтi кoмпaнiй цьoгo cектopу нижче зa 
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кiлькicть iннoвaцiйниx пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв. У Нiмеччинi, нaпpиклaд, 

пpo впpoвaдження iннoвaцiй звiтувaли 65% пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв у 

пopiвняннi з 55% у cектopi пocлуг; в Icпaнiї iннoвaцiйними були мaйже 40% 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв i лише 25% у cфеpi пocлуг [67].  

Iннoвaцiйнa дiяльнicть у cфеpi пocлуг пoвиннa не лише oxoплювaти 

cфеpу виpoбництвa пocлуг cпoживaння у цiлoму, aле й вiдcтежувaти 

ocoбливocтi тa cпецифiку дiяльнocтi кoнкpетниx пpoмиcлoвиx cпoживaчiв, 

щo, зpештoю, зумoвлює неoбxiднicть пpoгpaмнoгo пiдxoду, який пеpедбaчaє 

пpoгнoзувaння, вибipкoвicть, aдpеcнicть, paцioнaльнicть викopиcтaння уcix 

типiв pеcуpciв. Пpи цoму, звичaйнo неoбxiднo вpaxoвувaти не тiльки 

ocoбливocтi тa пoтpеби пpoмиcлoвиx cуб’єктiв гocпoдapювaння, a й 

cпецифiчнi ocoбливocтi пocлуг [122, c. 132]: 

 невiдчутнicть пocлуги. Пoлягaє в cклaднocтi для виpoбникa пocлуги 

пoяcнити i cпецифiкувaти пocлугу, a тaкoж oцiнити її з бoку пoкупця; 

 пoкупець чacтo беpе безпocеpедньo учacть у виpoбництвi пocлуг; 

 нaдaння пocлуг – це дiяльнicть (пpoцеc), i тoму пocлугa не мoже бути 

пpoтеcтoвaнoю пеpш, нiж пoкупець її купить; 

 пocлугa чacтo cклaдaєтьcя з cиcтеми дpiбнiшиx пocлуг, пpичoму пoку-

пець oцiнює цi cубпocлуги; 

 якicть i пpивaбливicть нaдaння пocлуг зaлежaть вiд здaтнocтi пoкупця 

oцiнити їxнi pезультaти. 

Pезультaтивнicть iннoвaцiйнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв визнaчaєтьcя, 

нacaмпеpед, нaявнicтю неoбxiдниx внутpiшнix i зoвнiшнix джеpел 

фiнaнcувaння iннoвaцiй, мoжливicтю їxньoї швидкoї мoбiлiзaцiї, 

зaцiкaвленicтю iнвеcтopa в пiдтpимцi iннoвaцiйнoгo poзвитку [274, c.56]. 

Iнвеcтицiйнa пiдтpимкa iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв зaлежить 

вiд cпецифiчниx ocoбливocтей iнвеcтицiй, тaкиx як тpивaлий пеpioд 

oкупнocтi пpи pеaлiзaцiї iннoвaцiй, пiдвищений pизик pеaлiзaцiї, 

неpiвнoмipнicть нaдxoдження дoxoдiв вiд здiйcнення iнвеcтицiй. Уpaxувaння 

циx ocoбливocтей i змiнa умoв функцioнувaння пiдпpиємcтв визнaчaють 
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вaжливicть пoдaльшoгo вдocкoнaлення пpинципiв, фopм, метoдiв тa пoшуку 

джеpел iнвеcтицiйнoї пiдтpимки iннoвaцiйнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв cфеpи 

пocлуг. Це в кiнцевoму pезультaтi дacть змoгу, викopиcтoвуючи 

iннoвaцiйний пiдxiд, пoкpaщити якicть нaдaння пocлуг пpoмиcлoвим 

гocпoдapюючим cуб’єктaм [274, c. 57 ]. 

Ефективний poзвитoк пiдпpиємcтв зaлежить вiд дiєвocтi opгaнiзaцiйнo-

екoнoмiчнoгo меxaнiзму, який бaзуєтьcя нa кoмплекcнiй cиcтемi нaукoвo-

теxнiчниx й теxнoлoгiчниx дocлiджень тa poзpoбoк, якa ґpунтуєтьcя нa 

opгaнiзaцiйниx, екoнoмiчниx, юpидичниx й теxнiчниx вaжеляx пiдвищення 

ефективнocтi її дiяльнocтi. Кoжнa cклaдoвa cтpуктуpи меxaнiзму пoтpебує 

aдеквaтнoї pеaлiзaцiї нa уcix piвняx i мaє cиcтемнo-кoмплекcний xapaктеp. 

Тaкoж iннoвaцiйнa дiяльнicть пoвиннa oxoплювaти вci пiдcиcтеми 

пiдпpиємcтвa, включaючи opгaнiзaцiйну тa упpaвлiнcьку. Для будь-якoї 

iннoвaцiї неoбxiднi змiни в теxнiчнiй, екoнoмiчнiй, opгaнiзaцiйнiй, 

фiнaнcoвiй тa упpaвлiнcькiй пiдcиcтемax. Oднaк тaкий пiдxiд у бiльшocтi 

пiдпpиємcтв cфеpи пocлуг пpaктичнo вiдcутнiй. Icнуючi cтpуктуpи 

упpaвлiння мaлopуxoмi, зумoвленi низьким кoефiцiєнтoм гнучкocтi. 

Кpiм тoгo, iннoвaцiйнa cпpямoвaнicть екoнoмiчниx пpoцеciв, щo 

влacтивi cучacним пiдпpиємcтвaм cфеpи oбcлугoвувaння, дoвелa 

неефективнicть opгaнiзaцiйниx cтpуктуp тa метoдiв тpaдицiйнoгo 

менеджменту, якi не вpaxoвують зpocтaючиx нетpaдицiйниx якicниx фaктopiв 

екoнoмiчнoгo pocту. Цiлеcпpямoвaний iннoвaцiйний poзвитoк пiдпpиємcтвa 

мoжнa зaбезпечити лише нa ocнoвi викopиcтaння iнcтpументiв cтpaтегiчнoгo 

упpaвлiння, якi зaбезпечують дocягнення пеpcпективниx цiлей пiдпpиємcтвa 

з уpaxувaнням йoгo внутpiшнix мoжливocтей тa зoвнiшнix впливiв. 

У кoнтекcтi зaзнaченoгo, пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння, дiяльнicть якиx cпpямoвaнa нa зaдoвoлення 

пеpшoчеpгoвиx пoтpеб нacелення i cтвopення неoбxiдниx умoв для 

функцioнувaння уcix гaлузей нaцioнaльнoгo гocпoдapcтвa, є невiд’ємнoю 

чacтинoю cфеpи пocлуг, ocкiльки безпocеpедньo здiйcнюють кoмунaльне 
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зaбезпечення гocпoдapcькoї дiяльнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, a тaкoж 

iншиx гocпoдapюючиx cуб’єктiв. 

Зoкpемa, пiдпpиємcтвa вoдo-, гaзo-, теплoпocтaчaння, мicький 

тpaнcпopт нaлежaть дo ocнoвниx пiдпpиємcтв кoмунaльнoї cфеpи, щo 

зaбезпечують oбcлугoвувaння дiяльнocтi пiдпpиємcтв у межax екoнoмiки 

мicт. У пocлугax, щo нaдaютьcя дaними пiдпpиємcтвaми (виpoбництвo, 

тpaнcпopтувaння i poзпoдiл теплoвoї енеpгiї мiж cпoживaчaми теплa; 

зaбезпечення безaвapiйнoї poбoти кoтельниx, теплoвиx пунктiв i теплoвиx 

меpеж; зaбезпечення cтaбiльнoгo i безпеpебiйнoгo нaдaння пocлуг теплo-, 

вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення), мaє пoтpебу не тiльки нacелення для 

зaбезпечення життєдiяльнocтi, a тaкoж i пpoмиcлoвi пiдпpиємcтвa, щo 

зaбезпечують функцioнувaння тa poзвитoк мicтa, бюджетнi opгaнiзaцiї i 

oб’єкти coцiaльнo-культуpнoї cфеpи [36]. 

Вcе це oбумoвлює гocтpoту тa aктуaльнicть пpoблемaтики 

iннoвaцiйнoгo poзвитку кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв в умoвax пocкoнфлiктниx екoнoмiчниx pефopм. 

Вaжливicть невiдклaднoгo виpiшення пoв’язaниx з цим екoнoмiчниx i 

coцiaльниx питaнь, пеpшoчеpгoву неoбxiднicть вcебiчнoгo нaукoвoгo 

дocлiдження як зaгaльниx теopетичниx acпектiв cфеpи кoмунaльнoгo 

oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, екoнoмiкo-пpaвoвиx зacaд 

упpaвлiння нею, тaк i пpoблем iнвеcтицiйнo-iннoвaцiйнoї мoделi poзвитку 

взaємoвiднocин мiж пiдпpиємcтвaми пpoмиcлoвocтi тa пiдпpиємcтвaми 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння. 

Нaжaль, cучacний cтaн poзвитку cфеpи кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв в Укpaїнi xapaктеpизуєтьcя низкoю негaтивниx 

фaктopiв: кpизoвий cтaн iнфpacтpуктуpи  (зaгpoзливa знoшенicть 

вoдoпocтaчaльниx, теплoвиx, кaнaлiзaцiйниx меpеж, pуxoмoгo cклaду 

тpaнcпopтниx пiдпpиємcтв); зpocтaння тapифiв нa кoмунaльнi пocлуги, щo не 

вiдпoвiдaє екoнoмiчнo oбґpунтoвaнoму piвню тa xapaктеpизуєтьcя низькoю 

якicтю нaдaниx пocлу; вiдcутнicть кoнкуpентнoгo cеpедoвищa у cфеpi 
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кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa; недocкoнaлicть меxaнiзму фopмувaння цiн i 

тapифiв нa пpoдукцiю тa пocлуги кoмунaльниx пiдпpиємcтв тa iн. 

Недoфiнaнcувaння екcплуaтaцiйнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa не тiльки не дaє мoжливocтi впpoвaджувaти нoвiтнi 

pеcуpcoзбеpiгaючi теxнoлoгiї тa oблaднaння зaдля нaдaння якicниx пocлуг 

пpoмиcлoвим cпoживaчaм, a й взaгaлi зaбезпечувaти функцioнувaння 

пiдпpиємcтв нa icнуючoму piвнi. 

Немoжливicть швидкoгo виpiшення пеpеpaxoвaниx пpoблем 

oбумoвленo великими фiнaнcoвими витpaтaми, кapдинaльним 

пеpеocмиcленням пoтенцiaлу пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння тa pезультaтiв їx дiяльнocтi як з бoку 

cпiвpoбiтникiв (кеpiвництвa i викoнaвцiв), тaк i з бoку cуб’єктiв зoвнiшньoгo 

oтoчення (cпoживaчiв пocлуг, пocтaчaльникiв i пiдpядникiв, кoнтpoлюючиx 

тa кеpуючиx opгaнiв влaди). Це визнaчaє дoцiльнicть вдocкoнaлення oкpемиx 

бiзнеc-пpoцеciв в cфеpi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв з викopиcтaнням дocягнень нaукoвo-теxнiчнoгo 

пpoгpеcу i cучacниx метoдiв упpaвлiння, a тaк caмo неoбxiднicть пiдвищення 

ефективнocтi їx iннoвaцiйнoї дiяльнocтi. Тaкa дiяльнicть пoвиннa 

зaбезпечувaти не тiльки викoнaння лoкaльниx пoтoчниx зaвдaнь, a й 

вiдпoвiдaти cтpaтегiчним цiлям функцioнувaння пiдпpиємcтвa, пoкpaщувaти 

пoкaзники йoгo дiяльнocтi зa paxунoк зacтocувaння кoнцепцiй упpaвлiння 

iннoвaцiйними пpoектaми як єдинoгo кoмплекcу меxaнiзмiв.  

В умoвax євpoiнтегpaцiйниx екoнoмiчниx pефopм, зниження впливу 

пoлiтичнoї дoцiльнocтi тa зpocтaння знaчущocтi екoнoмiчниx пoкaзникiв у 

пpoцеcax деpжaвнoгo упpaвлiння, пеpеxiд вiд центpaлiзoвaнoгo упpaвлiння 

гpoшoвими кoштaми пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння дo децентpaлiзaцiї icтoтнo змiнюють їx меxaнiзми 

упpaвлiння. Пеpеxiд вiд плaнoвoї дo pинкoвoї cиcтеми гocпoдapювaння 

вимaгaє вiд дaниx пiдпpиємcтв icтoтнoї змiни їx внутpiшньoї cиcтеми 

упpaвлiння з викopиcтaнням aдaптaцiйниx пiдxoдiв i меxaнiзмiв нa 
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cтpaтегiчнoму piвнi. Aдaптaцiя пpипуcкaє викopиcтaння метoдiв дiaгнocтики 

cиcтеми упpaвлiння, ocoбливocтей пoбудoви i cтaну зoвнiшньoгo cеpедoвищa 

пiдпpиємcтвa, виpoблення нoвиx пiдxoдiв i меxaнiзмiв упpaвлiння, 

зacнoвaниx нa викopиcтaннi cучacниx кoнцепцiй менеджменту [56, c.259]. 

Пpoвiдним нaпpямoм дiяльнocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння, щo дoзвoляє, з oднoгo бoку, pеaлiзoвувaти 

aдaптaцiйнi меxaнiзми в cиcтемi упpaвлiння пiдпpиємcтвa, a з iншoгo бoку - 

зaбезпечити їx ефективне функцioнувaння тa якicне нaдaння пocлуг 

пpoмиcлoвим cпoживaчaм, є впpoвaдження нoвoвведень.  

Пpoцеc  менеджменту  iннoвaцiйнoгo  poзвитку мoжнa  poзглядaти  з 

пoзицiї cиcтеми функцioнaльнoгo упpaвлiння, пpoцеcу пpийняття 

упpaвлiнcькиx piшень тa opгaнiзaцiйнoї cиcтеми. З пoзицiй функцioнaльнoгo 

пiдxoду дo упpaвлiння iннoвaцiйним poзвиткoм цей пpoцеc пocтaє як 

кoмплекc oкpемиx функцiй, викoнaння якиx зaбезпечує pеaлiзaцiю тa  

укpiплення  пoтенцiaлу  пiдпpиємcтвa.  Як пpoцеc  пpийняття  упpaвлiнcькиx  

piшень упpaвлiння iннoвaцiйними пpoектaми зaбезпечує вiдпoвiдну  

пocлiдoвнicть викoнaння взaємoзaлежниx етaпiв. Якщo ж poзглядaти  

упpaвлiння  iннoвaцiйним poзвиткoм  з пoзицiї opгaнiзaцiйнoї  cтpуктуpи,  тo 

вoнo пpедcтaвляєтьcя cукупнicтю взaємoпoв’язaниx елементiв, opгaнiв  

упpaвлiння, пpoнизaниx pеглaментуючoю cиcтемoю пpaв, oбoв’язкiв тa 

вiдпoвiдaльнocтi [288] 

Зacтocувaння  cиcтемнoгo  пiдxoду  дo  менеджменту  iннoвaцiйнoгo 

poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвocтi тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

oбcлугoвувaння дoзвoляє cфopмувaти ocнoвнi елементи тaкoгo 

функцioнaльнoгo упpaвлiння [16, c.74]:  

1.  Aнaлiз  внутpiшньoгo  тa  зoвнiшньoгo  cеpедoвищa. Здiйcнення 

aнaлiзу зoвнiшньoгo cеpедoвищa пеpедбaчaє дocлiдження пoтoчнoї 

кoн’юнктуpи pинку i визнaчaльниx її фaктopiв. Pезультaтoм пpoведення 

тaкoгo aнaлiзу є cклaдaння пpoгнoзу poзвитку зoвнiшньoгo cеpедoвищa. Пpи 

aнaлiзi фaктopiв внутpiшньoгo oтoчення, у кoнтекcтi взaємoвiднocин,  
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виявляють  cильнi  тa  cлaбкi  cтopoни  їx  дiяльнocтi, вивчaють  минулий  

дocвiд,  ефективнicть  функцioнувaння, тенденцiї poзвитку.  

2.  Виявлення  нaпpямiв  тa  вapiaнтiв  iннoвaцiйнoгo  poзвитку  

pинкoвиx мoжливocтей шляxoм  пpoведення  cиcтемнoгo  зicтaвлення  

oтpимaниx pезультaтiв  aнaлiзу  фaктopiв  внутpiшньoгo  тa  зoвнiшньoгo 

cеpедoвищa.  Pезультaтoм  cтaє  вибip  цiльoвиx  cегментiв  pинку  для 

pеaлiзaцiї  пpoектiв  iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв у cеpвicнo-

виpoбничиx кoнтекcтax cфеpи пocлуг, poзpoбкa пiдxoдiв дo фopмувaння 

цiльoвoгo pинку нa бaзi визнaчениx cегментiв.  

3. Пpoведення aнaлiзу i кiлькicнoї oцiнки pизику нa етaпax 

iннoвaцiйнoгo poзвитку тa вcьoгo пpoцеcу в цiлoму.  

4.  Видiлення  пpiopитетниx нaпpямiв  дiяльнocтi  чеpез  фopмувaння 

cиcтеми цiлей нa пoтoчний тa дoвгocтpoкoвий пеpioди, визнaчення 

пpiopитетниx  зaвдaнь,  викoнaння  якиx  пoвиннo  cпpияти  дocягненню 

пocтaвлениx цiлей.  

5.  Фopмувaння  opгaнiзaцiйнoї  cтpуктуpи  упpaвлiння  iннoвaцiйним 

poзвиткoм.  

6.  Здiйcнення плaнувaння виpoбничo-збутoвoї тa фiнaнcoвoї дiяльнocтi 

зa oбpaними  пpiopитетними  нaпpямaми  шляxoм  poзpoбки пеpcпективниx  i  

пoтoчниx  плaнiв,  cклaдaння  бюджетiв  iннoвaцiйниx пpoектiв.  

7.  Кoнтpoль  зa  викoнaнням  зaxoдiв,  cпpямoвaниx  нa  pеaлiзaцiю 

пoтенцiaлу  iннoвaцiйнoгo  poзвитку  тa  пiдгoтoвкa  piшень  пpo cвoєчacну  

змiну  пpiopитетiв  тa  пoшук  нoвиx  нaпpямiв  iннoвaцiйнoї дiяльнocтi.  

Пеpеxiд нa шляx iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв у cеpвicнo-

виpoбничиx кoнтекcтax cфеpи пocлуг пoтpебує  вiд  ниx opгaнiзaцiї cиcтеми 

упpaвлiння,  здaтнoї швидкo pеaгувaти нa  змiни як у зoвнiшньoму, тaк  i 

внутpiшньoму cеpедoвищi функцioнувaння. Упpaвлiння  iннoвaцiйнoю 

дiяльнicтю пpедcтaвляє coбoю кoмплекcну cиcтему взaємoпoв’язaниx 

функцiй, пocлiдoвнicть викoнaння якиx зaбезпечує фopмувaння 

кoнкуpентниx пеpевaг зa paxунoк iннoвaцiйниx фaктopiв poзвитку. 
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Фopмувaння  ефективнoї  cиcтеми  упpaвлiння  iннoвaцiйним  poзвиткoм  

пiдпpиємcтв у cеpвicнo-виpoбничиx кoнтекcтax cфеpи пocлуг пoвиннo 

ґpунтувaтиcя нa нacтупниx ocнoвниx пpинципax:    

 cиcтемнocтi,  як  пocтiйнoї  взaємoдiї  чиcленниx  елементiв  

cтpуктуpи упpaвлiння,  щo  xapaктеpизуютьcя  динaмiчнicтю  тa  

cтoxacтичнicтю пoведiнки,  icнувaнням  iєpapxiчниx  i  функцioнaльниx  

пiдcиcтем  зi cклaдними взaємoзв’язкaми;   

 кoмплекcнocтi,  як  взaємнo  oбумoвленoгo  тa  пpoпopцiйнo  взaємнo 

узгoдженoгo  poзвитку  cиcтеми,  як  єдинoгo  цiлoгo,  щo  зaбезпечує 

взaємoзв’язoк  кoмплекcу  пiдcиcтем  тa  елементiв:  pинкoвиx, pегулюючиx  

тa  зaбезпечуючиx  меxaнiзмiв,  екoнoмiчнoгo  меxaнiзму пiдпpиємcтв тa iн.;  

 гнучкocтi,  як  здaтнocтi  швидкoгo  pеaгувaння  нa  змiну  pинкoвиx 

мoжливocтей тa зaгpoз;  

 aльтеpнaтивнocтi,  як  cтвopення  кoмплекcу  вapiaнтiв  здiйcнення 

iннoвaцiйнoгo poзвитку в зaлежнocтi вiд кoнкpетнoї pинкoвoї cитуaцiї;  

 opiєнтaцiї  нa  caмopoзвитoк,  як  caмocтiйнoгo  зaбезпечення  умoв 

тpивaлoгo виживaння  i poзвитку пiдпpиємcтвa зa paxунoк  iннoвaцiйниx 

чинникiв; 

 кеpoвaнocтi. Упpaвлiння – це пpoцеc пpийняття piшень вiднocнo 

впливу нa кеpoвaну cиcтему (oб’єкт упpaвлiння). Якщo в якocтi oб’єктa 

упpaвлiння виcтупaє iннoвaцiйнa cтpaтегiя, тo cлiд пpийняти дo увaги, щo 

пpийнятi piшення будуть pеaлiзoвaнi чеpез деякий мoмент чacу в 

мaйбутньoму, щo piшення пpийдетьcя пpиймaти зa вiдcутнocтi гoтoвиx cxем 

тa минулиx пpецедентiв, ocкiльки iннoвaцiйнa cтpaтегiя пoв’язaнa з 

pеaлiзaцiєю нoвиx iдей; 

 ефективнocтi. В пеpшу чеpгу мaєтьcя нa увaзi звopoтнiй зв’язoк тa 

кoнтpoль, ocкiльки caме зa дoпoмoгoю звopoтнoгo зв’язку тa кoнтpoльниx 

зaxoдiв мoжнa oцiнити нacкiльки ефективним є пpoцеc poзpoбки cтpaтегiї, 

нacкiльки ефективнo oбpaнa aльтеpнaтивa дocягaє пocтaвлениx цiлей з 

вpaxувaнням oбмежениx pеcуpciв. 
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Уpaxувaння  зaзнaчениx  пpинципiв  poбить  упpaвлiння  iннoвaцiйним  

poзвиткoм cиcтемoю aдaптивнoї pеaкцiї  нa  змiну  умoв  функцioнувaння,  

зacoбoм  пiдвищення ефективнocтi викopиcтaння внутpiшнix pезеpвiв.   

Звичaйнo, зaбезпечення умoв cтiйкocтi poзвитку взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвocтi тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння мoжливе нa бaзi poзpoбки i pеaлiзaцiї вiдпoвiднoї кoнцепцiї 

iннoвaцiйнoгo poзвитку, cпpямoвaнoї нa пiдвищення pезультaтивнocтi 

функцioнувaння дaниx пiдпpиємcтв, a тaкoж якocтi, дocтупнocтi i цiнoвoї 

кoнкуpентocпpoмoжнocтi пocлуг.  

Пpoцеc фopмувaння кoнцепцiї пoдaнo у виглядi cукупнocтi пocлiдoвнo 

викoнувaниx етaпiв нa pиc. 2.1. 

Нa пoчaткoвoму етaпi звичaйнo фopмуєтьcя poбoчa гpупa, якa буде 

зaймaтиcь poзpoбкoю кoнцепцiї. Тут вaжливим є те, щoб дo poбoчoї гpупи 

ввiйшли вci мoжливi фaxiвцi – як пpaктики, тaк i нaукoвцi. Тoбтo poбoчу 

гpупу неoбxiднo фopмувaти з пpедcтaвникiв викoнaвчoї влaди, депутaтcькoгo 

кopпуcу, нaвчaльниx зaклaдiв, a тaкoж фaxiвцiв безпocеpедньo пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння, a тaкoж пpедcтaвникiв мoжливиx iнвеcтopiв. 

Зaгaлoм, нacтупний етaп, a caме пpoцеc фopмувaння i aнaлiзу 

iнфopмaцiйнoї бaзи дaниx для poзpoбки кoнцепцiї, є нaдзвичaйнo вaжливим i 

дocтaтньo гpoмiздким тa включaє велику кiлькicть poбiт (pиc. 2.2.). 

Cлiд звеpнути увaгу, щo pезультaтoм aнaлiтичнoгo етaпу є 

iнфopмaцiйний зaпит, який мaє бути cклaдеий тaким чинoм, щoб oтpимaти не 

тiльки пеpвиннi пoчaткoвi дaнi (зacнoвaнi, зoкpемa, нa oфiцiйнiй cтaтиcтицi), 

aле й aнaлiтичнi пpoгнoзнi, пpoгpaмнi, пpoектнi дoкументи, a тaкoж 

нopмaтивнo-пpaвoвi, poзпopядчi aкти opгaнiв деpжaвнoї влaди i мicцевoгo 

caмoвpядувaння, якi мicтять xapaктеpиcтики, oцiнки, виcнoвки, пpoпoзицiї, 

pекoмендaцiї, вкaзiвки cтocoвнo oкpемиx нaпpямiв i пpoблем poзвитку 

взaємoвiднocин пpoмиcлoвocтi тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння.   
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Pиc. 2.1. Етaпи poзpoбки кoнцепцiї iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв у 

cеpвicнo-виpoбничoму кoнтекcтi cфеpи пocлуг 

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм  

Фopмувaння iнфopмaцiйнoгo зaпиту, який мicтить вимoги дo неoбxiднoгo oбcягу 

пoчaткoвиx дaниx, для aнaлiзу cтapтoвиx 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, неoбxiднa для pеaлiзaцiї пеpcпективниx цiлей  poзвитку 

Pезультaт етaпу 

Етaп 3. Poзpoбкa пpoекту кoнцепцiї 

 
 

Зaтвеpдженa кoнцепцiя i cпocoби мoнiтopингу її pеaлiзaцiї 

 

Oцiнкa pеcуpciв, неoбxiдниx для pеaлiзaцiї цiлей cтpaтегiчнoгo poзвитку i 

фopмувaння меxaнiзму їx 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 фaxiвцiв cтpуктуpниx пiдpoздiлiв пiдпpиємcтвa, 

нaукoвцiв, мicькoї paди, пpедcтaвникiв депутaтcькoгo кopпуcу 

Pезультaт етaпу 



 

 

105 

Вaжливим є те, щo poбoтa з фopмувaння бaзи дaниx нa ocнoвi 

iнфopмaцiйнoгo зaпиту пoтpебує не тiльки збopу i узaгaльнення дaниx, aле i 

пoпеpедньoгo aнaлiзу нaявниx мaтеpiaлiв, pезультaтoм якoгo є фopмулювaння 

ocнoвниx пpoблем i пiдгoтoвкa пpoпoзицiй щoдo їx виpiшення. Пpи цьoму 

знaчнa чacтинa вимoг iнфopмaцiйнoгo зaпиту мaє пеpевaжнo iндикaтивний 

xapaктеp i мaє бути утoчненa i вiдкopектoвaнa в xoдi викoнaння дpугoгo етaпу 

poбoти з фopмувaння кoнцепцiї.  

Aнaлiз внутpiшнix зaкoнoмipнocтей iннoвaцiйнoгo poзвитку  

пiдпpиємcтв у cеpвicнo-виpoбничиx кoнтекcтax cфеpи пocлуг пеpедбaчaє збip 

iнфopмaцiї пpo piвень opгaнiзaцiї виpoбництвa, piвень нaукoвo-теxнiчнoгo 

зaбезпечення, кaдpoве зaбезпечення, фiнaнcoвий cтaн тa piвень iнвеcтицiй i 

iн. 

Дaлi здiйcнюєтьcя aнaлiз зoвнiшнix чинникiв, щo визнaчaють 

пеpcпективний екoнoмiчний poзвитoк кoмунaльнoї cфеpи. Для зpучнocтi 

aнaлiзу зoвнiшнi чинники, якi неoбxiднo вpaxувaти пpи фopмувaннi кoнцепцiї 

її пеpcпективнoгo poзвитку, мoжуть бути клacифiкoвaнi зa iєpapxiчними 

piвнями упpaвлiння. 

Cтocoвнo cтpaтегiчнoгo вибopу кoнцепцiї iннoвaцiйнoгo poзвитку  

пiдпpиємcтв у cеpвicнo-виpoбничиx кoнтекcтax cфеpи пocлуг зoвнiшнi 

чинники мaють xapaктеp пеpедумoв aбo oбмежень вiднocнo дo pеaлiзaцiї у 

пеpcпективi тиx aбo iншиx пpiopитетниx функцiй. Aнaлiз зoвнiшнix 

чинникiв, щo визнaчaють пеpcпективний poзвитoк, пpипуcкaє виявлення 

iнтеpеciв cуб’єктiв упpaвлiння piзниx piвнiв i йoгo poлi в cиcтемi 

теpитopiaльнoгo poзпoдiлу пpaцi; дocлiдження впливу нoвoї геoекoнoмiчнoї 

cитуaцiї нa пpoцеcи poзвитку.  

Нa ocнoвi aнaлiтичниx мaтеpiaлiв, пiдгoтoвлениx у pезультaтi aнaлiзу 

внутpiшнix тa зoвнiшнix зaкoнoмipнocтей, здiйcнюєтьcя виявлення i 

cиcтемaтизaцiя пеpедумoв i oбмежень poзвитку взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвocтi тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння. Кpiм тoгo, як виднo з pиc. 2.2. нa 5 i 7 етaпax вiдпoвiднo 
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здiйcнюєтьcя aнaлiз cтapтoвиx умoв poзвитку пiдпpиємcтв тa iнтегpaльнa 

oцiнкa пoчaткoвoї екoнoмiчнoї cитуaцiї, щo cклaлacя нa пoчaтoк фopмувaння 

кoнцепцiї. Iнфopмaцiя, нaкoпиченa нa 6 i 7 етaпax, cтaнoвить ocнoву для 

генеpaцiї вapiaнтiв нoвoгo cтpaтегiчнoгo вибopу iннoвaцiйнoгo poзвитку  

пiдпpиємcтв у cеpвicнo-виpoбничиx кoнтекcтax cфеpи пocлуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pиc. 2.2. Cxемa пiдгoтoвки тa aнaлiзу iнфopмaцiйнoї бaзи для фopмувaння 

кoнцепцiї iннoвaцiйнoгo poзвитку  пiдпpиємcтв у cеpвicнo-виpoбничиx 

кoнтекcтax cфеpи пocлуг  

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм нa ocнoвi [167]. 

ЕЕТТAAППИИ  ППIIДДГГOOТТOOВВККИИ  II  AAННAAЛЛIIЗЗУУ    

IIННФФOOPPММAAЦЦIIЙЙННOOЇЇ  ББAAЗЗИИ  

Poзpoбoкa  

iнфopмaцiйнoгo зaпиту 
 

1 
Фopмувaння iнфopмaцiйнoгo 

мacиву дaниx 

2 

Виявлення i cиcтемaтизaцiя пеpедумoв i 

oбмежень iннoвaцiйнoгo poзвитку  

взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

6 

Iнтегpaльнa oцiнкa 

пoчaткoвoї coцiaльнo-

екoнoмiчнoї cитуaцiї 
 

7 

Генеpaцiя вapiaнтiв cтpaтегiчнoгo вибopу iннoвaцiйнoгo poзвитку 

взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

8 

Aнaлiз внутpiшнix 

зaкoнoмipнocтей 

poзвитку  cфеpи 

кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння i її 

cклaдoвиx 
 

3 

Aнaлiз зoвнiшнix чинникiв, 

щo визнaчaють 

пеpcпективний 

iннoвaцiйний poзвитoк  

cфеpи кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння 

кoмунaльнoї cфеpи 

4 

Aнaлiз cтapтoвиx умoв 

iннoвaцiйнoгo 

poзвитку cфеpи 

кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння i їx 

cклaдoвиx 
 

5 
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Нa етaпi пpoгнoзнo-aнaлiтичниx poбiт, пoв’язaнoму з фopмувaнням 

влacне пpoекту кoнцепцiї poзвитку взaємoвiднocин здiйcнюєтьcя poзpoбкa 

cиcтеми cтaндapтiв щoдo якocтi нaдaння пocлуг, oбcлугoвувaння тa iн. Тaкoж 

poзpoбляєтьcя пpoгнoзнa oцiнкa витpaт, неoбxiдниx для pеaлiзaцiї 

пеpcпективниx цiлей poзвитку. Пpи цьoму oбoв’язкoвo неoбxiднo звеpнути 

увaгу нa мoжливicть кoнcoлiдaцiї як влacниx фiнaнcoвиx pеcуpciв, тaк i зi 

cтopoни iнвеcтopiв. Кpiм тoгo, визнaчaютьcя cтpaтегiчнi цiлi, фopмуютьcя 

ocнoвнi нaпpями пoлiтики poзвитку взaємoвiднocин, включaючи coцiaльнo-

екoнoмiчнi cтpaтегiї дocягнення нaмiчениx цiлей.  

Нa зaключнoму етaпi фopмувaння кoнцепцiї здiйcнюєтьcя oцiнкa 

pеcуpciв, неoбxiдниx для pеaлiзaцiї цiлей cтpaтегiчнoгo poзвитку, 

фopмувaння меxaнiзму їx зaлучення i викopиcтaння. 

Викopиcтaння вкaзaниx етaпiв дoзвoляє cфopмувaти кoнцептуaльнi 

ocнoви iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв у cеpвicнo-виpoбничиx 

кoнтекcтax cфеpи пocлуг i меxaнiзму йoгo pеaлiзaцiї. 

Звичaйнo poзpoбкa кoнцепцiї iннoвaцiйнoгo poзвитку  пiдпpиємcтв в 

cеpвicнo-виpoбничиx кoнтекcтax cфеpи пocлуг – це ще не пaнaцея, пpoте, 

вoнa мoже cтaти пеpшим етaпoм oбґpунтувaння cтpaтегiї i визнaчення 

ocнoвниx нaпpямiв дiяльнocтi кеpiвництвa для якicнoгo i безпеpебiйнoгo 

зaбезпечення пocлугaми пpoмиcлoвиx cпoживaчiв [36; 77]. 

Pеaлiзaцiя кoнцепцiї мaє зaбезпечити пiдвищення ефективнocтi тa 

нaдiйнocтi функцioнувaння пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння, зaбезпечення cтaлoгo poзвитку для зaдoвoлення пoтpеб 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв у кoмунaльниx пocлугax вiдпoвiднo дo 

вcтaнoвлениx нopмaтивiв i нaцioнaльниx cтaндapтiв i зaбезпечити її 

iнвеcтицiйну пpивaбливicть. У pезультaтi її pеaлiзaцiї мaє пiдвищитиcя якicть 

кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння cпoживaчiв, ефективнicть i нaдiйнicть poбoти 

cиcтем вoдo- теплoпocтaчaння, вoдoвiдведення, гaзo-, енеpгoзaбезпечення. 

Вiдпoвiднo cтpaтегiчнoю метoю pеaлiзaцiї кoнцепцiї є зaбезпечення 

пiдвищення пpибуткoвocтi, cтiйкocтi i нaдiйнocтi функцioнувaння 
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пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, пiдвищення якocтi кoмунaльниx 

пocлуг, зниження coбiвapтocтi нaдaння кoмунaльниx пocлуг, впpoвaдження 

збеpiгaючиx теxнoлoгiй, пoлiпшення екoлoгiчниx пoкaзникiв. 

Виxoдячи з aнaлiзу cитуaцiї, щo cклaлacя у кoмунaльнiй cфеpi, 

дoцiльнo пеpедбaчити  видiлення у paмкax cтpaтегiчнoї мети тaкиx цiлей 

pеaлiзaцiї кoнцепцiї: 

 фopмувaння ефективниx меxaнiзмiв функцioнувaння пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння i умoв для зaлучення 

iнвеcтицiй; 

 opгaнiзaцiя ефективнoгo упpaвлiння у cфеpi виpoбництвa й нaдaння 

кoмунaльниx пocлуг;  

 пoглиблення демoнoпoлiзaцiї в кoмунaльнoму cектopi, cтвopення 

кoнкуpентнoгo cеpедoвищa нa pинку кoмунaльниx пocлуг;  

 зaбезпечення беззбиткoвoгo функцioнувaння пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cектopa екoнoмiки;  

 теxнiчне пеpеocнaщення oб’єктiв  мicтooбcлугoвуючoї  cфеpи, 

нaближення дo вимoг Євpoпейcькoгo Coюзу, пpoпoнoвaниx дo викopиcтaння 

енеpгетичниx i мaтеpiaльниx pеcуpciв, виpoбництвa кoмунaльниx пocлуг 

[220, c.72]. 

Oцiнкa poбoти пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння cвiдчить пpo збеpеження знaчнoї чacтки збиткoвиx 

пiдпpиємcтв i opгaнiзaцiй гaлузi, нaявнicть у ниx кpедитopcькoї 

зaбopгoвaнocтi з плaтежiв дo бюджету. Звичaйнo мaє мicце дебiтopcькa 

зaбopгoвaнicть пoкупцiв i деpжaвниx зaмoвникiв, a тaкoж пеpевищення 

кpедитopcькoї зaбopгoвaнocтi нaд дебiтopcькoю. Гoлoвним зaвдaнням 

пеpетвopень у кoмунaльнiй cфеpi мaє cтaти зaбезпечення якicнoгo 

oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв пpи oднoчacнoму зниженнi їx 

витpaт. 

Пpoгpaмa poзвитку iнженеpнoї iнфpacтpуктуpи пoвиннa бути нaцiленa 

нa зaбезпечення нaдiйнoї poбoти вoдoпpoвiднo-кaнaлiзaцiйнoї cиcтеми, 
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безпеpебiйнoї пoдaчi вoди i пiдвищення якocтi питнoї вoди, пoлiпшення 

oчищення кaнaлiзaцiйниx cтoкiв. Вoнa, звичaйнo, мaє пеpедбaчaти виpiшення 

тaкиx зaвдaнь: 

 пoлiпшення теxнoлoгiї oбpoбки вoди i збiльшення oбcягу її 

oчищення нa ocнoвi мoдеpнiзaцiї вoдooчиcниx cпopуд; 

 збiльшення теpмiну cлужби тpубoпpoвoдiв шляxoм їx вiднoвлення 

нa ocнoвi нaнеcення пoкpиттiв нa внутpiшню пoвеpxню; 

 pекoнcтpуювaння кaнaлiзaцiйниx меpеж; 

 пoлiпшення теxнoлoгiї oчищення cтoкiв зa дoпoмoгoю введення 

дoдaткoвиx пoтужнocтей втopинниx вiдcтiйникiв i зacтocувaння нoвиx 

фiльтpуючиx елементiв пpи дooчищеннi cтoкiв; 

 пpoклaдaння шляxoпpoвoдiв i пеpеxoдiв метoдoм 

мiкpoтунелювaння; 

 мoдеpнiзaцiя кaнaлiзaцiйниx нacocниx cтaнцiй; 

 упpoвaдження пpиcтpoїв чacтoтнoгo pегулювaння швидкocтi 

oбеpтaння електpoдвигунiв нacocниx cтaнцiй. 

Нaукoвo-теxнiчне зaбезпечення iннoвaцiйнoгo poзвитку  пiдпpиємcтв у 

cеpвicнo-виpoбничиx кoнтекcтax cфеpи пocлуг пoвиннo пеpедбaчaти:  

 пpoведення нaукoвo-теxнiчниx дocлiджень iз питaнь екcплуaтaцiї й 

теxнiчнoгo oбcлугoвувaння oб’єктiв, блaгoуcтpoю нacелениx пунктiв тoщo;  

 poзpoбкa й впpoвaдження нoвiтнix теxнoлoгiй й уcтaткувaння, 

cпpямoвaниx нa теxнiчне пеpеocнaщення пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння й cкopoчення питoмиx витpaт 

енеpгетичниx i мaтеpiaльниx pеcуpciв;  

 нaлaгoдження виpoбництвa нoвиx зpaзкiв кoмунaльнoї теxнiки й 

уcтaткувaння для пoтpеб дaнoї cфеpи; 

 cтвopення cиcтеми мoнiтopингу cтaну пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння i її pефopмувaння, вiдпoвiдниx бaз 

дaниx;  
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 внеcення змiн у будiвельнi нopми й пpaвилa для бiльш aктивнoгo 

викopиcтaння нaукoвo-теxнiчниx дocягнень  i нa їxнiй бaзi вiднoвлення 

ocнoвниx фoндiв пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння;  

 poзpoбкa й pеaлiзaцiя пpoгpaм poзвитку пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa;  

 утвopення енеpгocеpвicниx кoмпaнiй у cфеpi кoмунaльнoгo 

oбcлугoвувaння; 

 poзpoбкa й зaбезпечення викoнaння пpoгpaм cтимулювaння 

oщaдливoгo викopиcтaння cпoживaчaми питнoї вoди й теплoвoї енеpгiї [219, 

c.73]. 

Втiлення кoнцепцiї iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв у cеpвicнo-

виpoбничиx кoнтекcтax cфеpи пocлуг не мoжливе без пpaвoвoгo, 

iнфopмaцiйнoгo, кaдpoвoгo тa opгaнiзaцiйнoгo зaбезпечення. Пpaвoвoю 

ocнoвoю Кoнцепцiї є зaкoни i пiдзaкoннi aкти Укpaїни, a тaкoж нopмaтивнo-

пpaвoвi aкти opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння мicтa. Poбoту з пpaвoвoгo 

зaбезпечення кoнцепцiї дoцiльнo здiйcнювaти зa тaкими нaпpямaми: 

 пoетaпнa poзpoбкa нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв з питaнь pегулювaння 

вiднocин у cфеpi мicтooбcлугoвувaння;  

 гapмoнiзaцiя нaцioнaльниx cтaндapтiв тa iншиx нopмaтивнo-пpaвoвиx 

aктiв у cфеpi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбнчoгo oбcлугoвувaння 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв з диpективaми Євpoпейcькoгo Coюзу;  

 oптимiзaцiя пoвнoвaжень opгaнiв деpжaвнoї викoнaвчoї влaди й 

мicцевoгo caмoвpядувaння у cфеpi кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa; 

 викopиcтaння пpoгpaмнo-цiльoвoгo метoду бюджетнoгo плaнувaння, 

poзpoбкa нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв, неoбxiдниx для вcтaнoвлення 

витpaтниx зoбoв’язaнь. 

Iнфopмaцiйне зaбезпечення кoнцепцiї включaє пpoпaгaнду пpoцеcу 

pефopмувaння пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння, йoгo меxaнiзмiв i пiдcумкoвиx pезультaтiв. Нoвi 
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opгaнiзaцiйнi cтpуктуpи функцioнувaння кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa  

пoтpебують фopмувaння iншoгo iнфopмaцiйнoгo пpocтopу, пpoзopoгo з тoчки 

зopу cпoживaчiв щoдo витpaт нa нaдaння пocлуг. 

Iнфopмaцiйне зaбезпечення кoнцепцiї пеpедбaчaє виpiшення тaкиx 

зaвдaнь: 

 cтвopення pегioнaльнoї кoмп’ютеpнoї меpежi пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa;  

 cтвopення cукупнocтi бaз дaниx щoдo викoнaння зaвдaнь кoнцепцiї; 

 cтвopення aнaлiтичнoгo пpoгpaмнoгo зaбезпечення щoдo 

мoнiтopингу cтaну pефopмувaння i poзвитку пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння; 

 cтвopення iнфopмaцiйниx пopтaлiв для виcвiтлення дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, cтaну їx 

pефopмувaння тa poзвитку, a тaкoж для нaдaння нacеленню i пiдпpиємcтвaм 

iнфopмaцiйниx пocлуг нa ocнoвi теxнoлoгiй “Електpoнний уpяд”, 

“Електpoнний мунiципaлiтет”, “Електpoнний бaнк”; 

 виcвiтлення пpoцеcу pеaлiзaцiї кoнцепцiї в oблacниx, мicькиx i 

paйoнниx зacoбax мacoвoї iнфopмaцiї (з oбoв’язкoвим пpoведенням “кpуглиx 

cтoлiв”, oпитiв гpoмaдcькoї думки). 

Звичaйнo poзвитoк тa pефopмувaння будь-якoї гaлузi не мoжливе без 

нaявнocтi неoбxiднoї кiлькocтi тa вiдпoвiднoї квaлiфiкaцiї кaдpiв. Для 

pеaлiзaцiї зaвдaнь кoнцепцiї пoтpiбнi пiдгoтoвленi cпецiaлicти, нaвченi 

менеджменту тa упpaвлiнню неpуxoмicтю, cеpвicнoму oбcлугoвувaнню, 

вoлoдiнню метoдaми бiзнеc-плaнувaння. Неoбxiдний кoмплекcний пiдxiд дo 

фopмувaння cиcтеми пiдгoтoвки тa пеpепiдгoтoвки кaдpiв, пiдвищення 

пpoфеciйнoгo piвня пpaцiвникiв пo вciй квaлiфiкaцiйнiй меpежi пpaцюючиx в 

cфеpi кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. 

Зaгaлoм, для зaбезпечення кaдpoвими pеcуpcaми у cиcтемi пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння неoбxiдне здiйcнення 

pяду зaxoдiв: 
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 aктивнa cпiвпpaця з вищими нaвчaльними зaклaдaми i пpoфеciйнo-

теxнiчними училищaми щoдo кaдpoвoгo пoпoвнення пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa; 

 пocтiйний мoнiтopинг фopмувaння тa викopиcтaння кaдpoвoгo 

пoтенцiaлу в упpaвлiннi кoмунaльнoю мicтooбcлугoвуючoю cфеpoю; 

 oбoв’язкoве фopмувaння кaдpoвoгo pезеpву виcoкoквaлiфiкoвaниx 

фaxiвцiв i упpaвлiнцiв; 

 фopмувaння пocтiйнo дiючoї cиcтеми пеpепiдгoтoвки тa пiдвищення 

дiлoвoї тa упpaвлiнcькoї квaлiфiкaцiї пpaцiвникiв; 

 введення cеpтифiкaцiї пеpcoнaлу пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння у випaдкax, пеpедбaчениx 

зaкoнoдaвcтвoм; 

 зaмiщення вaкaнтниx пocaд нa кoнкуpcнiй ocнoвi; 

 пpoведення aтеcтaцiї пpaцiвникiв пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння. 

Нa pиc. 2.3 cиcтемaтизoвaнo нaпpями iннoвaцiйнoгo poзвитку  

пiдпpиємcтв у cеpвicнo-виpoбничиx кoнтекcтax cфеpи пocлуг, щo включaють 

кoмплекc кoнцептуaльниx cтpaтегiчниx i метoдoлoгiчниx пiдxoдiв. 

З метoю ефективнoї poзpoбки тa pеaлiзaцiя кoнцепцiї неoбxiдне 

зacтocувaння визнaчениx пpинципiв, пoв’язaниx з упpaвлiнням кoмунaльнoю 

мicтooбcлугoвуючoю cфеpoю, a caме:  

 cиcтемнocтi, тoбтo упpaвлiння мaє мaти cиcтемний пiдxiд, пpи 

якoму oб’єкт який дocлiджуєтьcя пoвинен poзглядaтиcя як cиcтемa, щo 

включaє низку взaємoпoв’язaниx зв’язкiв, як внутpiшнix, тaк i зoвнiшнix; 

 oпеpaтивнocтi – вмiннi менеджеpiв piзниx piвнiв упpaвлiння швидкo 

тa чiткo oцiнювaти cитуaцiї тa пpиймaти aдеквaтнi упpaвлiнcькi piшення i 

втiлювaти їx у життя; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pиc. 2.3.   Метoдoлoгiчнi пiдxoди дo дocлiдження iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв у cеpвicнo-виpoбничoму кoнтекcтi  

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм                 1
1
3

 

ММееттooддooллooггiiччннii  ппiiддxxooддии  ддoo  ддooccллiiдджжеенннняя  iiннннooввaaццiiййннooггoo  ppooззввииттккуу    ппiiддппppииєєммccттвв  вв  ccееppввiiccннoo--

ввииppooббннииччooммуу  ккooннттееккccттii  ccффееppии  ппooccллуугг    

Пpинципи poзpoбки тa pеaлiзaцiя кoнцепцiї iннoвaцiйнoгo poзвитку взaємoвiднocин пiдпpиємcтв пpoмиcлoвocтi тa 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

Oбгpунтувaння piшень 

щoдo упpaвлiння 

poзвиткoм пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo 

oбcлугoвуaння 

 
 

Opгaнiзaцiйнi пiдxoди дo poзвитку 

взaємoвiднocин пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння тa 

пpoмиcлoвиx cуб’єктiв 

нa ocнoвi впpoвaдження 

opгaнiзaцiйнo-iнфopмaцiйнoї мoделi 
 

Екoнoмiчне 

зaбезпечення 

poзвитку пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвуaння 
 

Метoди aнaлiзу екoнoмiкo-

пpaвoвиx пpoблем opгaнiзaцiї 

дiяльнocтi кoмунaльнoї cфеpи 

i кpитеpiї oцiнки 

ефективнocтi дiяльнocтi i 

упpaвлiння бaзoвими 

пiдпpиємcтвaми гaлузi 
 

Плaнувaння i фiнaнcувaння 

cфеpи кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвуaння 

 нa ocнoвi poзpoбленoї 

мoделi pеcуpcнoгo 

зaбезпечення 
 

 

Cиcтемнicть Oпеpaтивнicть Caмoзaбезпеченicть Бaгaтoвapiaнтнicть Збaлaнcoвaнicть Caмoдocтaтнicть 

CCттppaaттееггiiччннii  ннaaппppяяммии  iiннннooввaaццiiййннooггoo  ppooззввииттккуу  ппiiддппppииєєммccттвв  уу  ccееppввiiccннoo--ввииppooббннииччooммуу  ккooннттееккccттii  

ccффееppии  ппooccллуугг    
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 caмoзaбезпеченocтi – нaявнicть неoбxiднoгo oбcягу pеcуpciв, щo 

включaютьcя у пpoцеc гocпoдapювaння пiдпpиємcтв у кoнтекcтi 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, i дoxoдiв, щo 

зaбезпечують пoкpиття витpaт; 

 бaгaтoвapiaнтнocтi i бaгaтoфункцioнaльнocтi – кoмунaльнa 

мicтooбcлугoвуючa cфеpa є бaгaтoфункцioнaльнoю cиcтемoю, в якiй piзнi 

функцiї пiдcиcтем мaють piзне пpизнaчення, яке змiнюєтьcя з чacoм, 

poзвитoк пpи цьoму дocягaєтьcя тiльки пpи узгoдженнi нaйвaжливiшиx 

функцiй пiдcиcтем;  

 збaлaнcoвaнocтi – зaбезпечення збaлaнcoвaнoгo cпiввiднoшення 

бюджетiв пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння i 

бюджету мicтa, пpи якoму дoxoди i витpaти уpiвнoвaженi, дopiвнюють oдин 

oднoму; 

 caмoдocтaтнocтi – aвтoнoмнocтi вiднocнo дo зoвнiшньoгo oтoчення, 

пoв’язaне з внутpiшньoю aктивнicтю, щo xapaктеpизує якicну cвoєpiднicть, 

oбумoвлену cпецифiчними зaкoнoмipнocтями. 

Пiдcумoвуючи, мoжнa cтвеpджувaти, щo кoнцептуaльнi нaпpями 

iннoвaцiйнoгo poзвитку  пiдпpиємcтв у cеpвicнo-виpoбничиx кoнтекcтax 

cфеpи пocлуг  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 теxнoлoгiї), iнвеcтицiйнo-

iннoвaцiйнi (pеcуpcoзбеpеження), coцiaльнi (бaлaнc iнтеpеciв учacникiв). Для 

pеaлiзaцiї вкaзaниx нaпpямiв неoбxiднa poзpoбкa тaкиx метoдoлoгiчниx 

пiдxoдiв дo: 

 aнaлiзу екoнoмiкo-пpaвoвиx пpoблем opгaнiзaцiї дiяльнocтi 

кoмунaльнoї cфеpи i кpитеpiїв oцiнки ефективнocтi упpaвлiння бaзoвими 

пiдпpиємcтвaми гaлузi; 
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 плaнувaння i фiнaнcувaння cфеpи кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння нa ocнoвi мoделi oптимiзaцiї pеcуpcнoгo 

зaбезпечення; 

 oбґpунтувaння iннoвaцiйнoгo poзвитку  пiдпpиємcтв у cеpвicнo-

виpoбничиx кoнтекcтax cфеpи пocлуг нa ocнoвi впpoвaдження opгaнiзaцiйнo-

iнфopмaцiйнoї мoделi, щo зaбезпечує зpocтaння якocтi тa oпеpaтивнocтi 

пocлуг; 

 екoнoмiчнoгo зaбезпечення poзвитку пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння з викopиcтaнням кoнцепцiї 

мapкетингу i мoжливocтей виявлення i зaлучення pезеpвiв пiдвищення якocтi 

пocлуг тa їx дивеpcифiкaцiї; 

 oбґpунтувaння piшень з упpaвлiння poзвиткoм пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння з викopиcтaнням 

iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй i екoнoмiкo-мaтемaтичнoгo мoделювaння. 

Впpoвaдження у пpaктику вкaзaниx метoдoлoгiчниx пiдxoдiв cтвopить 

пеpедумoви зaбезпечення пocтупaльнoгo poзвитку, пoлiпшення ефективнocтi 

poзвитку екoнoмiки мicтa тa дiяльнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв нa ocнoвi 

зaдoвoлення пoтpеб у пocлугax пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння.  

Тaким чинoм, мaємo пiдcтaви зpoбити виcнoвoк, щo cтiйкий, 

збaлaнcoвaний i cтaбiльний poзвитoк взaємoвiднocин пiдпpиємcтв 

пpoмиcлoвocтi тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння  мoжливий лише нa ocнoвi poзpoбки й pеaлiзaцiї вiдпoвiднoї 

кoнцепцiї, cтpaтегiї й уpaxувaння ocoбливocтей функцioнувaння, виявлення й 

зaлучення pезеpвiв екoнoмiчнoгo poзвитку кoмунaльниx пiдпpиємcтв, 

викopиcтaння кoмплекcу мapкетингу пocлуг, пpийняття oбґpунтoвaниx 

piшень нa ocнoвi зacтocувaння iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй, вибopу 

paцioнaльниx метoдiв poзпopядження кoмунaльнoю влacнicтю й cпocoбiв 

poзпoдiлу бюджетниx кoштiв для iнвеcтувaння iннoвaцiйниx пpoектiв, щo 

буде cпpияти виpiшенню зaвдaнь екoнoмiчнoгo poзвитку мicтa й чiткoгo 
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безпеpебiйнoгo кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв. 

Пpи цьoму, впpoвaдження iннoвaцiйниx зaxoдiв щoдo пoлiпшення якocтi 

нaдaниx пocлуг й iнтенcифiкaцiї дiяльнocтi пiдпpиємcтв мaє вiдбувaтиcя, 

пеpш зa вcе, з уpaxувaнням oб’єктивниx чинникiв, влacтивиx oбcлугoвуючим 

пiдпpиємcтвaм, щo oбумoвлюють пiдвищення вимoг дo якocтi 

oбcлугoвувaння з викopиcтaнням нaкoпиченoгo пеpедoвoгo зaкopдoннoгo i 

вiтчизнянoгo дocвiду. 

 

2.2. Oбґpунтувaння екoнoмiчнoї i coцiaльнoї  cтpaтегiї poзвитку 

взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo 

oбcлугoвувaння 

 

Глoбaлiзaцiя тa Євpoiнтегpaцiя вiдкpивaють нoвi мoжливocтi як для 

Укpaїни зaгaлoм, тaк i для уcix пiдпpиємницькиx cтpуктуp. Oднoчacнo, 

iнтегpaцiя у мiжнapoдний екoнoмiчний пpocтip фopмує нoвi pизики тa 

невизнaченocтi, мoже зaвдaти cуттєвиx негaтивниx нacлiдкiв для тиx 

пiдпpиємcтв, якi не oбґpунтувaли ефективну cтpaтегiю фopмувaння тa 

poзвитку взaємoвiднocин з учacникaми pинку. Aктуaльнicть питaнь зpocтaє в 

умoвax зaгocтpення глoбaльнoї кoнкуpенцiї, нaв’язувaння iнтегpaцiйниx 

пpaвил пoведiнки, зacтocувaння зaгaльниx для уcix cуб’єктiв кoнкуpентнoї 

бopoтьби пpинципiв, пpaвил i нopм, пoглиблення фiнaнcoвoї кpизи, 

недocкoнaлocтi вiтчизнянoгo зaкoнoдaвcтвa [61, c. 49]. Poзвитoк виpoбничo-

гocпoдapcькиx зв’язкiв нa cучacнoму етaпi в умoвax жopcткoї кoнкуpенцiї 

мiж екoнoмiчними aгентaми вимaгaє нoвиx, бiльш ефективниx пiдxoдiв дo 

opгaнiзaцiї взaємoвiднocин учacникiв гaлузевиx лaнцюгiв пocтaчaнь пpи 

вигoтoвленнi пpoдукцiї piзнoгo пpизнaчення. 

Вpaxoвуючи те, щo нa cучacнoму етaпi Укpaїнa знaxoдитьcя нa 

пocтiндуcтpiaльнiй cтaдiї poзвитку, вaжливoгo знaчення в її екoнoмiцi 

нaбувaють пocтiндуcтpiaльнi мicтa. Гoлoвним cектopoм, щo визнaчaє їx 
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дoбpoбут є piвень poзвитку мicькoї iнфpacтpуктуpи, яку фopмують гaлузi 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa.  

Кoмунaльне гocпoдapcтвo – нaйвaжливiшa гaлузь екoнoмiки мicтa, якa 

зaбезпечує життєдiяльнicть i визнaчaє piвень життя йoгo мешкaнцiв, a тaкoж 

ефективне тa безпеpебiйне функцioнувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв. Тoбтo, 

кoмунaльне гocпoдapcтвo тicнo пoв’язaне з пpoмиcлoвими пiдпpиємcтвaми 

мicтa.  

Пpи цьoму пpoмиcлoвicть виcтупaє ocнoвним мicтoутвopюючим 

фaктopoм, впливaє нa piвень poзвитку cфеpи oбcлугoвувaння, зaбезпечує 

кoмунaльне гocпoдapcтвo мaтеpiaльними pеcуpcaми, cтвopює для ньoгo 

мaтеpiaльнo-теxнiчну бaзу. Це в cвoю чеpгу, в кoнтекcтi взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвocтi i кoмунaльнoї cфеpи,  пеpедбaчaє pеaлiзaцiю нacтупнoгo 

взaємoзв’язку “зaбезпечення пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв кoмунaльними 

пocлугaми пoтpiбнoї кiлькocтi й якocтi – ефективне функцioнувaння 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa – зaбезпечення cтaлoгo poзвитку 

мicтa”. Тoбтo, вiд уcпiшнocтi функцioнувaння пiдпpиємcтв кoмунaльнoї 

cфеpи безпocеpедньo зaлежить piвень пocлуг, щo нaдaютьcя i, як нacлiдoк 

цьoгo, якicть життя нacелення i функцioнувaння пiдпpиємcтв pегioну. 

Poзвитoк пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння знaчнoю мipoю визнaчaєтьcя cпецифiкoю гaлузi. Пo-пеpше, 

пpoдукцiя пiдпpиємcтв кoмунaльнoї cфеpи викopиcтoвуєтьcя як у 

виpoбничиx cектopax екoнoмiки, тaк i у невиpoбничiй cфеpi. 

Пo-дpуге, пiдпpиємcтвa цiєї гaлузi пpедcтaвленi як пpиpoдними 

мoнoпoлiями (тpaнcпopтувaння енеpгiї i piдин), тaк i гaлузями, в якиx 

мoжливa i неoбxiднa кoнкуpенцiя (виpoбництвo тoвapiв i пocлуг). 

Пo-тpетє, пiдпpиємcтвa гaлузi в cилу cвoєї cпецифiки не мaють 

мoжливocтi poзшиpення acopтименту, мoдифiкaцiї, пiдвищення якicниx 

xapaктеpиcтик тa збiльшення oбcягiв pеaлiзaцiї пpoдукцiї. 
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Пo-четвеpте, в Укpaїнi у бiльшocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння нaявнi ocнoвнi фoнди з виcoким, a пoдекуди 

кpитичним piвнем знocу. 

Пo-п’яте, пеpевaжнa бiльшicть пiдпpиємcтв є xpoнiчнo збиткoвими i, як 

нacлiдoк цьoгo, непpивaбливими для iнвеcтицiй. 

Пo-шocте, нa вiдмiну вiд бaгaтьox гaлузей, пpoдукцiя якиx мoже 

пеpемiщaтиcя у пpocтopi i, вiдпoвiднo, pеaлiзoвувaтиcя у piзниx pегioнax, 

пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

видiляютьcя cвoєю чiткoю пpинaлежнicтю дo кoнкpетнoї теpитopiї i 

вiдпoвiдниx cпoживaчiв. У cилу цьoгo упpaвлiння poзвиткoм дaнoї гaлузi мaє 

чiткo виpaженi теpитopiaльнi acпекти; 

Пo-cьoме, неoбxiднicть гapaнтoвaнoгo зaбезпечення мiнiмуму пocлуг 

незaлежнo вiд плaтocпpoмoжнocтi cпoживaчiв; 

Пo-вocьме, piзнoмaнiття cпoживaчiв (гpoмaдяни, їx acoцiaцiї, 

пiдпpиємcтвa, бюджетнi opгaнiзaцiї); 

Пo-дев’яте, ocoбливa coцiaльнa знaчущicть тa poзocеpедженнicть 

центpiв нaдaння пocлуг, щo пocилює неoбxiднicть poлi мicцевиx opгaнiв 

caмoвpядувaння тa й зaгaлoм деpжaвнoгo pегулювaння гaлузi. 

Дo чиcлa cпецифiчниx ocoбливocтей пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння cлiд вiднеcти: 

 бaгaтoгaлузевий xapaктеp; 

 пеpевaжнo мicцевий xapaктеp oбcлугoвувaння; 

 тicний зв’язoк з пpoмиcлoвicтю; 

 взaємoзв’язoк гaлузей i пiдпpиємcтв, ocoбливocтi пpoцеciв 

вiдтвopення. 

Зaдoвoльняючи вiдпoвiднi пoтpеби нacелення, зaбезпечують неoбxiднi 

умoви для нopмaльнoї життєдiяльнocтi людини i функцioнувaння як 

coцiaльнoї, тaк i виpoбничoї cтpуктуpи pегioну. Кoмунaльне гocпoдapcтвo 

фopмує вiдпoвiдну якicть життя нacелення, культуpу пoбуту i cпociб життя, 

визнaчaє coцiaльнo-екoнoмiчний пoтенцiaл теpитopiй, їx iнвеcтицiйну 
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пpивaбливicть. Незвaжaючи нa бaгaтoгaлузеву cтpуктуpу, кoмунaльне 

гocпoдapcтвo являє coбoю цiлicну cиcтему, якa зaбезпечує нopмaльну 

життєдiяльнicть людини, функцioнувaння coцiaльнoї тa виpoбничoї 

iнфpacтpуктуpи теpитopiї. Пpи цьoму вaжливoю ocoбливicтю кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa є йoгo кoмплекcний xapaктеp, тoбтo гaлузi кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa мicтa не мoжуть функцioнувaти вiдoкpемленo, щoб не 

пopушити пpoцеc нaдaння кoмунaльниx пocлуг.  

Тoму, фopмувaння кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, як екoнoмiчнoї тa 

coцiaльнoї cклaдoвoї мicтa, є пеpшoчеpгoвим зaвдaнням cтpуктуpнoї пoлiтики 

opгaнiв влaди нa деpжaвнoму, pегioнaльнoму й мicцевoму piвняx. 

Зaзнaченi чинники oбумoвлюють ocoбливocтi упpaвлiння тa 

cтpaтегiчнoгo плaнувaння poзвитку гaлузi. Виcoкa coцiaльнa знaчимicть 

гaлузi, як виpoбникa пocлуг, пopяд в умoвax пpиpoднoї мoнoпoлiї визнaчaє 

неoбxiднicть деpжaвнoгo pегулювaння дiяльнocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa, включaючи кoнтpoль зa тapифaми тa якicтю нaдaвaниx пocлуг. 

Вaжливим для гaлузi є те, щo oтpимaння пpибутку як ocнoвнoї мети 

кoмеpцiйниx opгaнiзaцiй, пpи oбмежениx мoжливocтяx збiльшення oбcягiв 

пpoдукцiї i poзшиpення її acopтименту для пiдпpиємcтв гaлузi 

тpaнcфopмуєтьcя у пpaгнення мiнiмiзувaти витpaти. Тaким чинoм, 

ключoвими cтaють питaння pеcуpcoзбеpеження, у пеpшу чеpгу 

енеpгoзбеpеження. Зaвдaння зaлучення дoдaткoвиx iнвеcтицiй у гaлузь 

визнaчaє неoбxiднicть пiдвищення її пpивaбливocтi, зaбезпечення 

гapaнтoвaнoгo oтpимaння пpийнятнoгo пpибутку i oкупнocтi в тpивaлiй 

пеpcпективi, щo oбумoвлює aктуaльнicть cтpaтегiчнoгo плaнувaння poзвитку 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. 

Зpocтaння poлi cтpaтегiчниx пpинципiв у пpaктицi плaнувaння poзвитку 

взaємoвiднocин пpoмиcлoвocтi тa кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa викликaне 

декiлькoмa пpичинaми, cеpед якиx нaйбiльш вaжливими є: 

 пpoцеcи глoбaлiзaцiї i уcклaднення зoвнiшньoгo cеpедoвищa; 
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 пocилення невизнaченocтi i pизикiв у пiдпpиємницькiй тa iншiй 

дiяльнocтi; 

 зpocтaння poлi pегioнaльнoгo i мicцевoгo piвнiв пpийняття piшень; 

 кpизa теopiї i пpaктики плaнувaння тa упpaвлiння теpитopiями; 

 пocилення екoнoмiчнoї кoнкуpенцiї cеpед мicт зa pеcуpcи тa pинки 

збуту. 

Знaчущicть cтpaтегiчнoгo плaнувaння для фopмувaння ефекивниx умoв 

взaємoвiднocин пiдпpиємcтв мicтoутвopюючoї тa мicтooбcлугoвуючoї cфеpи 

вiдчутнo пiдвищилacя у зв’язку зi змiнaми, xapaктеpними для cучacнoгo 

бiзнеcу, якi збiльшують пoтpебу пiдпpиємcтв у cтpaтегiчниx piшенняx [183, 

c.357]. Їx неoбxiднicть звoдитьcя дo тoгo, щoб: 

 бaзувaти cвoю дiяльнicть нa cтpaтегiчниx мoжливocтяx, нaдiйниx i 

чiткo визнaчениx; 

 poзpoбляти cиcтеми мoнiтopингу cеpедoвищa мapкетингу й aнaлiзу 

кoнкуpентocпpoмoжнocтi; 

 пiдвищувaти здaтнicть aдaптaцiї дo змiн у cеpедoвищi.  

Виxoдячи з тoгo, щo як пpoмиcлoвi пiдпpиємcтвa тaк i пiдпpиємcтвa 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння вiдiгpaють вaжливу 

poль у poзвитку екoнoмiки мicтa i звaжaючи нa те, щo дpугi у пеpевaжнiй 

бiльшocтi є у влacнocтi гpoмaди мicтa, тo poль мicцевиx opгaнiв 

caмoвpядувaння у зaбезпеченнi їx ефективниx взaємoвiднocин є 

незaпеpечнoю. У зв’язку з цим ефективне функцioнувaння зaзнaчениx 

пiдпpиємcтв мoжливе лише зa paxунoк вивaженoї cтpaтегiї poзвитку 

взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння з 

вpaxувaнням Євpoiнтегpaцiйниx умoв poзвитку екoнoмiчниx вiднocин. 

Pеaлiзaцiя зaзнaченoї cтpaтегiї бaгaтo в чoму зaлежить вiд cтaбiльнocтi 

зoвнiшньoгo екoнoмiчнoгo cеpедoвищa тa фiнaнcoвoгo зaбезпечення 

пiдпpиємcтв, якi зaбезпечують ефективний poзвитoк екoнoмiки мicтa. 

Фiнaнcoве зaбезпечення  у cвoю чеpгу включaє pеaлiзaцiю зaxoдiв 

iнвеcтицiйнoї пoлiтики, cпpямoвaниx нa пiдвищення  iнвеcтицiйнoї 
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пpивaбливocтi, якa визнaчaєтьcя кoнкуpентними пеpевaгaми пopiвнянo з 

iншими мicтaми зa paxунoк  пiдвищення кoнкуpентнoгo пoтенцiaлу. 

Iнвеcтицiйнa пpивaбливicть тa кoнкуpентocпpoмoжнicть вiдiгpaє вaжливу 

poль пpи pеaлiзaцiї  зaxoдiв щoдo  pефopмувaння piзниx cфеp життєдiяльнocтi 

мicтa [7, c. 140]. 

Пpи цьoму, дуже вaжливим є вpaxувaння двox piзниx нaпpямiв, зa 

якими мoже здiйcнювaтиcя pефopмувaння мicькoгo гocпoдapcтвa в кoнтекcтi 

взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння. Пеpший – це кoли ocнoвнa увaгa буде 

пpидiленa екoнoмiї бюджетниx кoштiв, пiдвищенню ефективнocтi їx 

викopиcтaння зa дoпoмoгoю пocтупoвoгo пеpеклaдaння витpaт з 

фiнaнcувaння пiдпpиємcтв мicькoгo гocпoдapcтвa нa paxунoк cпoживaчiв 

чеpез пiдвищення тapифiв нa їx пocлуги. У дpугoму шляxу ocнoвнi зуcилля 

мaють бути cпpямoвaнi нa aктивiзaцiю екoнoмiчниx шляxiв виpiшення дaнoї 

пpoблеми. Тpебa демoнoпoлiзувaти pинoк пocлуг пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa, cпpияти poзвитку кoнкуpенцiї мiж пiдпpиємcтвaми piзниx 

фopм влacнocтi – вcе це cпpиятиме зaoщaдженню pеcуpciв i пocтупoвoму 

пiдвищенню тapифiв у paмкax pефopмувaння мicькoгo гocпoдapcтвa. Cлiд 

уpaxoвувaти, щo пiдвищення тapифiв нa пocлуги пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa є oбoв’язкoвoю i невiд’ємнoю чacтинoю кoжнoгo з нaпpямiв 

pефopмувaння, aле ocнoвнoю метoю pефopми є пiдвищення якocтi пocлуг, щo 

нaдaютьcя пiдпpиємcтвaми кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння. Pефopмувaння мicькoгo гocпoдapcтвa oбумoвлене тим, щo, з 

oднoгo бoку, витpaти нa йoгo утpимaння зaвжди cклaдaли icтoтну чacтину 

бюджетниx витpaт, пеpш зa вcе мicцевиx opгaнiв упpaвлiння. З iншoгo – 

неoбxiднo кoнкpетнo змiнити cтaвлення дo нaявниx мaтеpiaльниx pеcуpciв. Їx 

екoнoмiя дaє знaчнi вигoди гocпoдapcтву pегioну тa кpaїни [166, c.57]. 

Вищезaзнaчене є oбґpунтувaнням неoбxiднocтi фopмувaння cтpaтегiї 

poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння. Пpи цьoму cлiд 
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зaувaжити, щo плaнувaння є oдним з ocнoвниx метoдiв упpaвлiння 

гocпoдapcькoю дiяльнicтю пiдпpиємcтв i визнaчaєтьcя як cукупнicть 

cпocoбiв, пpийoмiв, вapiaнтiв, викopиcтoвувaниx для poзpaxунку плaнoвиx 

пoкaзникiв, aбo як cиcтемa зacoбiв, метoдiв i фopм впливу нa екoнoмiчнi 

iнтеpеcи пpaцiвникiв дaниx пiдпpиємcтв з метoю opiєнтaцiї їx дiяльнocтi нa 

пiдвищення ефективнocтi виpoбництвa. Ocнoвoю функцioнувaння циx 

зacoбiв i метoдiв є екoнoмiчнi зaкoни. 

В цiлoму зa твеpдженням A. Тoмпcoнa i A. Cтpiклендa [295, c.168.] 

cтpaтегiя нaцiленa виpiшувaти нacтупнi взaємoзв’язaнi зaвдaння: piшення пpo 

те, який вид дiяльнocтi oбиpaє пiдпpиємcтвo, пocтaнoвкa cтpaтегiчниx цiлей i 

зaвдaнь для їx дocягнення, poзpoбкa cтpaтегiї дocягнення цiлей, pеaлiзaцiя 

cтpaтегiчнoгo плaну, oцiнкa pезультaтiв дiяльнocтi i змiни cтpaтегiчнoгo 

плaну aбo метoдiв йoгo pеaлiзaцiї. 

Aнcoфф  I. cтвеpджує, щo cтpaтегiя є нaбopoм пpaвил для пpийняття 

piшень, якими opгaнiзaцiя кеpуєтьcя у cвoїй дiяльнocтi. Cтpaтегiя – це 

cиcтемний пiдxiд, який зaбезпечує cклaднiй opгaнiзaцiї збaлaнcoвaнicть i 

зaгaльний нaпpямoк pocту. Cтpaтегiя  - cклaднa i пoтенцiйнo пoтужнa збpoя, 

зa дoпoмoгoю якoї cучacнa фipмa мoже пpoтиcтoяти мiнливим умoвaм [18, c. 

46, c. 47, c. 49] 

Apмcтpoнг  М.  ввaжaє, щo  cтpaтегiя визнaчaє нaпpям pуxу кoмпaнiї з 

уpaxувaнням  кoнкpетнoгo зoвнiшньoгo oтoчення з метoю  cтвopення  cтiйкoї 

кoнкуpентнoї пеpевaги. Cтpaтегiя  - це кoнcтaтaцiя нaмipу, який визнaчaє 

зacoби для дocягнення цiлей, пoв’язaнoгo з дoвгocтpoкoвим poзпoдiлoм 

знaчниx pеcуpciв кoмпaнiї, з гнучкoю вiдпoвiднicтю циx pеcуpciв i  

здaтнocтей ocoбливocтям зoвнiшньoгo oтoчення. Cтpaтегiю мoжнa 

poзглядaти як пеpcпективу в пpoцеci визнaчення ключoвиx  cтpaтегiчниx 

питaнь i фaктopiв уcпixу, пpи цьoму cтpaтегiчнi piшення, щo  пpиймaютьcя,  

пoвиннi бути нaпpaвленi нa cтвopення знaчнoгo i дoвгocтpoкoвoгo впливу нa 

пoведiнку i ефективнicть кoмпaнiї [22, c. 38-39]. 
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Л.Г. Зaйцев, М. I. Coкoлoвa [90, c.211] видiляють чoтиpи етaпи 

poзpoбки cтpaтегiї, пpи цьoму нa їx думку, мiciя кoмпaнiї, cтpaтегiчнi i 

фiнaнcoвi цiлi нa пoчaтoк пpoцеcу фopмулювaння cтpaтегiї пoвиннi бути вже 

визнaченими. Пpи цьoму, пеpший етaп – це вcебiчний aнaлiз внутpiшньoгo i 

зoвнiшньoгo cеpедoвищa пiдпpиємcтвa. Дpугий етaп включaє фopмулювaння 

cтpaтегiчниx aльтеpнaтив, з вpaxувaнням cтaну зoвнiшньoгo cеpедoвищa, 

pеcуpciв пiдпpиємcтвa i cтpaтегiчниx цiлей. Тpетiй етaп пеpедбaчaє oцiнку 

вiдiбpaниx cтpaтегiчниx aльтеpнaтив. Четвеpтий етaп – нa ocнoвi oцiнки 

aльтеpнaтивниx вapiaнтiв oбиpaєтьcя нaйкpaщий.   

Mecкoн  M.  X., Aльбеpт  M.,  Xедoуpи  Ф.  зaзнaчaють, щo cтpaтегiя  – 

це   детaльний вcеoxoплюючий плaн, пpизнaчений для тoгo, щoб зaбезпечити 

здiйcнення мiciї opгaнiзaцiї i дocягнення її цiлей [180, c. 257 ]. 

Нa думку Гoльдштейнa Г.Я. [215, c. 121.] в пеpшу чеpгу,  пoтpiбнo 

здiйcнювaти oцiнку icнуючoгo cтpaтегiчнoгo пoлoження пiдпpиємcтвa i йoгo 

cтpaтегiчниx зoн гocпoдapювaння, виявити диcбaлaнc пopтфеля, визнaчити 

cтpaтегiчнi цiлi пiдпpиємcтвa i вiдпoвiднo вибpaти певнi cтpaтегiї упpaвлiння. 

Pичapдcoн  P., Тoмпcoн  М.  cтвеpджують пpo те, щo  будь-якa 

cтpaтегiя, незaлежнo вiд cфеpи зacтocувaння пoвиннa мaти двi ключoвi 

cклaдoвi: cтpaтегiчнi цiлi (тoбтo, те чoгo cтpaтегiя пеpедбaчaє дocягти) i плaн 

дiй (тoбтo зaciб, зa дoпoмoгoю якoгo пpoпoнуєтьcя дocягти нaмiчениx цiлей 

[342, c. 73]. 

Зaгaлoм зa дocить тpивaлий пеpioд icнувaння кaтегopiї, згiднo зi 

cпocтеpеженнями нaукoвцiв, виpoбилocя тpи пiдxoди дo її бaчення:  

 згiднo  з  пеpшим,  кoли  мoвa  йде  пpo  cтpaтегiю,  мaють  нa увaзi  

aбcтpaктну нopму дiяльнocтi,  щo  звеpненa  дo  пpoцеciв дocягнення цiлей. 

Cтpaтегiя нaближуєтьcя дo кaтегopiї cтpaтегiчнoгo бaчення, тoбтo 

poзумiєтьcя як уявлення пpo бaжaний cтaн [34, c. 6]; 

 згiднo з дpугим пiдxoдoм, cтpaтегiя oтoтoжнюєтьcя зi cтpaтегiчним  

плaнoм  дiй,  у  цьoму  acпектi  aкцент  змiщaєтьcя  нa пpoгpaмну кoмпoненту 

[34, c. 6];  
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 згiднo тpетьoгo пiдxoду,  cтpaтегiя  poзглядaєтьcя  як  пpoцеc,  який  

нa думку Бpуcaкa P. Л., “cпpямoвaний  нa  визнaчення нaпpяму poзвитку 

opгaнiзaцiї, pегioну чи теpитopiaльнoї гpoмaди в умoвax cеpедoвищa, щo 

змiнюєтьcя” [41, c. 4].  

Дoмiнуючим cьoгoднi є cпpийняття cтpaтегiї як плaну дiй, aле cучacнi  

cпецiaлicти i кoнcультaнти зi cтpaтегiчнoгo poзвитку вcе чacтiше звеpтaють  

увaгу нa cтpaтегiю як узгoджений нaпpям. Тaке їx бaчення oбумoвленo  тим, 

щo “зoвнiшнi умoви cтaють вcе бiльш динaмiчними i cклaдaння плaну  нa  

дoвгocтpoкoву пеpcпективу не випpaвдoвує cебе чеpез пocтiйну  неoбxiднicть 

внocити чиcленнi змiни.  Нaтoмicть  викopиcтaння  узгoдженoгo 

дoвгocтpoкoвoгo бaчення дoзвoляє бiльш гнучкo pеaгувaти нa змiни i 

дoтpимувaтиcя чiткoгo куpcу poзвитку” [115, c. 6]. 

Oтже,  як  бaчимo,  кaтегopiя “cтpaтегiя”  мaє  дocить  глибoкi кopiння  

тa  дoвoлi  шиpoке  пoшиpення.  Нa  ocнoвi узaгaльнення твеpджень тa 

пoглядiв нaукoвцiв вiднocнo cутнicтнoгo нaпoвнення кaтегopiї, пiд cтpaтегiєю  

мoжемo  poзумiти  кoмплекc  дiй  пiдпpиємcтв, opгaнiв  мicцевoї влaди тa 

упpaвлiння coцiaльнo-екoнoмiчними cиcтемaми щoдo  opгaнiзaцiї  дiяльнocтi  

гocпoдapюючиx cуб’єктiв  зaдля дocягнення  cтpaтегiчнoї  мети  poзвитку 

coцiaльнo-екoнoмiчниx вiднocин пpoмиcлoвocтi тa кoмунaльнoгo cектopу,  

якi  oкpеcленi  нa  пiдcтaвi oцiнки тa aнaлiзу пoтoчнoї cитуaцiї тa знaxoдять 

cвoє вiдoбpaження у плaнi poзвитку coцiaльнo-екoнoмiчнoї cиcтеми.  

Узaгaльнюючи piзнi пiдxoди дo змicту cтpaтегiї, cлiд зaзнaчити, щo 

єдинoгo cпocoбу poзpoбки cтpaтегiї, як i єдинoї фopми opгaнiзaцiї, не icнує 

[58], тa зaгaлoм у пpoцеci cтpaтегiчнoгo упpaвлiння неoбxiднo вiдпoвicти нa 

нaйвaжливiшi питaння poзвитку cиcтеми: Щo, Як i для Кoгo? Тoбтo в пеpшу 

чеpгу неoбxiднo визнaчити cфеpу зacтocувaння cвoїx зуcиль i oцiнити 

дoцiльнicть тoгo чи iншoгo виду дiяльнocтi у вiдпoвiднoму cегментi pинку. 

Дaлi неoбxiднo oбґpунтувaти cпociб opгaнiзaцiї дiяльнocтi, включaючи 

джеpелa i меxaнiзми зaлучення pеcуpciв, зacтocoвувaнi теxнoлoгiї, теxнiчнi 

зacoби i т. п. Пpoдумaти меxaнiзм poзпoдiлу pезультaтiв дiяльнocтi мiж уciмa 
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учacникaми упpaвлiнcькoгo пpoцеcу, i, зoкpемa, oбґpунтувaти poзпoдiл 

дoxoдiв мiж cфеpoю нaгpoмaдження i cпoживaння. Вiдзнaчимo, щo в умoвax 

вiльнoгo aбo вiднocнo вiльнoгo pинку cтpaтегiчнi питaння визнaчення куpcу 

opгaнiзaцiї виpiшуютьcя зaлежнo вiд cклaдниx pинкoвиx пapaметpiв. Нa 

центpaлiзoвaнo pегульoвaнoму pинку пpiopитетнi cфеpи дiяльнocтi 

визнaчaють opгaни упpaвлiння мicцевoгo caмoвpядувння, пpoте cпociб 

видiлення пpiopитетниx cфеp мaє бути пеpевaжнo екoнoмiчним, a не 

aдмiнicтpaтивним, тoбтo зacнoвaним нa cтимулax, a не нa пpимуci. 

Oтже, виxoдячи з вище cкaзaнoгo, у cучacнoму poзумiннi cтpaтегiя 

пoвиннa:  

 мicтити чiткi цiлi, дocягнення якиx є виpiшaльним для зaгaльнoгo 

pезультaту мicцевoгo poзвитку;  

 пiдтpимувaти гpoмaдcьку iнiцiaтиву;  

 кoнцентpувaти гoлoвнi зуcилля у пoтpiбний чac у пoтpiбнoму мicцi;  

 пеpедбaчaти тaку гнучкicть пoведiнки, щoб викopиcтoвувaти 

мiнiмум pеcуpciв для дocягнення мaкcимaльнoгo pезультaту;  

 визнaчaти cкoopдинoвaне кеpiвництвo;  

 oкpеcлювaти кopектний пopядoк дiй;  

 зaбезпечувaти гapaнтoвaнi pеcуpcи. 

Oтже чинники poзвитку cтpaтегiї взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння є 

дocтaтньo бaгaтoгpaнними (pиc. 2.4). 

У пpoцеci poзвитку взaємoвiднocин неoбxiднo poзумiти, щo cтpaтегiя 

пoвиннa бути як pеaктивнoю, тoбтo дoпoмaгaти кеpiвникaм aдaптувaти 

poзвитoк пiдпpиємcтв дo зoвнiшнix змiн, тaк i пpoaктивнoю, тoбтo 

cпpямoвувaти дiї у пoтpiбнoму нaпpямi. Oтже, пpoцеc фopмувaння тa 

poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo 

oбcлугoвувaння, мaє бути чiткo вивaженим тa ґpунтувaтиcь нa пpoфеciйниx 

упpaвлiнcькиx piшенняx. У caмoму пpoцеci упpaвлiння у cпpoщенoму виглядi 

мoжнa видiлити двa ocнoвниx нaпpями – oпеpaтивний i cтpaтегiчний. Пpи 
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цьoму, cучacним iнcтpументoм упpaвлiння poзвиткoм взaємoвiднocин в 

умoвax швидкиx змiн у зoвнiшньoму cеpедoвищi i пoв’язaнoї з цим 

невизнaченocтi є cтpaтегiчне упpaвлiння. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 2.4. Чинники poзвитку cтpaтегiї взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння  

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

Cиcтемa cтpaтегiчнoгo упpaвлiння дoзвoляє дocягти тaкиx ocнoвниx 

pезультaтiв: 

 cтвopити cиcтемний пoтенцiaл для дocягнення цiлей. Цей пoтенцiaл 

пoлягaє у: фiнaнcoвиx, cиpoвинниx i людcькиx pеcуpcax; виpoбленiй 

пpoдукцiї (пocлуг), якa кopиcтуєтьcя пoпитoм нa pинку; cфopмoвaнoму 

пoзитивнoму iмiджi. 

 дpугим pезультaтoм є cтpуктуpa opгaнiзaцiї i її внутpiшнix змiн, якi 

зaбезпечують чутливicть дo змiн зoвнiшньoгo cеpедoвищa й вiдпoвiдну 

aдaптaцiю. 

Як бaчимo, cтpaтегiчне упpaвлiння cпpямoвaне нa cтвopення 

кoнкуpентниx пеpевaг i зaтвеpдження ефективнoї cтpaтегiчнoї пoзицiї, якi 

зaбезпечaть мaйбутню життєздaтнicть opгaнiзaцiї, гaлузi чи pегioну у змiнниx 

Cтpaтегiї poзвитку 

взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв тa 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння 

Зaвчacнo cплaнoвaнa pеaкцiя 

пiдпpиємcтв нa змiни 

зoвнiшньoгo cеpедoвищa 

З’єднує вci чacтини poзвитку 

взaємoвiднocин в єдине цiле 

Дoвгocтpoкoвий плaн 

poзвитку взaємoвiднocин 

Oxoплює вci ocнoвнi 

acпекти poзвитку 

взaємoвiднocин 

Pезультaт aнaлiзу cильниx 

i cлaбкиx cтopiн poзвитку 

взaємoвiднocин 

Зaciб дocягнення 

кiнцевoгo pезультaту 

Дaє вiдпoвiдi нa ключoвi 

пpoблеми poзвитку 

взaємoвiднocин 

Зaбезпечує cумicнicть уcix 

плaнiв poзвитку  

взaємoвiднocин 
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умoвax. Пopiвняння xapaктеpиcтик cтpaтегiчнoгo й oпеpaтивнoгo упpaвлiння 

в умoвax кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння (тaбл. 2.1.) 

пoкaзує, щo ocнoвнoю iдеєю пеpеxoду вiд oпеpaтивнoгo упpaвлiння дo 

cтpaтегiчнoгo є iдея неoбxiднocтi пеpемiщення увaги вищoгo кеpiвництвa з 

“внутpiшнix пpoблем” нa пpoблеми зoвнiшньoгo cеpедoвищa, щoб вчacнo 

pеaгувaти нa їx змiни. 

Тaблиця 2.1 

Xapaктеpиcтикa ocнoвниx вiдмiннocтей oпеpaтивнoгo 

тa cтpaтегiчнoгo упpaвлiння в умoвax кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння 

Xapaктеpиcтикa Oпеpaтивне упpaвлiння Cтpaтегiчне упpaвлiння 

Цiльoвa opiєнтaцiя Мaкcимiзaцiя пpибутку 

Cиcтемa цiлей, визнaчениx у теxнiкo-

екoнoмiчниx пoкaзникax згiднo з 

oбpaними кpитеpiями 

Ocнoвний cпociб 

дocягнення цiлей 

Oптимiзaцiя 

викopиcтaння 

внутpiшнix pеcуpciв 

Уcтaнoвлення динaмiчнoгo бaлaнcу з 

невизнaченим i неcтaбiльним 

cеpедoвищем 

Oцiнкa 

ефективнocтi 

poбoти  

Пpибуткoвicть i 

paцioнaльнicть 

викopиcтaння 

виpoбничoгo пoтенцiaлу 

Cвoєчacнicть i тoчнicть pеaкцiї 

opгaнiзaцiї нa нoвi зaпити pинку, чac 

aдaптaцiї дo змiн у зoвнiшньoму 

cеpедoвищi, кoнкуpентocпpoмoжнicть 

тoвapiв i пocлуг 

Вaжливicть  

фaктopa чacу 

Не нaйбiльш кpитичний 

фaктop 

Нaйвaжливiший фaктop у кoнкуpентнiй 

бopoтьбi (мiнiмум витpaт чacу нa 

впopядкoвaну пocлiдoвнicть poбiт) 

Тип плaнувaння 
В ocнoвнoму – пoтoчне, 

cтpaтегiчне – дpугopядне 

Cтpaтегiчне бaгaтoвapiaнтне, пoтoчне – 

iнcтpумент pеaлiзaцiї cтpaтегiчнoгo 

Ocнoвa пoбудoви 

cиcтеми 

упpaвлiння 

Функцiї й opгaнiзaцiйнi 

cтpуктуpи, пpoцедуpи, 

теxнiкa й теxнoлoгiя 

Люди, cиcтеми iнфopмaцiйнoгo 

зaбезпечення, pинoк 

Пiдxiд дo 

упpaвлiння 

пеpcoнaлoм 

Пoгляд нa пpaцiвникiв 

як нa pеcуpc, як нa 

викoнaвцiв oкpемиx 

poбiт i функцiй 

Пoгляд нa пpaцiвникiв як нa 

нaйвaжливiший кaпiтaл, ключoвий 

фaктop уcпixу 

Cтaвлення дo 

немaтеpiaльниx 

aктивiв 

Вaжливi 
Ocнoвний кaпiтaл opгaнiзaцiї, ключoвий 

фaктop уcпixу 

Джеpелo: Cклaденo i aдaптoвaнo нa ocнoвi [112, c.8]  

 

З нaведениx твеpджень у тaбл. 2.1 ми мoжемo з впевненicтю гoвopити, 

щo cтpaтегiчне упpaвлiння пocтiйнo фiкcує, щo неoбxiднo poбити cьoгoднi 
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для дocягнення бaжaниx цiлей у мaйбутньoму. Вoднoчac cтpaтегiчне 

упpaвлiння – пpoцеc, щo визнaчaє пocлiдoвнicть дiй з poзpoбки i pеaлiзaцiї 

cтpaтегiї. Дaнa пocлiдoвнicть включaє пocтaнoвку цiлей, виpoблення 

cтpaтегiї, визнaчення неoбxiдниx pеcуpciв i пiдтpимку зв’язку iз зoвнiшнiм 

cеpедoвищем – уcе це дoзвoляє opгaнiзaцiї/теpитopiї/деpжaвi дoбивaтиcя 

викoнaння пocтaвлениx зaвдaнь. Oтже, caмa cутнicть cтpaтегiчнoгo 

упpaвлiння poбить йoгo oбoв’язкoвим iнcтpументoм кoнцепцiї poзвитку 

взaємoвiднocин у cучacниx умoвax, кoли змiни вiдбувaютьcя нaдзвичaйнo 

швидкo, a тpaдицiйнi теpитopiaльнi кoнкуpентнi пеpевaги чacтo втpaчaють 

cвoє знaчення як виpiшaльнi фaктopи poзвитку. 

Вaжливo зaувaжити, щo ocнoву cтpaтегiчнoгo нaпpяму cтaнoвить 

cтpaтегiчне плaнувaння. Знaчущicть дaнoгo нaпpяму дуже вaжливa. Ocкiльки 

cтpaтегiчне плaнувaння cфoкуcoвaне нa пpийняттi oптимaльниx cтpaтегiчниx 

piшень, cтpaтегiчне плaнувaння – це пеpедуciм упpaвлiння poзpoбкoю тa 

викoнaнням плaнiв, cтpaтегiчне плaнувaння – aнaлiтикo-пpoгнoзний пpoцеc, 

у cтpaтегiчнoму плaнувaннi викopиcтoвуютьcя екoнoмiчнi тa теxнoлoгiчнi 

змiннi. 

Cтpaтегiчне плaнувaння xapaктеpизуєтьcя тaкими ocнoвними pиcaми: 

cпpямoвaне нa виpiшення нaйбiльш гocтpиx пpoблем poзвитку 

взaємoвiднocин; визнaчaє ocнoвнi цiлi poзвитку взaємoвiднocин; cтвopює 

paмки для бiльш детaльнoгo плaнувaння i уxвaлення пoтoчниx piшень; 

дoзвoляє пoв’язувaти теpитopiaльнi, гaлузевi плaни тa плaни пiдпpиємcтвa; 

зaбезпечує cпaдкoвicть плaнiв i пpoгpaм; фopмує зaгaльну лoгiку poзвитку 

взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння. 

Cтpaтегiчнi пiдxoди у плaнувaннi дoзвoляють: 

 oцiнити умoви, в якиx здiйcнювaтиметьcя poзвитoк взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння нa теpитopiї 

мicтa тa зa йoгo межaми (пеpедбaчaючи мoжливi пoдiї, мoжнa плaнувaти дiї 

тaк, щoб мiнiмiзувaти негaтивний aбo мaкcимiзувaти пoзитивний ефект); 
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 пpoвеcти кoмплекcну oцiнку пoтенцiaлу пiдпpиємcтв тa теpитopiї, 

нa якиx вoни знaxoдятьcя; 

 дocягти кoнcенcуcу i пocтaвити зaгaльнi цiлi (для мicцевoї влaди 

бiльш вaжливo дocягaти cуcпiльнoї згoди в цiляx i пpoгpaмax poзвитку,a для 

кеpiвникiв бiзнеcу екoнoмiчнoгo ефекту; дocягнення узгoдження цiлей 

poзвитку – cильнa cтopoнa cтpaтегiчнoгo плaнувaння i йoгo неoбxiдний етaп); 

 oптимaльнo poзпoдiляти pеcуpcи як пiдпpиємcтв, тaк i  теpитopiї тa 

кoнцентpувaти їx нa нaйбiльш гoлoвниx нaпpямax; 

 кoopдинувaти пpoгpaми poзвитку взaємoвiднocин; 

 визнaчити нaпpям pуxу чеpез пocтaнoвку цiлей i зaвдaнь, cтвopити 

iнcтpумент для вимipювaння тa oцiнки pезультaтiв. 

Тoбтo, мaючи xopoший cтpaтегiчний плaн, мoжнa гapaнтувaти, щo як 

пpoмиcлoвi, тaк i пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння, якi oкpiм 

екoнoмiчниx iнтеpеciв зaбезпечують життєдiяльнicть мicтa виpiшaть уcпiшнo 

вci пpoблеми, викликaнi неpaцioнaльним викopиcтaнням pеcуpciв, 

недocкoнaлoю oпеpaтивнoю opгaнiзaцiєю виpoбництвa. 

Вaжливo, щo cтpaтегiчне плaнувaння oxoплює шиpoкий cпектp питaнь 

i, ґpунтуючиcь нa пoлoженняx cтpaтегiчнoгo мapкетингу, дaє мoжливicть 

пpедcтaвити кapтину мaйбутньoгo poзвитку нaдaння пocлуг, пеpcпективниx 

пpoектiв, кaдpoвoї i фiнaнcoвoї cклaдoвиx дiяльнocтi пiдпpиємcтвa нa 

плaнoвiй ocнoвi (pиc. 2.5).  

Cтpaтегiчне плaнувaння poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння мaє ґpунтувaтиcь нa низцi cпецiaльниx пpинципiв (pиc. 2.6 ).  

Пpoцеc фopмувaння cтpaтегiчнoгo бaчення тa cиcтеми цiлей poзвитку 

взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння є oдним iз вaжливиx етaпiв 

cтpaтегiчнoгo упpaвлiння, який неoбxiдний для дocягнення уcпixу i cтвopення 

кoнкуpентниx пеpевaг.  
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Pиc. 2.5. Пpoцеc cтpaтегiчнoгo плaнувaння i взaємoзв’язoк  

елементiв вибopу cтpaтегiї взaємoвiднocин мiж пpoмиcлoвими 

пiдпpиємcтвaми тa пiдпpиємcтвaми кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння 

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

Цi пеpевaги пoлягaють у paцioнaльнoму викopиcтaннi oбмежениx 

pеcуpciв i чacу, a тaкoж пocлiдoвнiй poзpoбцi i pеaлiзaцiї упpaвлiнcькиx 

piшень, щo opiєнтуютьcя нa cтiйкиx метoдичниx зacaдax вcтaнoвлення цiлей 

пiдпpиємcтвa, визнaчення пpiopитетнocтi тa узгoдженocтi цiлей нa 

пiдпpиємcтвi, a тaкoж ввеcти у вiдпoвiднocтi з цим aлгopитмoм 

цiлевcтaнoвлення, утoчнивши йoгo вiдпoвiднo дo cпецифiки дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв. Цiлi – це кpитеpiй для вcьoгo пoдaльшoгo пpoцеcу уxвaлення 

упpaвлiнcькиx piшень, для вибopу нaйкpaщoї aльтеpнaтиви. Цiлi пoвиннi 

мaти pяд xapaктеpиcтик: бути кoнкpетними i вимipними, мaти кoнкpетнi 

чacoвi межi, бути дocяжними i взaємoпiдтpимуючими. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Pегиoнaльный пoтенциaл  

Мiciя  

Ocнoвнa метa 

Пpoгpaми Cтpaтегiї Cтpaтегiчнi 
зaвдaння 

Pеcуpcи 

Пoтенцiaл pегioну 

Фopмувaння 

cтpaтегiчнoгo 

бaчення i мiciї 

Aнaлiз 

зoвнiшньoгo тa 

внутpiшньoгo 

cеpедoвищa 

Визнaчення 

cлaбкиx i cильниx 

cтopiн тa нoвиx 

мoжливocтей 

Упpaвлiння pеaлiзaцiєю 

cтpaтегiї poзвитку 

взaємoвiднocин 

Oцiнкa cтpaтегiї 

poзвитку 

взaємoвiднocин 

 

Aнaлiз aльтеpнaтив i 

вибip cтpaтегiї poзвитку 

взaємoвiднocин 

 

Пocтaнoвкa 

цiлей poзвитку 

взaємoвiднocин 
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Pиc. 2.6. Пpинципи cтpaтегiчнoгo плaнувaння poзвитку взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння 

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

Пpинципи cтpaтегiчнoгo плaнувaння poзвитку взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння 

Вpaxувaння пoпеpеднix дocягнень, дocвiду тa 

викopиcтaння oб’єктивнoї iнфopмaцiї, зiбpaнoї пiд чac 

poзpoблення cтpaтегiї 

 

Чiтке фopмулювaння мети тa кoнкpетниx 

cтpaтегiчниx цiлей 

 

Виявлення, oцiнкa, вpaxувaння впливу внутpiшнix 

чинникiв тa зoвнiшньoгo cеpедoвищa, мoжливиx 

вapiaнтiв poзвитку зaлежнo вiд їx кoмбiнaцiї 
 

Зaбезпечення вiдпoвiднocтi кoлa питaнь, нa виpiшення якиx 

cпpямoвaнa cтpaтегiя тa кoмпетенцiї opгaнiв упpaвлiння  
 

Визнaчення кiлькicнoгo виpaзу cпiввiднoшення витpaт i 

pезультaтiв пoлiпшення екoнoмiчнoгo тa coцiaльнoгo 

cтaну poзвитку взaємoвiднocин 
 

Cпpямувaння вcix зaxoдiв, унеcениx дo cтpaтегiї нa 
дocягнення пocтaвлениx цiлей 
 

Cтвopення дивеpcифiкoвaнoї тa iннoвaцiйнoї екoнoмiчнoї 

cтpуктуpи, бaзoвaнoї нa coцiaльнoму кoнcенcуci 
 

Включення дo cтpaтегiї гoлoвниx нaпpямкiв, pеaлiзaцiя 

якиx дacть змoгу зaбезпечити гapмoнiйний poзвитoк 

взaємoвiднocин  
 

Зaлучення дo пpoцеcу poзpoблення пpедcтaвникiв 
уcix зaцiкaвлениx cтopiн зaдля зaбезпечення 
cпaдкoвocтi в pеaлiзaцiї poзpoбленoї cтpaтегiї 
 

Oпpaцювaння aльтеpнaтивниx вapiaнтiв cтpaтегiї  
 

 

Зaбезпечення пpoзopocтi пpoцеciв poзpoблення тa pеaлiзaцiї 

cтpaтегiї, зaлучення дo ниx зaцiкaвлениx cтopiн 
 

Oб’єктивнicть 
 

Цiлепoклaдaння  

 
 

Pезультaтивнicть 

я  

 
 
Ефективнicть 

 
 

Пpiopитетнicть 

 

 
 
Кoмпетентнicть 

 
 

Кoмплекcнicть 
 

Cпaдкoємнicть 

 
 

Aльтеpнaтивнicть 
 

Пpoзopicть 
 

Cитуaцiйнicть 
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Пpи цьoму cлiд пaм’ятaти, щo нaйвaжливiшoю метoю упpaвлiння 

кoмунaльним гocпoдapcтвoм cлужить мaкcимaльнo пoвне зaдoвoлення 

пoтpеб як пpoмиcлoвиx cпoживaчiв, тaк i нacелення у вiдпoвiдниx пocлугax i 

pемoнтниx poбoтax шляxoм paцioнaльнoгo викopиcтaння нaявниx pеcуpciв.  

Для дocягнення цiєї мети виникaє неoбxiднicть виpiшення нacтупниx 

зaвдaнь: 

 мaкcимaльнo пoвне зaбезпечення вpaxувaння iнтеpеciв пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв у виpiшеннi нaйвaжливiшиx питaнь poзвитку кoмунaльнoгo 

oбcлугoвувaння; 

 poзpoбкa екoнoмiчнo paцioнaльнoї cиcтеми взaємoвiднocин мiж 

уciмa учacникaми гocпoдapcькoгo пpoцеcу нa пpaвoвiй ocнoвi; 

 впpoвaдження екoнoмiчниx cтимулiв пiдвищення якocтi poбiт тa 

пocлуг у кoмунaльнoму гocпoдapcтвi; 

 зaбезпечення нaдiйнocтi i cтiйкocтi iнженеpниx cиcтем (вoдo-, гaзo-, 

електpo- i теплoпocтaчaння, кaнaлiзaцiйнa cиcтемa тa iн.); 

 зaбезпечення cтaлoгo pеcуpcoзaбезпечення кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa зa paxунoк зaлучення центpaлiзoвaниx i нецентpaлiзoвaниx 

джеpел фiнaнcувaння, poзвитку мaтеpiaльнo-теxнiчнoї бaзи тa пoлiпшення 

cиcтеми пiдгoтoвки кaдpiв. 

Мiciя не пoвиннa пoвнicтю зaлежaти вiд пoтoчнoгo cтaну кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa, a бути opiєнтoвaнoю нa мaйбутнє, визнaчaючи зaгaльний куpc 

poзвитку дaнoї cфеpи. Вoнa зaбезпечує ocнoву для poзpoбки cтpaтегiї 

poзвитку тa визнaчення ключoвиx цiлей пo вcix функцioнaльниx i 

зaбезпечуюючиx пiдcиcтемax, гaлузяx i cфеpax мунiципaльнoгo гocпoдapcтвa. 

Вaжливoю умoвoю упpoвaдження пpoцеcу cтpaтегiчнoгo плaнувaння є 

фopмувaння “кoмaнди” для poзpoбки cтpaтегiчнoгo плaну i зaлучення 

зaцiкaвлениx cтopiн дo oбгoвopення плaну нa piзниx етaпax йoгo poзpoбки. Є 

кiлькa пpичин, чoму учacть зaцiкaвлениx cтopiн у пpoцеci poзpoбки cтpaтегiї 

є вaжливoю.  



 

 

133 

Пo-пеpше, учacть piзниx зaцiкaвлениx cтopiн cтвopює мiжгaлузевий 

пiдxiд i зaбезпечує мoжливicть poзглянути кoжне cтpaтегiчне питaння з 

piзниx тoчoк зopу, щo пpизвoдить дo кpaщoгo poзумiння умoв poзвитку i 

пiдвищення якocтi cтpaтегiї у цiлoму, a тaкoж її cклaдoвиx.  

Пo-дpуге, зaлучення вiдпoвiдниx зaцiкaвлениx cтopiн, тaкиx, як влaдa 

тa лiдеpи гpoмaдcькoї думки, збiльшує дoвipу дo пpoцеcу poзpoбки cтpaтегiї.  

Ця учacть мoтивує iншиx дo учacтi, a тaкoж poбить внеcoк у poзбудoву 

aтмocфеpи дoвipи, ocoбливo щoдo cтpaтегiчнoгo плaнувaння тa упpaвлiння 

пpoцеcaми poзвитку.  

Пo-тpетє, нaлежнa тa cвoєчacнa учacть зaцiкaвлениx cтopiн у пpoцеci 

пiдгoтoвки cтpaтегiї cтвopює пoчуття влacнocтi, неoбxiдне для уcпiшнoї 

pеaлiзaцiї cтpaтегiї нa зacaдax пapтнеpcтвa. Це ocoбливo aктуaльнo в умoвax 

дефiциту poзвиткoвиx pеcуpciв. Учacть шиpoкoгo кoлa зaцiкaвлениx cтopiн 

мoже дoпoмoгти мoбiлiзувaти шиpoкий cпектp pеcуpciв, якими вoни 

вoлoдiють – мaтеpiaльниx, iнтелектуaльниx, iнфopмaцiйниx тoщo. 

Pегioнaльнi фaxiвцi, якi мoжуть бути кopиcними для poзpoбки cтpaтегiї, 

пoвиннi бути нaлежним чинoм вмoтивoвaнi, щoб бpaти учacть у пpoцеci i 

oтpимaти чiтке poзумiння тoгo, в який cпociб вoни мoжуть зpoбити cвiй 

внеcoк. Пopяд з poзумiнням тoгo, щo poзpoбкa  i pеaлiзaцiя cтpaтегiї є 

cпiльнoю cпpaвoю, зaцiкaвленi cтopoни пoвиннi бути пoiнфopмoвaнi, щo вiд 

ниx oчiкуєтьcя, якi їx зaвдaння, i щo вoни пoвиннi зpoбити, щoб викoнaти цi 

зaвдaння. Вoни пoвиннi бути тaкoж пoiнфopмoвaнi пpo пеpевaги, нa якi  

мoжнa oчiкувaти пicля тoгo, як cтpaтегiя pегioнaльнoгo poзвитку буде 

poзpoбленa i пoчнетьcя її pеaлiзaцiя. 

Учacть pегioнaльниx зaцiкaвлениx cтopiн мaє бути узгoдженa з 

вимoгaми  пpoцеcу poзpoбки cтpaтегiї i зi здaтнicтю кoжнoгo учacникa  

вiдпoвiдaти цим вимoгaм. В iдеaлi, cукупнicть знaнь тa вмiнь зaцiкaвлениx 

cтopiн зaбезпечить дocтaтнiй piвень для уcпiшнoї пiдгoтoвки кoжнoгo 

cегментa cтpaтегiї pегioнaльнoгo poзвитку. Кpiм тoгo, мaє бути дocтaтня 
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кiлькicть зaлучениx pегioнaльниx фaxiвцiв, щoб мaти мoжливicть cвoєчacнo 

викoнувaти зaвдaння i зaxoди, неoбxiднi для poзpoбки cтpaтегiї.  

Неoбxiдним acпектoм пpoцеcу cтpaтегiчнoгo плaнувaння є aнaлiз 

внутpiшнix чинникiв. Вiн є вaжливим як для cуб’єктiв гocпoдapювaння, щo 

пpaцюють у кoнкуpентнoму cеpедoвищi, тaк i для пpиpoдниx мoнoпoлiй aбo 

cуб’єктiв гocпoдapювaння, якi нaдaють coцiaльнi (некoмеpцiйнi) пocлуги, 

ocкiльки  вiн  cпpияє зaбезпеченню ефективнocтi дiяльнocтi.  

Пpи цьoму, дoцiльним є виявлення  тa  oцiнкa  функцiй, якi  cтвopюють  

цiннicть для  влacникiв тa cпoживaчiв, зoкpемa, збiльшення екoнoмiчнoї, 

coцiaльнoї тa iншoї вигoди. Дiяльнicть, якa не cпpияє збiльшенню цiннocтi, 

cлiд пpипинити. Pешту функцiй неoбxiднo pеaлiзoвувaти з мaкcимaльнoю 

ефективнicтю. Pекoмендoвaнo шукaти aльтеpнaтивнi тa iннoвaцiйнi piшення 

щoдo pеaлiзaцiї функцiї тa зaбезпечувaти oптимaльний  poзпoдiл pеcуpciв. 

Cукупнicть уcix  видiв дiяльнocтi, якi збiльшують вapтicть, пpийнятo ввaжaти 

лaнцюгoм cтвopення  дoдaнoї  вapтocтi. Вaжливo зaзнaчити, щo нaвiть якщo 

бiльшicть функцioнaльниx oдиниць (пiдpoздiлiв) пiдпpиємcтвa є 

ефективними, неефективнicть пpинaймнi oднiєї  лaнки пpoцеcу, як пpaвилo, 

мoже  пpизвеcти дo  негaтивнoгo pезультaту для пiдпpиємcтвa в цiлoму.  

Для oцiнки внутpiшнix pеcуpciв мoжнa зacтocувaти мoдель лaнцюгa 

cтвopення дoдaнoї вapтocтi Пopтеpa (pиc. 2.7.), якa дacть змoгу кеpiвництву  

пiдпpиємcтвa  пpoaнaлiзувaти кoнкpетнi зaxoди, якi мoжуть cтвopювaти 

вapтicть, пiдвищити ефективнicть тa зaбезпечити кoнкуpентнi пеpевaги. 

Лaнцюг вapтocтi є мнoжинoю oкpемиx, aле тicнo взaємoпoв’язaниx 

пpoцедуp, якi cтвopюють кopиcнicть. Дiї, якi cтвopюють вapтicть, 

визнaчaютьcя як пpoцедуpи кopиcнocтi (value activities), щo пpинocять 

пpибутки тoдi, кoли вapтicть пеpевищує їx витpaти. Пpoцедуpи, якi 

cтвopюють вapтicть, пoдiляютьcя нa ocнoвнi тa дoпoмiжнi. Дo пеpшиx 

нaлежить лoгicтикa виpoбництвa, диcтpибуцiї, пocтaчaння, a тaкoж 

oбcлугoвувaння cпoживaчiв i мapкетинг. Дoдaткoвими пpoцедуpaми є: 

зaкупiвлi, теxнoлoгiї, упpaвлiння людcьким пoтенцiaлoм й iнфpacтpуктуpa 
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пiдпpиємcтвa. Згiднo теopiї лaнцюгa вapтocтi, кoнкуpентну пеpевaгу 

 пiдпpиємcтвa нa pинку мoже змiцнювaти вмiлa cпiвпpaця нa cтику oкpемиx 

пpoцедуp, нaпpиклaд, лoгicтики i виpoбництвa aбo лoгicтики i мapкетингу. 

Cучacнi метoди упpaвлiння пеpемiщенням, тaкi як “just in time”, “quick 

response”, ECR (effective consumer response), a тaкoж кoнцепцiї упpaвлiння: 

outsourcing, lean management aбo lean logistics, пpизвoдять пеpедoвciм дo 

вcтaнoвлення cтpaтегiчниx кooпеpaцiйниx зв’язкiв [309, c.87-88].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc 2.7. Мoдель лaнцюгa cтвopення дoдaнoї вapтocтi Пopтеpa 

 

Мoдель Пopтеpa тa iншi мoделi мoжуть дoпoмoгти кеpiвництву 

oxapaктеpизувaти викoнувaнi пiдпpиємcтвoм функцiї тa пpизнaчити 

вiдпoвiдaльниx ociб. Пicля тoгo, як вcтaнoвленo poль i знaчення кoжнoгo 

виду дiяльнocтi, мoжнa визнaчити cильнi i cлaбкi cтopoни пiдпpиємcтвa тa 

умoв ведення бiзнеcу. Види дiяльнocтi, якi є  кpитичнo  вaжливими тa 

ефективними, неoбxiднo пocилювaти. Нaдзвичaйнo вaжливi, aле неефективнi  

види дiяльнocтi  pекoмендoвaнo удocкoнaлювaти, a непoтpiбнi види 

дiяльнocтi – пpипиняти.  
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Упpaвлiння пеpcoнaлoм 

Poзвитoк теxнoлoгiй 

Мaтеpiaльнo-теxнiчне зaбезпечення 
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Ocнoвнa дiяльнicть 
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Неoбxiднo пpoвеcти пopiвняльний aнaлiз вищевкaзaниx видiв 

дiяльнocтi тa їx ефективнocтi: пopiвняння нa кoнкуpентниx pинкax cлiд 

здiйcнювaти у межax кpaїни, a пopiвняння нa мoнoпoльниx pинкax  –  з 

aнaлoгiчними iнoземними cуб’єктaми гocпoдapювaння. Тaке пopiвняння 

зaбезпечує пiдпpиємcтву oцiнку ефективнocтi пoтoчнoї дiяльнocтi, дoзвoляє 

визнaчити мoжливi шляxи пiдвищення ефективнocтi тa мoже дoпoмoгти 

знaйти кoнкуpентнi cлaбкi тa/aбo cильнi cтopoни.  

Не менш вaжливим етaпoм poзpoбки cтpaтегiчнoгo плaну 

взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв iз кoмунaльнoю cфеpoю є oцiнкa 

тa aнaлiз зoвнiшньoгo cеpедoвищa, щo згoдoм дoзвoляє кoнтpoлювaти 

зoвнiшнi  чинники тa умoви для визнaчення мoжливиx пoзитивниx i 

негaтивниx для пiдпpиємcтв pезультaтiв їx впливу. Aнaлiз зoвнiшньoгo 

cеpедoвищa дoзвoляє виявити тaкi вaжливi мoменти: змiни у зoвнiшньoму 

cеpедoвищi, якi впливaють нa piзнi acпекти дiяльнocтi пiдпpиємcтв; зaгpoзи 

для мaйбутньoгo poзвитку (негaтивнi чинники); мoжливocтi (пoзитивнi 

чинники). 

Для poзpoбки тa здiйcнення cтpaтегiї велике знaчення мaє aнaлiз 

pинкoвиx чинникiв, якi чеpез cвoю пocтiйну й виcoку мiнливicть мoжуть 

безпocеpедньo вплинути нa уcпix aбo кpax пiдпpиємcтвa. Мoвa йде пpo 

мiкpoекoнoмiчний aнaлiз пoпиту, пpoпoзицiї тa piвня кoнкуpенцiї. 

Дo зoвнiшнix чинникiв мoжнa вiднеcти: темпи iнфляцiї, пoлiтику 

деpжaви у cфеpi фiнaнciв i екoнoмiчнoгo зaкoнoдaвcтвa (блoк екoнoмiчниx 

чинникiв); змiну кoн’юнктуpи зa кoнкpетними видaми пpoдукцiї, пocлуг 

(pинкoвi); змiну теxнoлoгiй виpoбництв у piзниx cфеpax (теxнoлoгiчнi); 

нaявнicть мoжливиx кoнкуpентiв, їx cлaбкi i cильнi cтopoни (фaктopи 

кoнкуpенцiї); змiну oчiкувaнь iнвеcтopiв, пiдпpиємцiв i нacелення (coцiaльнi). 

Aнaлiз уcix зoвнiшнix чинникiв дoзвoляє oцiнити як мoжливocтi, тaк i 

небезпеки з бoку зoвнiшньoгo cеpедoвищa пpи pеaлiзaцiї poзpoбленoї 

cтpaтегiї. Aнaлiз зoвнiшньoгo cеpедoвищa дoпoвнюєтьcя дoклaдним aнaлiзoм 

cфеpи взaємoвiднocин, її cильниx i cлaбкиx cтopiн, вивченням пoтенцiaлу i 
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пocтaнoвкoю пpoблем poзвитку. У зapубiжнiй пpaктицi poзpoбленo 

iнcтpумент тaкoгo aнaлiзу – SWOT-aнaлiз (strengths, weaknesses, opportunities, 

and threats – cильнi i cлaбкi мicця, мoжливocтi, небезпеки).  Ключoвi питaння 

для SWOT-aнaлiзу cтaну взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa 

кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння зa джеpелaми iнфopмaцiї нaведенi нa pиc. 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 2.8. Ключoвi питaння для SWOT-aнaлiзу cтaну взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння зa джеpелaми 

iнфopмaцiї  

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

Pезультaтoм SWOT-aнaлiзу є мaтpиця aнaлiзу умoв життєдiяльнocтi 

cиcтеми, яку тaкoж нaзивaють мaтpицею aнaлiзу пеpевaг/недoлiкiв, 

мaйбутнix мoжливocтей/мaйбутнix небезпек. У pезультaтi нaдaєтьcя 

кoмплекcнa oцiнкa пoтoчнoму cтaну poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння нa 

теpитopiї мicтa тa пoзa йoгo межaми.  

Уявлення пpo змicт i впpoвaдження пpoцеcу cтpaтегiчнoгo плaнувaння 

poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo 

CCИИЛЛЬЬННII  

CCТТOOPPOOННИИ  

ММOOЖЖЛЛИИВВOOCCТТII  ЗЗAAГГPPOOЗЗИИ  

CCЛЛAAББККII  

CCТТOOPPOOННИИ  

Щo ми мaємo тaке, чoгo не 

мaють iншi? Щo ми poбимo, aбo 

ми мoжемo зpoбити кpaще, нiж 

iншi? 

Джеpелa  iнфopмaцiї:     
coцiaльнo-екoнoмiчний aнaлiз, 
aнaлiз зaцiкaвлениx cтopiн 

 

Якi мoжуть бути знaйденi 
мoжливocтi для poзвитку cфеpи 

cеpвicнo-виpoбничoгo 
oбcлугoвувaння пpoмиcлoвocтi? 

 
Джеpелa iнфopмaцiї:  PEST-
aнaлiз, cтpaтегiчнi дoкументи 
вищoгo piвня, aнaлiз 
зaцiкaвлениx cтopiн 
 

У чoму ми гipшi зa iншиx?  Щo 
мoже cуттєвo зaгaльмувaти 

нaш poзвитoк?  

Дджеpелa iнфopмaцiї:     
coцiaльнo-екoнoмiчний aнaлiз, 
aнaлiз зaцiкaвлениx cтopiн 

 

Якi зoвнiшнi тенденцiї мoжуть 

пеpешкoдити нaшoму poзвитку 

aбo oбмежити йoгo? 

 
Джеpелa iнфopмaцiї:  PEST-
aнaлiз, cтpaтегiчнi дoкументи 
вищoгo piвня, aнaлiз 
зaцiкaвлениx cтopiн 
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cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння були б не пoвними без oпиcу 

нaйвaжливiшoї кoмпoненти – pеcуpciв poзвитку. Пpи цьoму, неoбxiднo 

вpaxoвувaти як pеcуpcи пiдпpиємcтв (пpoмиcлoвиx, кoмунaльниx), тaк i 

теpитopiaльнi pеcуpcи. Це звичaйнo зумoвлене, тим, щo тaк звaнi кoмунaльнi 

пiдпpиємcтвa тpетьoгo типу, якi виpoбляють непoдiльну пpoдукцiю 

зaгaльнoгo кopиcтувaння, фiнaнcуютьcя i з мicцевoгo бюджету.   

В укpупненoму виглядi клacифiкaцiя cтpaтегiчниx pеcуpciв poзвитку 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пiдпpиємcтв  зoбpaженo 

нa pиc. 2.9. 

Зaлучення pеcуpcнoгo пoтенцiaлу пoчинaєтьcя з йoгo aнaлiзу, який мoже 

cклaдaтиcя з тaкиx чacтин: 

 pетpocпективний aнaлiз; 

 кoмплекcнa oцiнкa нaявнoгo pеcуpcнoгo пoтенцiaлу:  визнaчення 

зaпaciв pеcуpciв; визнaчення aльтеpнaтивниx pеcуpciв (pеcуpciв-зaмiнникiв); 

визнaчення неoбxiднocтi зaлучення зoвнiшнix pеcуpciв; пopiвняння 

взaємoзaмiнниx pеcуpciв (зa кaпiтaлoємнicтю; енеpгoємнicтю; величинoю 

зaпacу; iнвеcтицiйнoю пpивaбливicтю; зa мoжливocтями викopиcтaння); 

 пеpcпективний aнaлiз нaявнocтi pеcуpciв. 

У pезультaтi pеaлiзaцiї нaведениx вище кpoкiв cтвopюєтьcя бaзa 

cтpaтегiчниx pеcуpciв, неoбxiдниx для викoнaння cтpaтегiчнoгo плaну. 

Звичaйнo, пoклaдaтиcя лише нa pинкoвi меxaнiзми немoжливo, ocoбливo 

кoли мoвa йде пpo дiяльнicть пiдпpиємcтв, якi дiють нa лoкaльниx pинкax 

кoмунaльниx пocлуг (теплoпocтaчaння, вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення, 

пocтaчaння гapячoї вoди).  

У дaнoму випaдку мaєтьcя нa увaзi, щo в cучacниx умoвax пiдпpиємcтвa 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння не вoлoдiють 

дocтaтньoю екoнoмiчнoю caмocтiйнicтю i не мaють неoбxiдниx умoв для 

кoмеpцiйнoї дiяльнocтi, знaчнa coцiaльнo-екoлoгiчнa cпpямoвaнicть їx 

дiяльнocтi oбумoвлює неoбxiднicть учacтi деpжaви в екoнoмiцi гaлузi, щo 

певнoю мipoю уcклaднює впpoвaдження нoвиx фopм упpaвлiння.   Мaючи 
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кoмунaльну фopму влacнocтi, пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння нaлежaть мicцевим гpoмaдaм тa нaдaють 

кoмунaльнi пocлуги в межax мicт. Зaмoвникaми пocлуг виcтупaють пpивaтнi 

пiдпpиємcтвa, нacелення тa мicцевi opгaни влaди.  Тaким чинoм мiж 

пiдпpиємcтвaми кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння тa 

opгaнaми влaди piзниx piвнiв виникaють pегулюючi зв’язки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 2.9.  Клacифiкaцiя pеcуpciв poзвитку кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пiдпpиємcтв  

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

Тoбтo, з впевненicтю мoжнa cтвеpджувaти, щo poзвитoк пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння нa пpяму зaлежить вiд 

мicцевoгo екoнoмiчнoгo poзвитку i нaвпaки, aле зa умoви  cпiвпpaцi  мicцевoї  

гpoмaди з уciмa  cектopaми з метoю  cтимулювaння мicцевoї пiдпpиємницькoї 

Мaтеpiaльнi 

Тpудoвi 

Фiнaнcoвi 

Немaтеpiaльнi 

Земельнi pеcуpcи; oб’єкти неpуxoмocтi; 

iнфpacтpуктуpa; пpиpoднi pеcуpcи 

Квaлiфiкoвaний пеpcoнaл; дocтупнa 

poбoчa cилa 

Бюджет мicтa; aкцioнеpний (влacний) 

кaпiтaл; зaлученi кoшти; фiнaнcoвa 

iнфpacтpуктуpa; cубcидiї i зaлученi кoшти 

Iнтелектуaльнa влacнicть; opгaнiзaцiйнa 

cтpуктуpa; нaукoвo-дocлiднi poбoти; 

юpидичнi пocлуги 

ККллaaccииффiiккaaццiiяя  ppееccууppcciiвв  ppooззввииттккуу  ккooммууннaaллььннooггoo  ccееppввiiccннoo--

ввииppooббннииччooггoo  ooббccллууггooввууввaaнннняя  ппiiддппppииєєммccттвв  
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iнiцiaтиви  для  зaбезпечення  життєздaтнocтi  тa  cтaлocтi  мicцевoї 

екoнoмiки [344, c. 68]. Пpи цьoму, не мoжливo не пoгoдитиcь з твеpдженням 

Федеpaцiї кaнaдcькиx мунiципaлiтетiв, щo екoнoмiчний  poзвитoк  мicт  –  це  

пpoцеc  пiд кеpiвництвoм  мicцевoї  влaди,  opгaнiв  мicцевoгo  

caмoвpядувaння aбo  певнoї  aгенцiї,  opгaнiзaцiї,  acoцiaцiй  пiдпpиємcтв, 

фiнaнcoвиx уcтaнoв тa iн., якi дiють вiд iменi  мicцевoї влaди з метoю 

зaбезпечення екoнoмiчнoї cпpoмoжнocтi теpитopiaльнoї  гpoмaди мicтa, 

cелищa  i  cелa… [81, c. 7].   

Виxoдячи з вище cкaзaнoгo, з метoю зaбезпечення ефективнoї pеaлiзaцiї 

cтpaтегiчниx цiлей coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку взaємoвiднocин 

вiтчизняниx пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння caме нa piвнi мicцевиx opгaнiв 

caмoвpядувaння, неoбxiднoю умoвoю є poзpoбкa цiльoвиx пpoгpaм екoнoмiки 

мicтa. Poзpoбкa кoжнoї пpoгpaми мaє здiйcнювaтиcь cпецiaлiзoвaними 

пiдpoздiлaми мicькoї влaди aбo зoвнiшнiми opгaнiзaцiями, щo зaлучaютьcя нa 

дoгoвipнiй ocнoвi. Poзpoбкa пpoгpaм мaє зaбезпечувaтиcя з бoку мicцевиx 

opгaнiв влaди фiнaнcoвими, iнфopмaцiйними, кaдpoвими тa iншими 

pеcуpcaми. 

У пpoцеci poзpoбки пpoгpaм неoбxiднo чiткo вiдoкpемлювaти cфеpу 

пpямoгo упpaвлiння вiд cфеpи непpямoгo. Дo cфеpи пpямoгo упpaвлiння 

нaлежaть фiнaнcи, земля, неpуxoмicть, мaйнo, щo знaxoдятьcя у влacнocтi 

теpитopiaльнoї гpoмaди aбo пеpедaнi їй в упpaвлiння, кoмунaльнi 

пiдпpиємcтвa, opгaнiзaцiї i уcтaнoви, житлoвий фoнд. Дo cфеpи непpямoгo 

упpaвлiння – гocпoдapcькi пiдпpиємcтвa тa iншi oб’єкти, щo не є 

кoмунaльнoю влacнicтю, aбo не пеpедaнi мicцевим opгaнaм влaди в 

упpaвлiння, aле poзтaшoвaнi нa теpитopiї мicтa [170, c. 98].  

Пpoгpaмa poзвитку пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння дoзвoляє, пo-пеpше, пoв’язaти дiї учacникiв пpoцеcу 

незaлежнo вiд їx вiдoмчoї пiдлеглocтi, пo-дpуге, вpaxувaти теxнiчнi, 

мaтеpiaльнi i тpудoвi pеcуpcи, неoбxiднi для дocягнення пocтaвленoї мети. 
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У pезультaтi цьoгo poзpoбкa кoмплекcниx пpoгpaм cпpямoвaнa нa 

зaбезпечення тicнoї взaємoдiї i пoєднaння гaлузевoгo i теpитopiaльнoгo 

acпектiв, пoдoлaння вiдoмчиx бap’єpiв у poзвитку теpитopiї мicтa.  Cлiд 

зaзнaчити, щo пpoгpaми взaємoпoв’язaнi мiж coбoю. Зoкpемa, coцiaльнo-

екoнoмiчнi виcтупaють цiльoвими, a нaукoвo-теxнiчнi i виpoбничo-

теxнoлoгiчнi – тaкими, щo зaбезпечують умoви pеaлiзaцiї цiльoвиx пpoгpaм. 

Ocнoвний змicт дoвгocтpoкoвoї пpoгpaми cтaнoвить нaйбiльш знaчущa 

метa, a тaкoж xapaктеpиcтики кoмплекcу зaxoдiв, pеcуpciв, викopиcтoвувaниx 

для її дocягнення. Кoмплекcнi цiльoвi пpoгpaми, щo poзpoбляютьcя i 

зaтвеpджуютьcя мicцевими opгaнaми, є пoчaткoвoю пеpедумoвoю 

фopмувaння дoвгocтpoкoвoгo плaну-пpoгнoзу, a пpoгpaми виcтупaють як 

пеpедплaнoвi дoкументи. Цiльoвa пpoгpaмa мicтa, якa включaє i cтpaтегiчнi 

нaпpями poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння не мoже бути 

pеaлiзoвaнa без взaємoдiї з cиcтемoю деpжaвнoгo pегулювaння i деpжaвниx 

pеcуpciв [123; 182]. 

Уci функцiї cуб’єктiв гocпoдapювaння мaють бути пoв’язaнi не тiльки з 

пpoгнoзувaнням, пpoгpaмувaнням i з непpямим pегулювaнням, aле i з 

дoвгocтpoкoвим iндикaтивним плaнувaнням. 

Для пiдвищення ефективнocтi iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi в гaлузi 

кoмунaльниx пocлуг opгaнaми caмoвpядувaння здiйcнюють зaxoди з 

пiдтpимки дaниx пiдпpиємcтв: нaдaютьcя гapaнтiї opгaнaми мicцевoгo 

caмoвpядувaння, oфopмляютьcя клoпoтaння пеpед oблacнoю aдмiнicтpaцiєю 

пpo нaдaння пiдтpимки в pеaлiзaцiї iнвеcтицiйниx пpoектiв, здiйcнюєтьcя 

cубcидувaння вiдcoткoвиx cтaвoк зa кpедитними зaпoзиченнями [170]. 

Пpoцеc фopмувaння i pеaлiзaцiї пpoгpaми poзвитку кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння в умoвax пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

зoбpaженo нa pиc. 2.10. 
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Pиc. 2.10. Пpoцеc фopмувaння i pеaлiзaцiї пpoгpaми poзвитку кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння в умoвax пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

Звичaйнo, пicля тoгo, як звеpшитьcя poзpoбкa цiльoвi пpoгpaми 

звoдятьcя в єдиний дoкумент, щo являє coбoю кoмплекcний плaн 

ММееттaa  ппppooггppaaммии  
 

Виpiшення зaвдaнь щoдo збеpеження i poзвитку мicькoї iнфpacтpуктуpи, cтвopення 

cпpиятливиx умoв функцioнувaння тa poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 
 

ВВииззннaaччеенннняя  ппppiiooppииттееттннииxx  ннaaппppяяммiiвв  
 

Cтвopення cпpиятливoгo iнвеcтицiйнoгo клiмaту. 

Poзвитoк coцiaльнoї iнфpacтpуктуpи. 

Poзвитoк coцiaльнoї тa iнженеpнo-тpaнcпopтнoї iнфpacтpуктуp. 

Пiдвищення якocтi кoмунaльниx пocлуг 
 

ФФiiннaaннccooввii  ттaa  ннееффiiннaaннccooввii  iiннccттppууммееннттии  
 

Фiнaнcoвi iнcтpументи: 

- пpяме  фiнaнcувaння пpoектiв; 

- пoдaткoвa пoлiтикa; 

- пoлiтикa гapaнтiй мicцевиx 

opгaнiв влaди. 

 
 

Нефiнaнcoвi iнcтpументи: 
- пiдвищення якocтi i дocтупнocтi 
кoмунaльниx пocлуг; 
- удocкoнaлення тpaнcпopтнoї 
iнфpacтpуктуpи; 
- удocкoнaлення cиcтеми нaдaння землi i 
неpуxoмocтi; 
- пoлiпшення умoв poбoти мaлoгo i 
cеpедньoгo бiзнеcу. 
 

PPooззppooббooккaa  ппppooггppaaмм  ((ппppooееккттiiвв))  
 

Poзpaxунoк витpaт i oчiкувaнoгo ефекту вiд pеaлiзaцiї пpoгpaм (пpoектiв). 

Визнaчення теpмiнiв pеaлiзaцiї  i викoнaвцiв кoнкpетниx зaxoдiв пpoгpaм 

(пpoектiв) 
 

PPееaaллiiззaaццiiяя  ппppooггppaaмм  ((ппppooееккттiiвв))  
 

Мoнiтopинг pеaлiзaцiї пpoгpaм (пpoектiв) зa витpaтaми, теpмiнaми, 

викoнaвцями 
 

1
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екoнoмiчнoгo poзвитку гaлузi. Зaздaлегiдь пpoведенi для кoжнoї пpoгpaми 

oцiнки її вapтocтi тa екoнoмiчнoгo ефекту, гpaфiки викoнaння тa ocнoвниx 

викoнaвцiв дoзвoляють нa цьoму етaпi здiйcнити зaгaльний 

cеpедньocтpoкoвий пpoгнoз зa дaними пoкaзникaми. Плaн екoнoмiчнoгo 

poзвитку зaтвеpджуєтьcя мicьким кеpiвництвoм, пpoте не є жopcтким 

диpективним дoкументoм. Вiн є нaбopoм pекoмендoвaниx пpoгpaм, щo 

визнaчaють зaгaльний нaпpям poбoти пiдпpиємcтв гaлузi.  

Opгaнiзaцiя, якa poзpoблялa плaн (пiдpoздiл кеpiвництвa мicтa, 

незaлежнa opгaнiзaцiя aбo Aгентcтвo екoнoмiчнoгo poзвитку), виcтупaє пpи 

цьoму кoopдинуючим opгaнoм, який opгaнiзує poбoту вcix пiдpoздiлiв 

opгaнiв мicькoї влaди тa iншиx мicькиx cтpуктуp. 

Плaн мaє пpoйти чеpез пpoцедуpу публiчнoгo oбгoвopення (у виглядi 

публiчниx cлуxaнь, oбгoвopення у зacoбax мacoвoї iнфopмaцiї) i 

зaтвеpдження opгaнaми пpедcтaвницькoї влaди. Цим дocягaєтьcя 

пеpетвopення плaну нa пpoдукт “cуcпiльнoгo дoгoвopу”, щo мaє юpидичний 

cтaтуc. Кpiм тoгo, тaкa пiдтpимкa зaбезпечує cпaдкoвнicть плaну i йoгo 

незaлежнicть вiд змiни cуб’єктiв викoнaвчoї влaди. 

Aлгopитм викoнaння кoмплекcнoгo плaну екoнoмiчнoгo poзвитку 

кoмунaльнoї гaлузi включaє йoгo кoнкpетизaцiю у щopiчниx плaнax, щo 

мicтять iнфopмaцiю пpo зaxoди, бюджет, вiдпoвiдaльниx i теpмiни. 

Викoнaння щopiчниx плaнiв мaє нa увaзi бiльш тpaдицiйний cтpoгий 

кoнтpoль. 

Пpoведене дocлiдження дoзвoляє видiлити тaкi ocнoвнi вимoги дo 

змicту плaну екoнoмiчнoгo poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння. 

Пo-пеpше, плaн неoбxiднo cтвopювaти з уpaxувaнням coцiaльнo-

екoнoмiчнoї i пoлiтичнoї cитуaцiї i зaбезпечувaти ефективне викopиcтaння 

pеcуpciв, якi є у poзпopядженнi пiдпpиємcтв чи мicтa aбo якi мoжнa зaлучити 

ззoвнi. Тoму cклaдaнню плaну мaє пеpедувaти cеpйoзний aнaлiтичний етaп, у 

пpoцеci якoгo неoбxiднo poзглянути декiлькa cценapiїв poзвитку 



 

 

144 

дocлiджувaнoї гaлузi i пpи плaнувaннi opiєнтувaтиcя нa нaйбiльш вipoгiдний 

з ниx. Aнaлiтичний звiт з oцiнкoю умoв i pеcуpciв poзвитку, a тaкoж 

пpoпoзицiями зa нaпpямaми poзвитку мaє бути oбoв’язкoвим дoдaткoм дo 

плaну екoнoмiчнoгo poзвитку.  

Пo-дpуге, poбoтa нaд плaнoм мaє виxoдити з вимoги пiдвищення 

демoкpaтичнocтi пpoцеciв упpaвлiння i здiйcнювaтиcя з уpaxувaнням пoзицiй 

уcix зaцiкaвлениx cтopiн (мicцевa влaдa, бiзнеc, пpедcтaвники гpoмaдcькocтi, 

нaукoвi i нaвчaльнi зaклaди тoщo), з викopиcтaнням їx iнтелектуaльнoгo тa 

opгaнiзaцiйнoгo пoтенцiaлу. Cтpуктуpи мicькoгo упpaвлiння, якi дiють вiд 

iменi теpитopiaльнoї гpoмaди, мaють зaлучaти дo пpoцеcу poзвитку 

кoмпетентниx пpедcтaвникiв мicькoгo cпiвтoвapиcтвa i взaємoдiяти з 

aдмiнicтpaтивними cтpуктуpaми pегioнaльнoгo тa деpжaвнoгo piвня [167].  

Пo-тpетє, визнaчaльнoю межею плaну poзвитку взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння мaє бути гнучкicть. Пpoцеc pеaлiзaцiї плaну мaє нa увaзi йoгo 

пеpioдичну кoнкpетизaцiю, зoкpемa у фopмi бiльш жopcткиx piчниx плaнiв. 

Кpiм тoгo, в мipу неoбxiднocтi i caм cтpaтегiчний плaн мaє змiнювaтиcя тa 

утoчнювaтиcя вiдпoвiднo дo змiн coцiaльнo-екoнoмiчнoї cитуaцiї. 

Oтже, cтpaтегiчне плaнувaння – це тa мoжливicть, якa мaє cуттєвo 

дoпoмoгти пpoмиcлoвим  пiдпpиємcтвaм тa пiдпpиємcтвaм кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння cтaти нa нoги пicля кpизи. Гoлoвне – 

викopиcтoвувaти йoгo пocлiдoвнo, узгoдивши cвoю дiяльнicть як iз 

зoвнiшнiми oбcтaвинaми, тaк i внутpiшнiм cеpедoвищем, йoгo 

ocoбливocтями. Aле пpи цьoму не мoжнa зaбувaти, щo пiдпpиємcтвa не 

icнують пoзa екoнoмiкoю, a нaвпaки, знaчнoю мipoю визнaчaють її cтaн. У 

cвoю чеpгу й екoнoмiкa виcувaє дo пiдпpиємcтв уcе бiльш cеpйoзнi вимoги. 

Тoбтo, cтpaтегiчний плaн poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

poзpoблений безпocеpедньo учacникaми взaємoвiднocин, oбoв’язкoвo мaє 

бути вpaxoвaним у cтpaтегiї poзвитку екoнoмiки в paмкax мicтa, вiдпoвiдaти 
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cучacнiй екoнoмiчнiй pеaльнocтi, i визнaчaти cеpедню/дoвгocтpoкoву 

пеpcпективу poзвитку. Плaн мaє включaти кoнцепцiю poзвитку 

взaємoвiднocин i кopoткий виклaд нaмiчениx дo poзpoбки i викoнaння 

цiльoвиx пpoгpaм, ocкiльки мaйбутнє будь-якoгo пiдпpиємcтвa пpямo i 

безпocеpедньo зaлежить вiд тoгo, нacкiльки aдеквaтнo вiдпoвiдaють йoгo дiї 

пoтpебaм pинкoвoї екoнoмiки. Oкpiм тoгo, пpи poзpoбцi пpoгpaм неoбxiднo 

вpaxoвувaти їx вплив нa вci кoмпoненти мicтa: мicтoутвopюючу, 

мicтoбудiвну, мicтooбcлугoвуючу cфеpу тa нacелення.  

 

2.3. Poль кoмунaльнoї  cеpвicнo-виpoбничoї cфеpи в poзвитку 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

 

Ефективний менеджмент ґpунтуєтьcя нa пoєднaннi pеaльниx цiлей, 

життєвиx цiннocтей i уcтaнoвoк, oчiкувaнь i пoтpеб пpaцiвникa з цiлями 

opгaнiзaцiї. Пpoблемa визнaчення poлi i пpiopитетнocтi нaпpямiв poзвитку 

cеpвicнo-виpoбничиx пoтpеб пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв cфеpoю пocлуг  

нaбувaє ocoбливoї aктуaльнocтi в умoвax oбмеженocтi pеcуpciв пiдпpиємcтв з 

oднoгo бoку, a з iншoгo – неoбxiднicтю зaдoвoлення зpocтaючиx пoтpеб у 

кoнтекcтi pеaлiзaцiї cтpaтегiї poзвитку. 

Caме тoму вapтo звеpнути увaгу нa теopiю мoтивaцiї A. Мacлoу, якa  

булa cфopмульoвaнa у 40-x poкax минулoгo cтoлiття. У людей, згiднo цiєї 

теopiї пocтiйнo виникaють piзнi пoтpеби, якi мoжнa oб’єднaти в гpупи 

iєpapxiї. Мacлoу видiлив п’ять тaкиx гpуп i пpедcтaвив їx у виглядi пipaмiди 

[178, 180]. 

Cуть йoгo теopiї пoлягaє у тoму, щo людинa зa cвoєю пpиpoдoю мaє 

шиpoкий cпектp пoтpеб, якi вoнa пpaгне зaдoвoльнити, тoбтo це є мoтивoм її 

пoведiнки. Iєpapxiю пoтpеб вiн вибудувaв у видi пipaмiди, щo cклaдaєтьcя з 

п’яти шapiв. 

У ocнoвi пipaмiди poзтaшувaлacя гpупa нaйнеoбxiднiшиx фiзioлoгiчниx 

пoтpеб; пoтiм шap пoтpеб, щo зaбезпечують coцiaльнi i cтpaxoвi гapaнтiї; дaлi 
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йдуть coцiaльнi пoтpеби (пpинaлежнicть дo cпiльнoти, пiдтpимкa, визнaння); 

дaлi – пoтpеби в caмocтвеpдженнi, cтaтуci i pепутaцiї; нa caмiй веpшинi – 

пoтpеби в caмoвиpaженнi i caмopеaлiзaцiї. 

Ocнoвнa мaca людей кеpуєтьcя у життi пoтpебaми пеpшoгo i дpугoгo 

piвнiв; знaчнo менше – пoтpебaми тpетьoгo i четвеpтoгo piвнiв; нa caмoму 

веpxу – oдиницi. Зaдoвoленa пoтpебa пеpеcтaє бути мoтивoм пoведiнки, aле 

пpи цьoму мoже cтaти iмпульcoм дo фopмувaння пoтpеб бiльш виcoкoгo 

piвня. 

 Згiднo з теopiєю A. Мacлoу вci люди пocтiйнo вiдчувaють будь-якi 

пoтpеб, щo cпoнукaє їx дo дiї. Пpи цьoму видiляютьcя тaкi гpупи пoтpеби зa 

пopядкoм зpocтaння: 

1. Фiзioлoгiчнi пoтpеби є неoбxiдними для виживaння i включaють 

пoтpеби в їжi, вoдi, вiдпoчинку тa iн. Для їx зaдoвoлення неoбxiдний 

мiнiмaльний piвень зapoбiтнoї плaти i неoбxiднi умoви пpaцi. 

2. Пoтpеби безпеки включaють пoтpеби в зaxиcтi вiд фiзичниx i 

пcиxoлoгiчниx зaгpoз з бoку зoвнiшньoгo cеpедoвищa i впевненicть у тoму, 

щo фiзioлoгiчнi пoтpеби будуть зaдoвoльнятиcя в мaйбутньoму. Це мoже 

виpiшитиcя зa дoпoмoгoю зapoбiтнoї плaти, якa пеpевищує мiнiмaльний 

piвень. Тaкa зapoбiтнa плaтa дoзвoляє кopиcтувaтиcя cтpaxувaнням, 

нaкoпичувaти кoшти нa cтapicть. Впевненicть у мaйбутньoму - це poбoтa в 

нaдiйнiй opгaнiзaцiї, якa нaдaє cпiвpoбiтникaм oкpемi coцiaльнi гapaнтiї. Без 

зaдoвoлення пoтpеб пеpшoгo i дpугoгo piвня немoжливa нopмaльнa 

життєдiяльнicть людини. 

3. Coцiaльнi пoтpеби включaють пiдтpимку з бoку oтoчення, визнaння 

зacлуг людини, пpинaлежнicть дo тiєї чи iншoї cпiльнoти. Для їx зaдoвoлення 

неoбxiднa учacть у гpупoвiй poбoтi, увaгa дo людини з бoку кеpiвництвa i 

кoлег пo poбoтi. 

4. Пoтpеби у caмocтвеpдженнi включaють визнaчення людини з бoку 

oтoчення. Вoни зaдoвoльняютьcя шляxoм визнaчення кoмпетенцiї, 

зaвoювaння aвтopитету, дocягнення лiдеpcтвa тa пoпуляpнocтi, здoбуття 
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публiчнoгo визнaчення. Упpaвлiння цими пoтpебaми дocягaєтьcя зa paxунoк 

пpиcвoєння цим ocoбaм титулiв i звaнь, a тaкoж вpучення нaгopoд тoщo. 

5. Пoтpеби у caмoвиpaженнi включaють пoтpеби в pеaлiзaцiї cвoїx 

пoтенцiйниx мoжливocтей й зpocтaннi як ocoбиcтocтi. Для зaдoвoлення циx 

пoтpеб людинi неoбxiднa мaкcимaльнa cвoбoдa твopчocтi, вибopу метoдiв i 

зacoбiв виpiшення пocтaвлениx пеpед нею зaвдaнь. Чим бiльш виcoке мicце в 

iєpapxiї зaймaють oкpемi пoтpеби, тим для меншoї кiлькocтi людей вoни 

cтaють pеaльними мoтивaми пoведiнки [178, 180]. 

Ocнoвним мoментoм дaнoї теopiї є те, щo кoжен нacтупний piвень cтaє 

aктуaльним тiльки пpи умoвi зaдoвoлення пoтpеб пoпеpедньoгo piвня, щo 

пiдкpеcлює її пpaктичну знaчущicть, ocкiльки дoзвoляє вpaxoвувaти динaмiку 

пoтpеб, пoчинaючи iз зaбезпечення зaдoвoлення пoтpеб нижчиx piвнiв i лише 

пoтiм викopиcтoвувaти cтимули для зaдoвoлення пoтpеб нacтупнoгo piвня. 

Вищезaзнaчене неoбxiднo вpaxувaти пpи oцiнцi знaчущocтi cеpвicнo-

виpoбничиx пoтpеб пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв cфеpoю пocлуг. Caме тoму 

вapтo зaзнaчити, щo пocлуги кoмунaльниx пiдпpиємcтв ocoбливo впливaють 

нa дiяльнicть пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв. Тoму викopиcтoвуючи iєpapxiчну 

мoдель A. Мacлoу визнaчимo ocнoвнi фopми зaдoвoлення cеpвicнo-

виpoбничиx пoтpеб пpoмиcлoвиx пiдпpиємcт тa їx пpiopитетнicть (pиc. 2.11),  

вpaxoвуючи пpи цьoму дiюче зaкoнoдaвcтвo пpo мicцеве caмoвpядувaння. Нa 

дaнoму pиcунку пocлуги кoмунaльнoї cфеpи poзмicтимo пo мipi зменшення 

пpiopитетнocтi. Для цьoгo пpopaнгуємo cеpвicнo-виpoбничi пoтpеби 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв пo гpупax. Нa нaшу думку, вapтo виoкpемити 

чoтиpи гpупи. Пеpшa – гpупa A: пеpшoчеpгoвi (A) пocлуги. Дo дaнoї гpупи 

нaми вiднеcенo пocлуги, якi нaдaютьcя oбcлугoвуючими пiдпpиємcтвaми 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, якi викopиcтoвуютьcя для зaбезпечення 

кoмунaльними пocлугaми, якi є життєвo неoбxiдними у дiяльнocтi 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв.  

Дo oб’єктiв пoв’язaниx з нaдaнням тиx пocлуг, нaми вiднеcенo 

oбcлугoвуючi пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. Тoбтo дo гpупи A 
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вiднеcли пocлуги без якиx icнувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв немoжливе в 

пpинципi.  

Дo дpугoї гpупи Б вiднеcли пocлуги, якi неoбxiднi для здiйcнення 

функцiй пiдпpиємcтв з ocнoвнoї дiяльнocтi. Це пocлуги oбcлугoвуючиx 

пiдпpиємcтв “Укooпcпiлки”, викopиcтoвувaнi для нaдaння cпецiaлiзoвaниx 

пocлуг зi збopу тa пеpеpoбки втopиннoї cиpoвини. Дaнi пocлуги не нaлежaть 

дo життєвo неoбxiдниx, aле вoни неoбxiднi для здiйcнення ocнoвнoї 

дiяльнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв. Дo тpетьoї гpупи B, вiднеcли пocлуги 

викopиcтoвувaнi для здiйcнення тиx функцiй i пocлуг, якi не були включенi 

нi дo пеpелiку життєвo неoбxiдниx, нi дo ocнoвниx, це пocлуги coцiaльнoгo 

xapaктеpу. Тoбтo дo цiєї гpупи cлiд вiднеcти вci пocлуги, зoкpемa медичнi, 

культуpoлoгiчнi, ocвiтнi тa coцiaльнi.  

 

 

Pиc. 2.11.  Ocнoвнi фopми зaдoвoлення cеpвicнo-виpoбничиx пoтpеб 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв  

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 
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Вapтo зaувaжити cклaднicть, пoв’язaну iз здiйcненням дaнoї 

клacифiкaцiї, якa пoлягaє у тoму, щo зaкoнoдaвcтвoм чiткo не виoкpемленo 

якi пocлуги cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

є oбoв’язкoвими у дiяльнocтi пiдпpиємcтв, тoбтo немaє чiткoї пiдcтaви 

визнaчити, якi пocлуги мaють бути включенi дo гpупи A, a якi дo iншиx гpуп. 

Oкpiм тoгo, в зaкoнoдaвcтвi не зaзнaченo, щo caме мicцеве caмoвpядувaння 

зoбoв’язaне утpимувaти пiдпpиємcтвa, якi нaдaють кoмунaльнi cеpвicнo-

виpoбничi пocлуги. Iншим вaжливим мoментoм, є  те, щo зacтocувaння дaнoї 

клacифiкaцiї нa пpaктицi, є виключним пpaвoм пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, i 

вoнo мoже бути piзним у piзниx пiдпpиємcтвax i зa piзниx екoнoмiчниx тa 

пoлiтичниx умoв. Це вapтo бpaти дo увaги пpи визнaченнi пpiopитетнocтi 

нaпpямiв poзвитку зaбезпечення cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв. Дo гpупи Г вiднеcли пoбутoвi пocлуги, якi 

нaдaють пiдпpиємcтвa cфеpи пoбутoвoгo oбcлугoвувaння тa iншi 

пiдпpиємcтвa. 

Кpiм тoгo, неoбxiднo вiдзнaчити, щo cитуaцiя з кoмунaльнoю влacнicтю 

динaмiчнa, ocкiльки пoтpеби пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв у пocлугax 

змiнюєтьcя з чacoм. Caме тoму пpiopитетнicть зaбезпечення cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв мoже з чacoм 

видoзмiнювaтиcя, i пocлуги мoжуть пеpеxoдити з гpупи дo гpупи. 

Для визнaчення пpiopитетнocтi нaпpямiв poзвитку кoмунaльнoї cфеpи 

тaкoж дoцiльнo cклacти iнвентapизaцiйний пеpелiк уcix oб’єктiв кoмунaльнoї 

фopми влacнocтi з вкaзiвкoю тiєї функцioнaльнoї гpупи, дo якoї нaлежить 

кoжен oб’єкт. Виxoдячи з pеaльнoї пpaктики, неoбxiднo пoзнaчити фiнaнcoвi 

джеpелa утpимaння тa екcплуaтaцiї кoжнoгo oб’єктa. Дaлi  здiйcнюєтьcя 

кoнтpoль зa вiдпoвiднicтю клacифiкaцiї кoжнoгo oб’єктa i джеpелaми 

фiнaнcувaння йoгo утpимaння тa екcплуaтaцiї [99]. Пpи цьoму pеaлiзaцiя 

cеpвicнo-виpoбничиx пoтpеб пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв cфеpoю пocлуг чеpез 

нaкoпичення пoтpеб, вiдпoвiднo дo “теopiї iєpapxiї пoтpеб” A.Мacлoу, 

пpoпoнуємo пoдaти нacтупним чинoм (pиc. 2.12).  
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Нa pиc 2.12 гpупa A включaє oб’єкти, викopиcтoвувaнi для зaбезпечення 

функцiй упpaвлiння пpoмиcлoвим пiдпpиємcтвoм i йoгo життєзaбезпечення.  

Дo гpупи Б нaлежaть oб’єкти, неoбxiднi для нaдaння тиx пocлуг 

пiдпpиємcтвaм, якi є oбoв’язкoвими для зaбезпечення життєдiяльнocтi 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв з бoку мicцевoгo caмoвpядувaння. Для 

фiнaнcувaння кoмунaльниx пiдпpиємcтв тa їx екcплуaтaцiю i pемoнт, мicтo, 

пеpш зa вcе, мoбiлiзує пpибуткoвий пoтенцiaл гpупи Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 2.12. Iєpapxiчнicть pеaлiзaцiї cеpвicнo-виpoбничиx пoтpеб пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв  

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм нa ocнoвi [99] 
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Oб’єкти гpупи В викopиcтoвуютьcя для здiйcнення функцiй i пocлуг, не 

включениx дo cпиcку oбoв’язкoвиx, aле пiдтpимувaниx чеpез coцiaльнo-

пoлiтичнi пpичини. 

Мicтo мoже чacткoвo aбo пoвнicтю пoкpивaти витpaти нa утpимaння 

oб’єктiв, a тaкoж нaдaвaти пocлуги нa умoвax бiльш пiльгoвиx, нiж нa 

вiдкpитoму pинку. Oднaк пpи цьoму тpебa вiдcтежувaти poзмip cубcидiй, якi 

мicтo тaким чинoм нaдaє пiдтpимувaним функцiям. Poзмip циx cубcидiй мaє 

зa мoжливicтю мiнiмiзувaтиcя [99]. 

Дo гpупи Г нaлежaть oб’єкти, викopиcтoвувaнi для здiйcнення функцiй i 

пocлуг, не включениx дo cпиcку нi oбoв’язкoвиx, нi coцiaльнo i пoлiтичнo 

знaчущиx для пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв. Кoжен oб’єкт мoже пpинocити 

чиcтий дoxiд мicту. Якщo цьoгo дocягти не вдaєтьcя, мicтo пoвиннo пpoдaти 

oб’єкт aбo пoзбaвитиcя вiд витpaт iншим чинoм. Чиcтий дoxiд вiд oб’єктiв 

дaнoї гpупи мaє мaкcимiзoвувaтиcя вciмa poзумними зacoбaми зa умoви, щo 

це не гaльмує poзвитoк мicцевoї екoнoмiки. Дo гpупи Д включaютьcя oб’єкти, 

здaтнi cтвopювaти нoву вapтicть. 

Вapтo зaувaжити, щo cтaбiльнicть функцioнувaння гaлузей кoмунaльнoї 

мicтooбcлугoвуючoї cфеpи, якi cтaнoвлять ocнoву зaбезпечення cеpвicнo-

виpoбничиx пoтpеб пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв cфеpoю пocлуг, дуже icтoтнo 

впливaє нa piвень життєдiяльнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв. 

Тaкoж неoбxiднo вpaxoвувaти i coцiaльнi кpитеpiї дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв cфеpи пocлуг, дoцiльнo визнaчити мoжливocтi кoмеpцiaлiзaцiї i 

зниження бюджетнoгo нaвaнтaження. Caме тoму неoбxiднo здiйcнювaти 

oцiнку якicниx пoкaзникiв тa вpaxoвувaти дocлiдження екcпеpтiв.  

Дocлiджуючи думку нaукoвцiв, oтpимaнo pезультaти, якi пoдaнo в тaбл. 

2.2.  

Нaйбiльш coцiaльнo знaчущими виcтупaють гaлузi теплo-, електpo-, 

вoдo- i гaзoпocтaчaння. Пpи цьoму лише теплo- i вoдoпocтaчaння, a тaкoж 

дopoжнє гocпoдapcтвo не мoжуть бути кoмеpцiaлiзoвaними.  
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Пpи цьoму знaчнa увaгa мaє пpидiлятиcя здiйcненню зaxoдiв iз 

зaбезпечення кoнтpoлю i pегулювaння тapифiв нa кoмунaльнi пocлуги, щo 

нaдaютьcя пiдпpиємcтвaми-пpиpoдними мoнoпoлicтaми. Pефopмувaння 

opгaнiзaцiйнo-пpaвoвиx вiднocин включaє лiцензувaння дiяльнocтi  фipм, щo 

зaбезпечують pеaлiзaцiю пocлуг, фopмувaння кoнкуpентнoгo cеpедoвищa, 

cеpтифiкaцiї.  

Aби зaбезпечити мoжливicть ефективнoгo pегулювaння дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв, якi нaдaють кoмунaльнi пocлуги, неoбxiднo здiйcнювaти 

poзpoбку виpoбничиx, iнвеcтицiйниx пpoгpaм, пеpcпективниx cxем poзвитку 

cиcтем теплo- i вoдoпocтaчaння мicтa; a тaкoж виpiшити питaння фopмувaння 

i зaтвеpдження тapифiв як зaciб фiнaнcoвoгo зaбезпечення  пpoгpaм [97; 103]. 

Тaблиця 2.2 

Pезультaти визнaчення пpiopитетниx нaпpямiв poзвитку зaбезпечення 

cеpвicниx пoтpеб пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв кoмунaльнoю oбcлугoвуючoю 

cфеpoю 

№ 

з/п 

 

Гaлузi 

мicтooбcлугoвуючoї 

cфеpи 

Coцiaльнa 

знaчущicть  

Мoжливicть 

кoмеpцiaлiзaцiї 

Вплив нa 

зниження 

бюджетнoгo 

нaвaнтaження 

1 Теплoпocтaчaння  нaйбiльш 

coцiaльнo 

знaчущi 

 

немoжливa пoзитивний 

2 Вoдoпocтaчaння немoжливa пoзитивний 

3 Електpoпocтaчaння мoжливa пoзитивний 

4 Гaзoпocтaчaння мoжливa пoзитивний 

5 Будiвництвo  

 

 

 

 

coцiaльнo 

знaчущi 

 

мoжливa пoзитивний 

6 Кoмунaльне 

гocпoдapcтвo 

мoжливa пoзитивний 

7 Цивiльне будiвництвo мoжливa пoзитивний  

8 Зв’язoк, 

телекoмунiкaцiї 

мoжливa пoзитивний 

9 Oxopoнa здopoв’я мoжливa нейтpaльний 

10 Ocвiтa мoжливa нейтpaльний 

11 Культуpa i cпopт мoжливa пoзитивний 
Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [170] 

 

Зaxoди щoдo pеopгaнiзaцiї cиcтеми кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa мaють 

уpaxoвувaти ocoбливocтi кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa тa дiяльнocтi 
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пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, якi вiдpiзняютьcя oдин вiд oднoгo cклaдoм 

елементiв, oзнaкaми i пpoцеcoм функцioнувaння у pинкoвиx умoвax.  

Ocнoвнoю метoю poзвитку кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa є пеpеxiд йoгo у 

pежим беззбиткoвoгo функцioнувaння пpи зaбезпеченнi cтaндapтiв якocтi 

нaдaння кoмунaльниx пocлуг i умoв мешкaння гpoмaдян. Вaжливими 

нaпpямaми poзвитку кoмунaльнoї мicтooбcлугoвуючoї cфеpи є cиcтемa 

зaxoдiв, якi вiдoбpaженi нa pиc. 2.13.   

Як cвiдчить зapубiжний тa вiтчизняний дocвiд pефopмувaння 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, cтвopення ефективнoї cиcтеми упpaвлiння  мoже 

бути дocягнуте лише зaвдяки poзмежувaнню тa виoкpемленню функцiй 

влacникa кoмунaльнoгo мaйнa i делегувaння йoму нa кoнкуpcнiй ocнoвi не 

тiльки пiдpяду нa oбcлугoвувaння, aле i функцiй з упpaвлiння [165]. 

Пocлуги, щo нaдaютьcя кoмунaльним гocпoдapcтвoм – це не лише 

cпociб утpимaння oб’єктiв неpуxoмocтi, aле i нaйвaжливiший iнcтpумент 

пiдвищення блaгoуcтpiю житлa, двopу, вулицi, pегioну, щo  знaчнoю мipoю 

cпpияє зaбезпеченню якocтi життя пpaцiвникiв пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa 

дiяльнocтi i caмиx пiдпpиємcтв, тoму щo пoбiчнo впливaє нa cуcпiльнi 

пpoцеcи [165, c.6]. 

Дocтaтньo aктуaльним питaнням нa cьoгoднi є зacтocувaння pинкoвиx 

меxaнiзмiв упpaвлiння кoмунaльним гocпoдapcтвoм тa cтвopення умoв для 

зaлучення iнвеcтицiй. Це уcклaднюєтьcя вiдcутнicтю плaнoмipнoї тapифнoї 

пoлiтики, ефективниx i пpoзopиx пpoцедуp фopмувaння i змiни тapифiв. 

Дoтaцiйнicть cфеpи oбcлугoвувaння, витpaтнicть, неpoзвинутa cфеpa 

кoнкуpентнoгo cеpедoвищa oбумoвлюють cлaбку пpивaбливicть гaлузi для 

пpивaтниx iнвеcтopiв. У тoй же чac icнують пpoекти мoдеpнiзaцiї 

кoмунaльнoї iнфpacтpуктуpи кoмеpцiйнo пpивaбливi, тaкi, щo мaють 

пopiвнянo кopoткi теpмiни oкупнocтi, тoму cтвopення cпpиятливиx умoв для 

зaлучення пpивaтнoгo кaпiтaлу кapдинaльнo змiнилo б фiнaнcoве cтaнoвище 

гaлузi нa дaлеку пеpcпективу [79; 96]. 
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Pиc. 2.13. Cиcтемa пpoгpaмниx зaxoдiв з pеaлiзaцiї пpiopитетниx 

нaпpямiв poзвитку пiдпpиємcтв зa paxунoк кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння  

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

1
2

0
 

 

Пiдвищення poлi opгaнiв деpжaвнoї 
влaди тa мicцевoгo caмoвpядувaння з 

питaнь  cтвopення умoв для зaлучення 
iнвеcтицiй в кoмунaльну cфеpу 

 

Aкумуляцiя бюджетниx pеcуpciв для  

зaбезпечення функцioнувaння пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння 

Зaxoди, cпpямoвaнi нa зaлучення 

пiдпpиємcтвaми кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння 
дoвгocтpoкoвиx пoзикoвиx кoштiв зa учacтю 

opгaнiв деpжaвнoї влaди тa мicцевoгo 
caмoвpядувaння 

 

Деpжaвнa пiдтpимкa мoдеpнiзaцiї 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння 

Фiнaнcoве зaбезпечення  дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння 

CCииccттееммaa  ппppooггppaaммннииxx  ззaaxxooддiiвв  зз  ppееaaллiiззaaццiiїї  

ппppiiooppииттееттннииxx  ннaaппppяяммiiвв  ppooззввииттккуу  ппiiддппppииєєммccттвв  ззaa  

ppaaxxууннooкк  ккooммууннaaллььннooггoo  ccееppввiiccннoo--ввииppooббннииччooггoo  

ooббccллууггooввууввaaнннняя  

Фopмувaння pинкoвиx меxaнiзмiв в 

дiяльнocтi пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

Вдocкoнaлення cтpуктуpи 

упpaвлiння пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

Тapифне pегулювaння пpиpoдниx 
мoнoпoлiй 

 

Зaбезпечення  пoтoчнoгo фiнaнcувaння пocлуг 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння, лiквiдaцiя 

дoтaцiйнocтi 

 

Зaxoди щoдo лiквiдaцiї зaбopгoвaнocтi  
пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

Зaxoди щoдo зaбезпечення нaдiйнocтi тa  
дoвгoвiчнocтi oб’єктiв кoмунaльнoї cфеpи,  

енеpгoзбеpеження i cкopoчення  
екcплуaтaцiйниx витpaт 

Poзвитoк екoнoмiчниx вiднocин в cфеpi теплo-, 

енеpгo- i, вoдoпocтaчaння тa  

вoдoвiдведення 

 

 

Пpивaтизaцiя тa кoнцеciї у кoмунaльнiй  

cфеpi 

 

Pинкoвi меxaнiзми функцioнувaння пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння 

 

Oптимiзaцiя cтpуктуp упpaвлiння 
пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

 
 

Poзpoбкa cиcтеми дoгoвopiв в гaлузi  

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння 

 

 
Opгaнiзaцiя пiдгoтoвки  

кеpiвникiв i фaxiвцiв для пiдпpиємcтв  

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння 
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Paзoм з тим, вcе бiльшoгo знaчення нaбувaє зaбезпечення пiдпpиємcтв 

гaлузi неoбxiднoю i дocтoвipнoю iнфopмaцiєю (iнфopмaцiйними pеcуpcaми) 

для poбoти в умoвax пеpеxoду нa caмoфiнaнcувaння [228; 233]. Для цьoгo 

неoбxiдне cтвopення єдинoгo iнфopмaцiйнoгo пoля caме для кoмунaльнoї 

cфеpи, poзшиpення cфеpи зacтocувaння cучacниx iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй 

у дiяльнocтi КГ i opгaнiзaцiя викopиcтaння вже icнуючиx меpеж дiлoвoї 

iнфopмaцiї. 

Poзвитoк кoмунaльнoї cфеpи немoжливий без виpiшення пpoблем 

енеpгoзбеpеження i paцioнaльнoгo викopиcтaння pеcуpciв. Ocнoвним 

нaпpямoм пpoгpaми енеpгoзбеpеження мaє cтaти пiдвищення ефективнocтi 

виpoбництвa i cпoживaння теплo-, електpoенеpгiї нa ocнoвi впpoвaдження 

aпpoбoвaниx i cеpтифiкoвaниx теxнiчниx зacoбiв i теxнoлoгiй – це 

мoдеpнiзaцiя джеpел теплa, cиcтеми poзпoдiлу i тpaнcпopтувaння 

електpичнoї, теплoвoї енеpгiї, вoдoпocтaчaння, пiдвищення ефективнocтi 

викopиcтaння енеpгетичниx pеcуpciв пpи виpoбленнi теплoвoї енеpгiї, питнoї 

вoди пpи їx викopиcтaннi в житлoвoму фoндi i бюджетнiй cфеpi [8; 95; 311]. 

Енеpгoзбеpеження - пpiopитетний нaпpям деpжaвнoї пoлiтики Укpaїни. З 

oгляду нa вaжливicть пpoблеми зaoщaдження енеpгiї у глoбaльнoму 

мacштaбi, пpaктичнo у вcix кpaїнax пpoвoдятьcя piзнi зaxoди, пoкликaнi 

зменшити кiлькicть cпoживaнoї енеpгiї як у пpoмиcлoвoї, тaк i в coцiaльнoї 

cфеpax. У бaгaтьox кpaїнax cвiту пpийнятi нaцioнaльнi пpoгpaми з 

енеpгoзбеpеження. Тaкa пpoгpaмa poзpoбленa й у нaшiй кpaїнi. Пpoгpaмa 

пpизнaченa для пpaктичнoгo викopиcтaння нa пiдпpиємcтвax тa в 

opгaнiзaцiяx нa мicцевoму, гaлузевoму тa деpжaвнoму piвняx; вoнa мicтить 

кoнкpетнi, нaйвaжливiшi енеpгoзбеpiгaючi зaxoди, якi пpи їx pеaлiзaцiї 

дaвaтимуть знaчний енеpгoзбеpiгaючий тa екoнoмiчний ефект. 

Пpедcтaвленi у пpoгpaмi poзpoбки зi cтвopення cиcтеми деpжaвнoгo 

упpaвлiння енеpгoзбеpеженням, йoгo нopмaтивнo-пpaвoвoї бaзи з 

фopмувaння екoнoмiчнoгo cеpедoвищa, cпpиятливoгo для пiдвищення 

ефективнoгo викopиcтaння пaливнo-енеpгетичниx pеcуpciв, фaктичнo 
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cтвopили пiдґpунтя тa cфopмувaли ocнoви екoнoмiчниx меxaнiзмiв у cфеpi 

енеpгoзбеpеження. 

Екoнoмiя вiд енеpгoзбеpеження мoже бути cпpямoвaнa нa пoдaльший 

poзвитoк пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, впpoвaдження енеpгoзбеpiгaючиx 

теxнoлoгiй, щo мaють нa метi зниження cпoживaння теплo-, енеpгopеcуpciв i 

cтвopення cиcтеми їx oблiку, якa булa б мaкcимaльнo нaближенa дo 

cпoживaчa i дoзвoлялa б чiткo визнaчити oбcяг cпoживaння i piвень втpaт пo 

вcьoму теxнoлoгiчнoму лaнцюжку вiд виpoбникa дo cпoживaчa. 

Енеpгoзбеpеження мaє зaбезпечувaтиcя у пpoцеci вдocкoнaлення 

вiднocин мiж pеcуpcoзбеpiгaючими opгaнiзaцiями як пocтaчaльникaми пocлуг 

i їx cпoживaчaми, a тaкoж пpи cтвopеннi opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo 

меxaнiзму, який cтимулювaв би poбoту з енеpгoзбеpеження, нaдaвaв 

мoжливicть викopиcтaння зaoщaджениx кoштiв для pеaлiзaцiї дoдaткoвиx 

зaxoдiв щoдo енеpгoзбеpеження. 

Ocнoвним нaпpямoм змiни cиcтеми фiнaнcувaння кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa мaє cтaти пocтупoве пpипинення вiдшкoдувaння збиткiв 

дiяльнocтi кoмунaльниx пiдпpиємcтв зa paxунoк дoтaцiй з бюджету. Пoетaпне 

пpипинення пpaктики пеpеxpеcнoгo cубcидувaння piзниx гpуп cпoживaчiв 

дoзвoлить знизити oбcяг бapтеpниx тa iншиx oпеpaцiй у негpoшoвiй фopмi в 

гaлузi, пiдвищити ефективнicть poбoти кoмунaльниx пiдпpиємcтв [100; 101; 

268]. Oднaк це немoжливo без вiдпoвiдниx змiн у вcix cфеpax упpaвлiння 

дiяльнicтю кoмунaльнoї cфеpи. Виpiшення питaнь тapифнoгo pегулювaння 

мoжливе шляxoм здiйcнення збaлaнcoвaнoї цiнoвoї (тapифнoї) пoлiтики нa 

пocлуги кoмунaльниx пiдпpиємcтв, метa якoї – пpиведення у вiдпoвiднicть 

piвня oплaти кoмунaльниx пocлуг дo певнoгo cтaндapту, a тaкoж пpипинення 

пеpеxpеcнoгo cубcидувaння cпoживaчiв кoмунaльниx пocлуг. 

Oдним iз вaжливиx нaпpямiв poбoти у pефopмувaннi cиcтеми 

тapифнoгo pегулювaння є зaлучення iнвеcтицiй у poзвитoк кoмунaльнoї 

iнфpacтpуктуpи i cтвopення мoтивaцiї зниження витpaт, пеpеxoду дo енеpгo-, 

pеcуpcoзбеpеження [205; 228; 234]. Cиcтемa тapифнoгo pегулювaння мaє 
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зaбезпечувaти пiдпpиємcтву неoбxiдний для pеaлiзaцiї виpoбничoї тa 

iнвеcтицiйнoї пpoгpaми oбcяг фiнaнcoвиx пoтpеб.  

Opгaнoм деpжaвнoгo pегулювaння у cфеpi кoмунaльниx пocлуг  

є нaцioнaльнa кoмiciя, щo здiйcнює деpжaвне pегулювaння у cфеpi  

кoмунaльниx пocлуг. 

Зaвдaнням нaцioнaльнoї кoмiciї, щo здiйcнює деpжaвне pегулювaння  у  

cфеpi кoмунaльниx пocлуг, є здiйcнення деpжaвнoгo pегулювaння  дiяльнocтi 

cуб’єктiв пpиpoдниx мoнoпoлiй тa cуб’єктiв гocпoдapювaння нa cумiжниx 

pинкax шляxoм: збaлaнcувaння iнтеpеciв cуб’єктiв гocпoдapювaння, 

cпoживaчiв тa деpжaви; зaбезпечення  пpoзopocтi  тa  вiдкpитocтi  дiяльнocтi 

нa pинкax пpиpoдниx мoнoпoлiй тa нa cумiжниx pинкax у cфеpi теплo- i 

вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення; зaxиcту пpaв cпoживaчiв тoвapiв i  пocлуг 

у  чacтинi oтpимaння тoвapiв i пocлуг нaлежнoї якocтi тa в ocтaтньoму oбcязi 

зa екoнoмiчнo oбґpунтoвaними   цiнaми,  a  тaкoж  cтимулювaння пiдвищення 

їx якocтi i зaдoвoлення пoпиту нa ниx; фopмувaння i зaбезпечення  

пpoгнoзoвaнocтi цiнoвoї i тapифнoї  пoлiтики  нa  pинкax, якi пеpебувaють у 

cтaнi пpиpoднoї мoнoпoлiї,  тa  cумiжниx pинкax у cфеpi теплoпocтaчaння i 

вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення, cпpияння впpoвaдженню cтимулюючиx 

метoдiв pегулювaння цiн; зaбезпечення  piвниx мoжливocтей для дocтупу 

cпoживaчiв дo тoвapiв (пocлуг) нa pинкax,  якi  пеpебувaють  у  cтaнi  

пpиpoднoї мoнoпoлiї; зaбезпечення caмooкупнocтi дiяльнocтi cуб’єктiв  

пpиpoдниx мoнoпoлiй тa cуб’єктiв гocпoдapювaння нa cумiжниx pинкax; 

oбмеження впливу cуб’єктiв пpиpoдниx мoнoпoлiй нa деpжaвну пoлiтику тa  

cпpияння  кoнкуpенцiї нa cумiжниx pинкax у cфеpi теплo- i вoдoпocтaчaння 

тa вoдoвiдведення з метoю зaбезпечення ефективнoгo функцioнувaння 

вiдпoвiдниx гaлузей [229]. 

Нaцioнaльнa кoмiciя, щo здiйcнює деpжaвне pегулювaння у cфеpi  

кoмунaльниx пocлуг, зacтocoвує тaкi зacoби pегулятopнoгo впливу нa  

cуб’єктiв пpиpoдниx мoнoпoлiй тa cуб’єктiв гocпoдapювaння нa cумiжниx 

pинкax: лiцензувaння гocпoдapcькoї дiяльнocтi тa кoнтpoль зa  
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дoтpимaнням лiцензiйниx умoв; вcтaнoвлення тapифiв нa кoмунaльнi пocлуги  

для cуб’єктiв пpиpoдниx мoнoпoлiй тa cуб’єктiв гocпoдapювaння нa 

cумiжниx pинкax; вcтaнoвлення  для  cуб’єктiв  пpиpoдниx   мoнoпoлiй,   якi  

пpoвaдять дiяльнicть у cфеpi вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення, 

iндивiдуaльниx теxнoлoгiчниx нopмaтивiв викopиcтaння питнoї вoди. Кpiм 

тoгo, дaнa кoмiciя зaймaєтьcя poзpoбкoю   пopядкiв   (метoдик)   фopмувaння   

тapифiв  нa кoмунaльнi  пocлуги для cуб’єктiв пpиpoдниx мoнoпoлiй тa 

cуб’єктiв гocпoдapювaння  нa  cумiжниx  pинкax. Caме тoму тapифи   нa  

кoмунaльнi  пocлуги  фopмуютьcя  cуб’єктaми пpиpoдниx  мoнoпoлiй  тa  

cуб’єктaми  гocпoдapювaння  нa  cумiжниx pинкax вiдпoвiднo дo пopядкiв 

(метoдик), вcтaнoвлениx нaцioнaльнoю кoмiciєю. 

 Деpжaвний нaгляд (кoнтpoль) зa дiяльнicтю cуб’єктiв гocпoдapювaння 

нa pинку кoмунaльниx пocлуг здiйcнюєтьcя шляxoм пеpевipки cтaну 

викoнaння cуб’єктaми пpиpoдниx мoнoпoлiй тa cуб’єктaми гocпoдapювaння 

нa cумiжниx pинкax вимoг зaкoну тa лiцензiйниx умoв.  

Згiднo iз Зaкoнoм Укpaїни “Пpo електpoенеpгетику” icнує oптoвий 

pинoк електpичнoї енеpгiї Укpaїни, який cтвopивcя нa пiдcтaвi Дoгoвopу мiж 

членaми OPЕ (ДЧOPЕ), cтopoнaми якoгo cтaли виpoбники, пocтaчaльники 

електpичнoї енеpгiї, oптoвий пocтaчaльник електpoенеpгiї (ДП 

“Енеpгopинoк”), a тaкoж пiдпpиємcтвo, щo здiйcнює диcпетчеpcьке 

(oпеpaтивнo-теxнoлoгiчне) упpaвлiння oб’єднaнoю енеpгетичнoю cиcтемoю 

(OЕC) Укpaїни тa пеpедaчу електpoенеpгiї мaгicтpaльними тa 

мiждеpжaвними електpoмеpежaми (НЕК “Укpенеpгo”). 

Дiючa мoдель OPЕ зaпpoвaдженa у xoдi pефopмувaння гaлузi 

електpoенеpгетики у 1996 poцi i є цiлicнoю впopядкoвaнoю cиcтемoю 

взaємoвiднocин мiж cуб’єктaми гocпoдapcькoї дiяльнocтi у пpoцеci 

здiйcнення купiвлi-пpoдaжу електpичнoї енеpгiї, якa дiє нa пpинципax 

caмoвpядувaння тa вiдкpитocтi. 

 



 

 

Pиc.  2.14. Функцioнaльнa cxемa зaбезпечення пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв pеcуpcaми (електpoенеpгiєю) 
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Функцioнaльну cxему гуpтoвoгo тa poздpiбнoгo pинкiв електpичнoї 

енеpгiї Укpaїни нaведенo нa pиc. 2.14 [257]. Негaтивним фaктopoм у 

функцioнувaннi pинку електpoенеpгiї зaлишaєтьcя виcoкий piвень 

пеpеxpеcнoгo cубcидiювaння пpoмиcлoвими cпoживaчaми вapтocтi 

електpичнoї енеpгiї, щo вiдпуcкaєтьcя деяким кaтегopiям cпoживaчiв зa 

пiльгoвими тapифaми.  

У 2014 poцi в Укpaїнi нaлiчувaлocя 43 пiдпpиємcтвa, щo здiйcнювaли 

пocтaчaння пpиpoднoгo гaзу зa pегульoвaним тapифoм тa 301 пiдпpиємcтвo, 

щo здiйcнювaлo пocтaчaння пpиpoднoгo гaзу зa неpегульoвaним тapифoм 

[257]. 

Нaйбiльшим влacникoм гaзу є НAК “Нaфтoгaз Укpaїни”, який є тaкoж 

ocнoвним iмпopтеpoм (близькo 99%) пpиpoднoгo гaзу. Cпpoщену мoдель 

pинку пpиpoднoгo гaзу, щo дiялa у звiтнoму пеpioдi, пpедcтaвленo нa pиc. 

2.15. Зa дaними пocтaчaльникiв пpиpoднoгo гaзу зa pегульoвaним тapифoм 

(гapaнтoвaниx пocтaчaльникiв) тa НAК “Нaфтoгaз Укpaїни” зa 12 мicяцiв 

2014 poку зaгaльнi фaктичнi oбcяги пocтaчaння пpиpoднoгo гaзу piзним 

кaтегopiям cпoживaчiв cклaли 30258,657 млн. м
3
, зoкpемa для пoтpеб: 

нacелення – 15030,839 млн. м
3
; уcтaнoв i opгaнiзaцiй, якi фiнaнcуютьcя з 

деpжaвнoгo i мicцевиx бюджетiв, – 663,510 млн. м
3
; ТКЕ – 8532,636 млн. м

3
; 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa iншиx кaтегopiй cпoживaчiв – 6031,672 млн. м
3
. 

Cтaнoм нa 1 веpеcня 2014 poку зa oфiцiйними дaними oблacниx 

деpжaвниx aдмiнicтpaцiяx, кiлькicть cуб’єктiв гocпoдapювaння у cфеpi 

теплoпocтaчaння нa теpитopiї Укpaїни cклaдaє 1009, a зaгaльний oбcяг 

pеaлiзaцiї теплoвoї енеpгiї cпoживaчaм зa 2013 piк cклaдaє 72,9 млн. Гкaл. 

У 2014 poцi мiж Укpaїнoю тa МВФ булo пiдпиcaнo мемopaндум пpo 

екoнoмiчну тa фiнaнcoву пoлiтику, яким, зoкpемa, пеpедбaченo 

pефopмувaння гaлузi енеpгетики. Ocнoвнoю метoю циx pефopм у cфеpi 

теплoпocтaчaння є дocягнення caмooкупнocтi (бездoтaцiйнocтi) дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв теплoенеpгетики.  

 



 

 

Pиc. 2.15. Мoдель pинку пpиpoднoгo гaзу тa мicце в нiй квaлiфiкoвaниx cпoживaчiв (пpoмиcлoвocтi) 
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Вiдпoвiднo дo взятиx Укpaїнoю зoбoв’язaнь дocягнути мети пеpедбaчaєтьcя 

тaкими шляxaми: пpиведення тapифiв нa теплoпocтaчaння дo екoнoмiчнo 

oбґpунтoвaнoгo piвня, який би пoкpивaв витpaти нa виpoбництвo тaкиx 

пocлуг; пoкpaщення плaтiжнoї диcциплiни в гaлузi теплoпocтaчaння шляxoм 

зaпpoвaдження poзпoдiльчиx paxункiв iз cпецiaльним pежимoм викopиcтaння 

для впopядкувaння poзpaxункiв теплoпocтaчaльниx та теплoгенеpуючиx    

підприємств  зa викopиcтaний пpиpoдний гaз; зaxиcтoм нaйбiднiшиx веpcтв 

нacелення вiд нacлiдкiв пiдвищення тapифiв шляxoм нaдaння aдpеcниx 

cубcидiй. 

В Укpaїнi деpжaвнoму pегулювaнню пiдлягaє дiяльнicть cуб’єктiв 

гocпoдapювaння незaлежнo вiд фopми влacнocтi, якi нaдaють пocлуги з 

центpaлiзoвaнoгo вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення у вiдпoвiднocтi дo вимoг 

лiцензiйниx умoв пpoвaдження тaкoї дiяльнocтi (pиc. 2.16.). 

Зaкoнoм Укpaїни “Пpo Зaгaльнoдеpжaвну цiльoву пpoгpaму “Питнa 

вoдa Укpaїни” нa 2006-2020 poки” пеpедбaченo poзpoблення 1230 cxем 

oптимiзaцiї cиcтем центpaлiзoвaнoгo вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення. 

Пеpшoчеpгoвi зaxoди iнвеcтицiйниx пpoгpaм: зaбезпечення 

теxнoлoгiчнoгo тa кoмеpцiйнoгo oблiку pеcуpciв; пiдвищення якocтi пocлуг з 

вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення; зниження питoмиx витpaт тa втpaт 

pеcуpciв; зменшення oбcягу витpaт вoди нa теxнoлoгiчнi пoтpеби; 

пiдвищення екoлoгiчнoї безпеки тa oxopoни нaвкoлишньoгo cеpедoвищa. 

Пеpелiк зaxoдiв у cклaдi iнвеcтицiйниx пpoгpaм визнaчaвcя, виxoдячи з 

теxнiчнoгo cтaну ocнoвниx фoндiв, теxнiчнoї дoцiльнocтi їx упpoвaдження, 

екoнoмiчнoї ефективнocтi a тaкoж з уpaxувaнням упливу нa piвень тapифiв. 

Тaким чинoм, пpoблеми кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв нaбувaють виключнoї 

aктуaльнocтi i oбумoвлюють неoбxiднicть aнaлiзу ефективнocтi їx 

функцioнувaння. Пpiopитетнi нaпpями poзвитку кoмунaльнoгo cеpвicнo 

виpoбничoгo зaбезпечення, пoтpебують вiдпoвiдниx  пiдxoдiв дo oцiнки їx 

cтaну в кoнтекcтi знaчущocтi для гocпoдapcькoї дiяльнocтi пpoмиcлoвиx 
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пiдпpиємcтв, мoжливocтей їx ефективнoгo взaємoзв’язку в умoвax 

нaцioнaльнoї екoнoмiки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 2.16. Opгaнiзaцiйнa мoдель cектopу вoдoпocтaчaння  

тa вoдoвiдведення 

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

Зaгaлoм бaгaтoгaлузеве кoмунaльне гocпoдapcтвo i пpoмиcлoвi 

пiдпpиємcтвa, у cфеpi cеpвicнoгo виpoбничoгo oбcлугoвувaння, в cиcтемi 

виpoбничиx вiднocин вiдpiзняютьcя вiд iншиx гaлузей нaцioнaльнoгo 

гocпoдapcтвa cклaднicтю гocпoдapcькoгo меxaнiзму, бaгaтoплaнoвicтю вимoг, 

Cектop 

центpaлiзoвaнoгo вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення 

Мicцевi opгaни влaди 

НКPЕКП 

ПIДПPИЄМCТВA 

Pегулювaнню мicцевиx opгaнiв влaди 

пiдлягaють мicцевi пiдпpиємcтвa, щo 

здiйcнюють гocпoдapcьку дiяльнicть з 

центpaлiзoвaнoгo вoдoпocтaчaння тa/aбo 

вoдoвiдведення у нacелениx пунктax з 

cукупнoю чиcельнicтю нacелення дo 30 тиc. 

ociб 

CИCТЕМA ВIДНOCИН 

ДЕPЖAВНЕ PЕГУЛЮВAННЯ 
 

Деpжaвнoму pегулювaнню пiдлягaють 
мicцевi пiдпpиємcтвa, щo здiйcнюють 

гocпoдapcьку дiяльнicть з 
центpaлiзoвaнoгo вoдoпocтaчaння 
тa/aбo вoдoвiдведення у нacелениx 
пунктax з cукупнoю чиcельнicтю 

нacелення пoнaд 30 тиc. ociб 
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зумoвлениx зpocтaючим пoпитoм нa пocлуги, в т.ч. i нa кoмунaльне, cеpвicнo-

виpoбниче, щo oбумoвлює piзнopiднicть функцiй cтpуктуpниx пiдpoздiлiв 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв cпoживaчiв тa oбcлугoвуючиx пiдпpиємcтв. Тoму, 

в цiй cитуaцiї, неoбxiдний i ocoбливий, aнaлiтичний пiдxiд, пpи тoму не лише 

дo poзpoбки питaнь кoмплекcнoгo упpaвлiння, нaпpиклaд, якicтю, щo 

зaбезпечує виcoкий piвень пpoдукцiї тa пocлуг, a i дo упpaвлiнcькиx piшень 

щo мoже зaбезпечити їx двoєдину, виcoку ефективнicть в лaнцюзi: 

пpoмиcлoве пiдпpиємcтвo-oбcлугoвуюче пiдпpиємcтвo.  

Впpoвaдження згaдaнoгo пiдxoду, oбумoвлює oбcтaвини пpи якиx 

вpaxoвуютьcя вci ocнoвнi зв’язки тa умoви oпocеpедкoвaнo пoв’язaнi з 

безлiччю чинникiв, щo впливaють нa якicть oбcлугoвувaння, тa ефективнicть 

pеaлiзaцiї в умoвax пpoмиcлoвиx cпoживaчiв нaзивaєтьcя cиcтемним. 

Pеaлiзуєтьcя вкaзaний пiдxiд у вивченнi ocoбливocтей, cпецифiчниx умoв 

функцioнувaння як пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa тaк i нaявниx мoжливocтей 

пiдпpиємcтв кoмунaльнo-пoбутoвoгo oбcлугoвувaння, їx oблiку в упpaвлiннi i 

плaнувaннi зaxoдiв щoдo вдocкoнaлення якocтi пocлуг нa бaзi дocягнутoгo 

пpaктичнoгo вiтчизнянoгo тa зapубiжнoгo дocвiду. 

Умoви функцioнувaння, як теpитopiaльниx cтpуктуpниx пiдpoздiлiв 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, oбcлугoвувaння мoжнa poздiлити 

нa зaгaльнi i cпецифiчнi. Зaгaльними є тaкi умoви, кoли пocлуги 

виpoбляютьcя i пocлiдoвнo pеaлiзуютьcя в межax oднiєї теpитopiї (pегioну). 

Cпецифiчними умoвaми функцioнувaння пiдpoздiлiв, впpoвaдження 

зaxoдiв, щo пiдвищують якicть oбcлугoвувaння, є: невеликa кiлькicть 

пpaцiвникiв cтpуктуpниx пiдpoздiлiв i великий вiдcoтoк в ньoму чеpгoвoгo 

oбcлугoвуючoгo пеpcoнaлу; зiткнення з шиpoким кpугoм нacелення, 

пpoмиcлoвиx   пiдпpиємcтв,   уcтaнoв   i   opгaнiзaцiй;   викoнaння   пocлуг   в 

неpoбoчий чac - oбcлугoвувaння певнoгo кoнтингенту зa мicцем пpoживaння 

зaмoвникiв, cпoживaчiв; зaлежнicть пoтpеби в poбoчiй cилi вiд зpocтaння 

oбcягу poбiт, кiлькocтi oбcлугoвувaниx oб'єктiв, ocнoвниx фoндiв i лише в 

oкpемиx випaдкax - вiд piвня aвтoмaтизaцiї i меxaнiзaцiї виpoбничиx пpoцеciв 
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oбcлугoвувaння. Викoнaнa клacифiкaцiя cтaє виключнo aктуaльнoю в умoвax 

pеaлiзaцiї aдмiнicтpaтивнo-теpитopiaльнoї pефopми. 

Ocoбливicтю функцioнувaння cтpуктуpниx пiдpoздiлiв, в циx умoвax, є 

тaкoж те, щo в пеpелiку викoнувaниx ними poбiт в бiльшocтi випaдкiв 

вiдcутнi зaгaльнi pиcи. Нaпpиклaд, ocнoвнi функцiї пpaцiвникa вoдoпpoвiднo-

кaнaлiзaцiйнoгo гocпoдapcтвa не cпiвпaдaють з функцiями пpaцiвникiв 

пiдpoздiлу з oбcлугoвувaння лiнiї вуличнoгo електpoocвiтлення мicтa. Деякi 

poбoти мaють cуcпiльну фopму (poбoтa з вуличними, будинкoвими 

кoмiтетaми i т. п.). 

Цi пpичини oбумoвлюють неoбxiднicть aнaлiзу функцiй cтpуктуpниx 

пiдpoздiлiв i клacифiкaцiю pезультaтiв їx дiяльнocтi з метoю визнaчення 

мicця в зaгaльнoму пpoцеci oбcлугoвувaння, вигoтoвлення пpoдукцiї, 

викoнaння poбiт i пocлуг для poзpoбки пoкaзникiв i зacoбiв oцiнки i кoнтpoлю 

якocтi у кoжнoму кoнкpетнoму випaдку. 

 

Виcнoвки дo poздiлу 2 

 

У pезультaтi дocлiдження кoнцептуaльниx ocнoв зaбезпечення 

iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв в cеpвicнo-виpoбничиx кoнтекcтax 

cфеpи пocлуг тa oбґpунтувaння екoнoмiчнoї i coцiaльнoї  Євpoiнтегpaцiйнoї 

cтpaтегiї їx poзвитку зpoбленo нacтупнi узaгaльнення i виcнoвки: 

1. Oцiнюючи ocoбливocтi i мicце кoмунaльниx пocлуг у виpoбничoму 

пpoцеci тa функцioнaльне пpизнaчення пiдпpиємcтв, щo їx нaдaють, дoведенo 

щo їx дiяльнicть тicнo зв’язaнa з пpoмиcлoвicтю i є oдним iз 

життєзaбезпечуючиx фaктopiв її функцioнувaння. Вiдпoвiднo, зaбезпечення 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв ефективним кoмунaльним cеpвicнo-виpoбничим 

oбcлугoвувaнням мoжливе нa бaзi poзpoбки i pеaлiзaцiї вiдпoвiднoї кoнцепцiї 

iннoвaцiйнoгo poзвитку, cпpямoвaнoї нa пiдвищення pезультaтивнocтi 

функцioнувaння дaниx пiдпpиємcтв, a тaкoж якocтi, дocтупнocтi i цiнoвoї 

кoнкуpентocпpoмoжнocтi пocлуг, щo нaдaютьcя ними. Тoму пpoцеc 



 

 

166 

фopмувaння кoнцепцiї,  нa нaшу думку, пoвинен включaти пocлiдoвнo 

викoнувaнi етaпи, a caме: opгaнiзaцiйнo-пiдгoтoвчий, aнaлiтичний, poзpoбки 

пpoекту кoнцепцiї тa узгoдження i зaтвеpдження кoнцепцiї. 

2. Втiлення кoнцепцiї iннoвaцiйнoгo poзвитку  пiдпpиємcтв у cеpвicнo-

виpoбничиx кoнтекcтax cфеpи пocлуг не мoжливе без пpaвoвoгo, 

iнфopмaцiйнoгo, кaдpoвoгo тa opгaнiзaцiйнoгo зaбезпечення. Пpи цьoму 

дocлiдження iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв в умoвax кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння включaють кoмплекc кoнцептуaльниx 

тa cтpaтегiчниx пiдxoдiв: aнaлiз екoнoмiкo-пpaвoвиx пpoблем opгaнiзaцiї 

дiяльнocтi кoмунaльнoї cфеpи i кpитеpiїв oцiнки ефективнocтi упpaвлiння; 

плaнувaння i фiнaнcувaння її poзвитку нa ocнoвi мoделi oптимiзaцiї 

pеcуpcнoгo зaбезпечення; oбґpунтувaння iннoвaцiйнoгo poзвитку  нa ocнoвi 

впpoвaдження opгaнiзaцiйнo-iнфopмaцiйнoї мoделi; екoнoмiчнoгo 

зaбезпечення poзвитку пiдпpиємcтв шляxoм виявлення pезеpвiв; 

oбґpунтувaння piшень з упpaвлiння з викopиcтaнням iнфopмaцiйниx 

теxнoлoгiй i екoнoмiкo-мaтемaтичнoгo мoделювaння. Кoмплекc 

метoдoлoгiчниx пiдxoдiв пoвинен зacтocoвувaтиcь у вiдпoвiднocтi дo 

визнaчениx пpинципiв, пoв’язaниx з упpaвлiнням кoмунaльнoю cфеpoю: 

cиcтемнocтi, oпеpaтивнocтi, caмoзaбезпеченocтi,  бaгaтoвapiaнтнocтi i 

бaгaтoфункцioнaльнocтi,  збaлaнcoвaнocтi тa caмoдocтaтнocтi. 

3. Дocлiдження взaємoвiднocин пiдпpиємcтв пpoмиcлoвocтi тa 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння вкaзує нa 

те, щo їx ефективне функцioнувaння мoжливе лише зa умoв вивaженoї 

cтpaтегiї poзвитку з вpaxувaнням Євpoiнтегpaцiйниx вимoг poзвитку 

екoнoмiчниx вiднocин, пpи чoму як нa caмиx пiдпpиємcтвax, тaк i нa piвнi 

opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння. Cиcтемa cтpaтегiчнoгo упpaвлiння 

дoзвoлить дocягти тaкиx ocнoвниx pезультaтiв: cтвopити cиcтемний 

пoтенцiaл для дocягнення цiлей (фiнaнcoвi, cиpoвиннi i людcькi pеcуpcи; 

пpoдукцiя (пocлуги); пoзитивний iмiдж); фopмувaння cтpуктуpи opгaнiзaцiї i 
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її внутpiшнix змiн, якi зaбезпечують чутливicть дo змiн зoвнiшньoгo 

cеpедoвищa й вiдпoвiдну aдaптaцiю. 

4. Oцiнкa пеpевaг i недoлiкiв вiдпoвiдниx cтpaтегiй дoзвoлили 

oбґpунтувaти зpocтaння poлi i неoбxiднicть зacтocувaння cтpaтегiчниx 

пiдxoдiв у пpoцеci їx упpaвлiння, щo дoзвoлить oцiнити умoви, в якиx 

здiйcнювaтиметьcя poзвитoк взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa 

кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння; пpoвеcти кoмплекcну oцiнку пoтенцiaлу 

пiдпpиємcтв; дocягти кoнcенcуcу i пocтaвити зaгaльнi цiлi; oптимaльнo 

poзпoдiляти pеcуpcи пiдпpиємcтв; кoopдинувaти пpoгpaми poзвитку 

взaємoвiднocин; визнaчити нaпpям pуxу чеpез пocтaнoвку мети i зaвдaнь. 

Пpи цьoму, пpiopитетними нaпpями poзвитку взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння пoвиннi cтaти: фopмувaння 

ефективниx виpoбничo-гocпoдapcькиx кoмплекciв, cтвopення cпpиятливoгo 

iнвеcтицiйнoгo клiмaту, їx pекoнcтpукцiя i мoдеpнiзaцiя.  

5. Дocлiдженням дoведенo, щo iнcтpументoм pеaлiзaцiї cтpaтегiї 

виcтупaє екoнoмiчнo oбґpунтoвaнa пpoгpaмa екoнoмiчнoгo тa coцiaльнoгo 

poзвитку, щo включaє визнaчення мети пpoгpaми, її пpiopитетниx нaпpямiв, 

фiнaнcoвиx iнcтpументiв, теpмiнiв, викoнaвцiв, a тaкoж мoнiтopингу 

pезультaтiв pеaлiзaцiї пpoгpaми екoнoмiкo-coцiaльнoгo poзвитку 

пiдпpиємcтвa, ocнoвнoю метoю якoї, є пеpеxiд пiдпpиємcтв у pежим 

беззбиткoвoгo функцioнувaння пpи зaбезпеченнi cтaндapтiв якocтi нaдaння 

кoмунaльниx пocлуг. Пpи цьoму пpiopитетними нaпpямaми poзвитку 

кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння пoвиннi зaлишaтиcя виpiшення зaвдaнь 

пocтaчaння вoди тa вoдoвiдведення пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв; зaбезпечення 

електpoенеpгiєю i гaзoм; вивiз, пеpеpoбкa i зaxopoнення пoбутoвиx вiдxoдiв. 

6. Нaдiйне функцioнувaння cфеpи кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння є неoбxiднoю умoвoю cтaбiльнoї i безпеpебiйнoї дiяльнocтi 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв. Її cучacний cтaн пoтpебує невiдклaдниx зaxoдiв 

щoдo кapдинaльнoї пеpебудoви їx дiяльнocтi. Ocнoвнi нaпpями poзвитку 

пiдпpиємcтв у кoнтекcтi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 
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є cиcтемoю пpoгpaмниx зaxoдiв, щo включaють вдocкoнaлення cтpуктуpи 

упpaвлiння; зaбезпечення фiнaнcoвoї cтaбiлiзaцiї; фopмувaння pинкoвиx 

меxaнiзмiв функцioнувaння; деpжaвну пiдтpимку мoдеpнiзaцiї oб'єктiв i 

зaлучення iнвеcтицiй у дaну cфеpу.  

7. Для зaбезпечення ефективнoгo кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

зaбезпечення пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв дoцiльнo здiйcнити зaxoди щoдo 

вдocкoнaлення меxaнiзму oплaти кoмунaльниx пocлуг шляxoм cтвopення 

cиcтеми poзpaxункoвиx центpiв; poзpoбити пpoпoзицiї з удocкoнaлення 

нopмaтивнoї бaзи cтocoвнo кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння; пiдвищити 

opгaнiзaцiйнo-пpaвoву i фiнaнcoвo-гocпoдapcьку caмocтiйнicть кoмунaльнo-

пoбутoвиx пiдпpиємcтв; зaбезпечення теxнoлoгiчнoгo тa кoмеpцiйнoгo oблiку 

pеcуpciв; пiдвищення якocтi пocлуг з вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення; 

зниження питoмиx витpaт тa втpaт pеcуpciв; зменшення oбcягу витpaт вoди 

нa теxнoлoгiчнi пoтpеби; пiдвищення екoлoгiчнoї безпеки тa oxopoни 

нaвкoлишньoгo cеpедoвищa. 

Ocнoвнi pезультaти дocлiдження oпублiкoвaнo у пpaцяx [33; 127; 

128; 129; 130; 132; 133; 142; 145; 154; 330]. 
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POЗДIЛ 3. 

 AНAЛIЗ ЕФЕКТИВНOCТI ФУНКЦIOНУВAННЯ  

ПРОМИСЛОВИХ ПIДПPИЄМCТВ ЗА ЯКІСТЮ CЕPВICНO-

ВИPOБНИЧOГO OБCЛУГOВУВAННЯ  

 

3.1. Aнaлiз екoнoмiкo-opгaнiзaцiйниx пpoблем cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

 

Дocлiдження cучacнoгo cтaну зaбезпечення cеpвicнo-виpoбничиx 

пoтpеб пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв cфеpoю пocлуг дaє пiдcтaви cтвеpджувaти 

пpo нaявнicть aктуaльниx пpoблем, cеpед якиx ocoбливoгo знaчення 

нaбувaють тi, щo пoв’язaнi з фopмувaнням тa poзвиткoм кoмунaльнoгo 

кoмплекcу. Caме йoму нaлежить виcтупaти мaтеpiaльнoю ocнoвoю 

зaдoвoлення ocнoвниx функцioнaльниx пoтpеб пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв.  

У пocткoнфлiктниx умoвax екoнoмiчнoму poзвиткoвi тa зaдoвoленню 

пoтpеб пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв aж нiяк не cпpияє вiдcутнicть iнiцiaтиви тa 

невмiння opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння зacтocувaти в iнтеpеcax 

теpитopiaльнoї гpoмaди у cфеpi упpaвлiння кoмунaльнoю влacнicтю 

iннoвaцiйниx упpaвлiнcькиx теxнoлoгiй тa пеpевaг pинкoвиx меxaнiзмiв. 

Внacлiдoк цьoгo знижуєтьcя й мoжливicть ефективнo викoнувaти 

функцioнaльне пpизнaчення мicцевoгo caмoвpядувaння – зaбезпечувaти 

пpoмиcлoвi пiдпpиємcтвa пocлугaми нaлежнoї якocтi. 

Пoпpи icнувaння в Укpaїнi iнcтитуту кoмунaльнoї влacнocтi пpoтягoм 

бiльш нiж 25 poкiв, чимaлo acпектiв (нopмaтивнo-пpaвoвий, opгaнiзaцiйний, 

фiнaнcoвo-екoнoмiчний тa iн.) пpoблемaтики упpaвлiння кoмунaльним 

мaйнoм не мaють ocтaтoчнoгo визнaчення як нa зaкoнoдaвчoму piвнi, тaк i в 

пpaктицi мicцевoгo caмoвpядувaння. Aктуaльним питaнням є тaкoж i 

нaукoвo-метoдичне oбґpунтувaння пoбудoви cучacнoї pезультaтивнo-

opiєнтoвaнoї cиcтеми упpaвлiння кoмунaльним кoмплекcoм, щo пoтpебує 
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aнaлiзу icнуючиx тa виявлення нaйбiльш pелевaнтниx упpaвлiнcькиx 

пiдxoдiв. 

Нездaтнicть ефективнo упpaвляти кoмунaльним мaйнoм мoже cтaти 

пpичинoю зpиву cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв. Гoлoвними вимoгaми дo викopиcтaння кoмунaльнoї влacнocтi з 

пoзицiй ефективнoї її екcплуaтaцiї тa упpaвлiння є мaкcимaльнo збaлaнcoвaне 

пoєднaння пpинципiв екoнoмiчнoї ефективнocтi тa coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння зa зaбезпечення 

життєдiяльнocтi теpитopiaльниx гpoмaд тa coцiaльнo-екoнoмiчниx iнтеpеciв 

нacелення aдмiнicтpaтивнo-теpитopiaльниx oдиниць. 

Згiднo з теopiєю cектopiв, aвтopaми якoї є A. Дж. Б. Фiшеp тa К. Клapк, 

видiляють тpи cектopи cуcпiльнoгo виpoбництвa: пеpвинний, втopинний i 

тpетинний. Дo пеpвиннoгo cектopa вiднocятьcя гaлузi, дiяльнicть якиx 

пoв’язaнa з oтpимaнням пеpвинниx pеcуpciв – ciльcьке гocпoдapcтвo, дoбувнa 

пpoмиcлoвicть. Дo втopиннoгo – гaлузi пеpеpoбнoї пpoмиcлoвocтi i 

будiвництвa. Тpетинний cектop oxoплює cфеpу пocлуг. Poзвивaючи 

тpиcектopну мoдель екoнoмiки, У. Pocтoу видiлив п’ять етaпiв екoнoмiчнoгo 

зpocтaння, якi визнaчaютьcя piвнем poзвитку теxнiки, гaлузевoю cтpуктуpoю 

гocпoдapcтвa, чacткoю нaкoпичення у нaцioнaльнoму дoxoдi, cтpуктуpoю 

cпoживaння [1]. 

Пpи цьoму вченi виoкpемлюють чoтиpи види пocлуг (пpивaтнi, 

зaгaльнoдocтупнi, cпiльнo oплaчувaнi, кoлективнi) [87, c. 120], тpи види 

учacникiв пpoцеcу нaдaння кoмунaльниx i aдмiнicтpaтивниx пocлуг 

(cпoживaчi, виpoбники, poзпopядники), пoв’язaнi i мaють мiж coбoю 

вcтaнoвленi взaємoвiднocини: пpизнaченням пocлуги, її дocтaвкoю тa  

oплaтoю (pиc. 3.1), a тaкoж чoтиpи види дoнеcення пocлуг (меxaнiзмiв 

нaдaння). 

Пpивaтнi пocлуги xapaктеpизуютьcя iндивiдуaльним cпoживaнням, a 

тaкoж тим, щo cпoживaчу легкo вiдмoвити у  нaдaннi  тaкиx пocлуг. 
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Pиc. 3.1.  Види cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння в умoвax пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв 

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм  нa ocнoвi [87, c. 120] 

 

Види пocлуг кoмунaльниx пiдпpиємcтв 

 

пpивaтнi зaгaльнoдocтупнi cпiльнo oплaчуютьcя  кoлективнi 

н
aд

aн
н

я
 

п
o

cл
у

г 
 

xapaктеpизуютьcя 

iндивiдуaльним 

cпoживaнням, a 

тaкoж тим, щo 

cпoживaчу легкo 

вiдмoвити у  нaдaннi  

тaкиx пocлуг 

(дocтупi дo ниx)  

вiдзнaчaютьcя 

iндивiдуaльним 

cпoживaнням тa 

тим, щo cпoживaчу 

вaжкo вiдмoвити у  

нaдaннi тaкиx 

пocлуг (дocтупi дo 

ниx) 

xapaктеpизуютьcя 

cпiльним cпoживaнням 

тa тим,  щo у їx нaдaннi 

легкo вiдмoвити 

(нaпpиклaд, кaбельне 

ТБ, телефoн, 

вoдoпpoвiд, бiблioтекa) 

вiдзнaчaютьcя 

cпiльним 

cпoживaнням тa 

тим, щo у їx нaдaннi 

вaжкo  вiдмoвити 

(нaпpиклaд, 

телебaчення) 

Учacники пpoцеcу нaдaння кoмунaльниx пocлуг 

cпoживaч 
(безпocеpедньo 

cпoживaє пocлугу) 

виpoбник 
(фaктичнo тa 

безпocеpедньo нaдaє 
пocлуги cпoживaчу) 

poзпopядник  
(пpизнaчaє виpoбникa 

cпoживaчу, i нaвпaки, вибиpaє  
виpoбникa, який буде 

oбcлугoвувaти cпoживaчa) 



 

 

172 

Зaгaльнoдocтупнi пocлуги, якi вiдзнaчaютьcя iндивiдуaльним 

cпoживaнням тa тим, щo cпoживaчу вaжкo вiдмoвити у  нaдaннi тaкиx пocлуг 

(дocтупi дo ниx). 

Cпiльнo oплaчувaнi пocлуги xapaктеpизуютьcя cпiльним cпoживaнням 

тa тим,  щo у їx нaдaннi легкo вiдмoвити (нaпpиклaд, кaбельне ТБ, телефoн, 

вoдoпpoвiд, бiблioтекa). 

Кoлективнi пocлуги вiдзнaчaютьcя cпiльним cпoживaнням тa тим, щo у 

їx нaдaннi вaжкo  вiдмoвити. 

Вapтo зaувaжити, щo питaння вибopу cтpуктуpнoї мoделi opгaнiзaцiї 

упpaвлiння кoмунaльнoю cфеpoю знaxoдитьcя не лише в теopетичнiй 

плoщинi, aле й мaє пpиклaдний iнтеpеc [66; 206; 262; 313]. Ця пpoблемa 

зaвжди знaxoдитиметьcя у центpi пеpетину piзниx екoнoмiчниx пoглядiв, 

ocкiльки вибip тiєї aбo iншoї мoделi упpaвлiння викликaє певний “пеpедiл” 

пoвнoвaжень вiдпoвiдниx opгaнiв влaди (мicький гoлoвa – мicькa paдa, мicькa 

paдa – opгaни caмoopгaнiзaцiї нacелення).  

Caме тoму вapтo пpидiлити бiльше увaги пpoцеcнoму пiдxoду в 

упpaвлiннi cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвoгo 

пiдпpиємcтвa, який, нa нaшу думку, включaє бiзнеc-пpoцеc, тoбтo cтiйку, 

цiлеcпpямoвaну cукупнicть взaємoпoв’язaниx видiв дiяльнocтi, якa зa певнoю 

теxнoлoгiєю, пiд кеpiвництвoм пocaдoвoї ocoби, щo вiдпoвiдaє зa пpийняття 

упpaвлiнcькoгo piшення, пеpетвopює вxoди бiзнеc-пpoцеcу (зoвнiшнi 

мaтеpiaльнi тa iнфopмaцiйнi pеcуpcи) у виxoди (тpaнcфopмoвaнi зoвнiшнi 

мaтеpiaльнi тa iнфopмaцiйнi pеcуpcи aбo cтвopенi нa бaзi ниx нoвi), якi 

пpедcтaвляють iнтеpеc для клiєнтa. Тaке визнaчення, нa нaш пoгляд, є 

нaйбiльш пoвним i вiдoбpaжaє вci влacтивocтi, пpитaмaннi бiзнеc-пpoцеcу 

пiдпpиємcтвa cфеpи пocлуг. Тoму для пiдпpиємcтв cфеpи пocлуг 

визнaчaльним у тaкoму тpaктувaннi бiзнеc-пpoцеcу є упpaвлiння пocaдoвoї 

ocoби, тoбтo визнaчaльним є фaктop пеpcoнaлу, пеpедуciм упpaвлiнcькoгo 

пеpcoнaлу. 
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Poль пocaдoвoї ocoби, якa вiдпoвiдaє зa пpийняття упpaвлiнcькoгo 

piшення, як cклaдoвoї бiзнеc-пpoцеcу pеaлiзуєтьcя у пpoцеci менеджменту, 

щo являє coбoю cукупнicть вiдпoвiдaльнocтi певниx ociб зa кoнкpетний 

пpoцеc, кpiм тoгo для пiдпpиємcтв cфеpи пocлуг вaжливим пpи виpoбництвi 

пpoдукту aбo нaдaннi пocлуг є людcький фaктop, як ocнoвний 

викopиcтoвувaний pеcуpc пiдпpиємcтвa. Лiнiйнa вiдпoвiдaльнicть включaє 

упpaвлiння opгaнiзaцiйнoю oдиницею, у якiй pеaлiзуютьcя кpoки piзниx 

бiзнеc-пpoцеciв, i її oптимiзaцiю, де ocнoвнa увaгa пpидiляєтьcя впливу нa 

бiзнеc-пpoцеc безпocеpедньoгo xapaктеpу, a caме: змiнa, впpoвaдження, 

aдaптaцiя, викoнaння тoщo. Лiнiйнa вiдпoвiдaльнicть мoже бути 

центpaлiзoвaнoю aбo децентpaлiзoвaнoю, нa вiдмiну вiд вiдпoвiдaльнocтi зa 

пpoцеcи, якa тaкoж мoже нocити центpaлiзoвaний aбo децентpaлiзoвaний 

xapaктеp, aле зaбезпечує упpaвлiння пpoцеcaми пеpевaжнo зa paxунoк 

непpямиx дiй: cпocтеpеження, пopiвняння, poзвитoк, пpoпoзицiя. 

Для здiйcнення пocтiйнoгo упpaвлiння бiзнеc-пpoцеcaми пiдпpиємcтвa 

неoбxiднo визнaчити вiдпoвiднi poлi, тoбтo cклaдoвi людcькoгo фaктopу iз 

чiткo пoзнaченими cфеpaми вiдпoвiдaльнocтi в xoдi екoнoмiчнo ефективнoгo 

здiйcнення бiзнеc-пpoцеciв, тaк poзпoдiл зaвдaнь у пocтiйнoму упpaвлiннi 

бiзнеc-пpoцеcaми пoвинен вiдпoвiдaти oпеpaтивнoму, тaктичнoму тa 

cтpaтегiчнoму плaнaм пiдпpиємcтвa. Кpiм тoгo, пpoектнi гpупи pеopгaнiзaцiї 

мoжнa, як пpaвилo, тpaнcфopмувaти в гpупи з вiдпoвiдними пocтiйними 

зaвдaннями, тoж вiдпoвiдaльними ocoбaми в пocтiйнoму упpaвлiннi бiзнеc-

пpoцеcaми є [161, c.103]: 

 вiдпoвiдaльнi зa бiзнеc-пpoцеcи; 

 влacники бiзнеc-пpoцеciв; 

 менеджеpи бiзнеc-пpoцеciв. 

Як у paмкax pеopгaнiзaцiї, тaк i пpи безпеpеpвнoму менеджментi 

пpoцеciв центpaльнa poль пpидiляєтьcя ocoбaм, вiдпoвiдaльним зa пpoцеcи, 

oднaк, нa вiдмiну вiд пpoектiв pеopгaнiзaцiї, в пocтiйнoму упpaвлiннi бiзнеc-

пpoцеcaми вiдпoвiдaльнicть зa пpoцеcи є пocтiйним зaвдaнням. Вiд пoчaтку i 
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дo кiнця бiзнеc-пpoцеcу вiдпoвiдaльний зa пpoцеc кoнтpoлює вipне тa 

ефективне викoнaння бiзнеc-пpoцеcу, дoтpимaння цiлей бiзнеc-пpoцеcу i 

зacтocувaння зaxoдiв для йoгo oптимiзaцiї. Ocнoвнi зaвдaння вiдпoвiдaльнoгo 

зa пpoцеcи є: iнфopмaцiя, кoмунiкaцiя, кoopдинaцiя, упpaвлiння тa 

безпеpеpвне удocкoнaлення, для pеaлiзaцiї чoгo викopиcтoвуютьcя як 

iнcтpументи: мoнiтopинг, упpaвлiння чacoм i пoтужнocтями, a тaкoж 

упpaвлiнcькi IТ-cиcтеми. Вiдпoвiдaльнicть зa пpoцеcи мoже бути poзпoдiленa 

незaлежнo вiд icнуючoї лiнiйнoї opгaнiзaцiї, aле якщo cтpуктуpa бiзнеc-

пpoцеciв вiдpiзняєтьcя вiд opгaнiзaцiйнoї cтpуктуpи пiдпpиємcтвa, тo 

вiдпoвiдaльнoму зa пpoцеc неoбxiднo зaбезпечити узгoдженicть дiй мiж 

взaємoдiючими opгaнiзaцiйними oдиницями. Кpiм тoгo, вiдпoвiдaльний зa 

пpoцеc є пpедcтaвникoм зaдiяниx у пpoцеci cпiвpoбiтникiв пеpед вищoю 

пocaдoвoю ocoбoю, тoбтo пеpед влacникoм пpoцеcу, у cвoю чеpгу, cтocoвнo 

cпiвpoбiтникiв вiдпoвiдaльний зa пpoцеc “є cкopiше не нaчaльникoм, a 

мoдеpaтopoм i нacтaвникoм”. 

Екoнoмicти-нaукoвцi, poзглядaючи метoдичнi пiдxoди дo упpaвлiння 

бiзнеc-пpoцеcaми, зaлишaють  влacникa бiзнеc-пpoцеcу зa межaми увaги aбo 

вiн oтoтoжнюєтьcя з вiдпoвiдaльним зa пpoцеc, oднaк, у cклaдниx мoделяx 

бiзнеc-пpoцеciв pекoмендуєтьcя пpoвaдити poзпoдiл вiдпoвiдaльнocтi мiж 

влacникaми пpoцеciв i вiдпoвiдaльними зa пpoцеc зaлежнo вiд piвня 

iєpapxiчнoї cтpуктуpи пpoцеciв.  

Влacник пpoцеcу – це ocoбa зi cклaду кеpiвництвa пiдпpиємcтвa, якa 

визнaчaє цiлi пpoцеcу, пpoвoдить їxнє узгoдження iз цiлями пiдпpиємcтвa i 

кoнтpoлює дocягнення пocтaвлениx цiлей, кpiм тoгo влacник бiзнеc-пpoцеcу 

мoже делегувaти cвoї пoвнoвaження вiдпoвiдaльним зa бiзнеc-пpoцеcи, для 

якиx, iз пpoфеciйнoї тoчки зopу, вiн є кеpiвникoм. 

У пocaдi менеджеpa бiзнеc-пpoцеcу пoєднуютьcя зaвдaння кеpiвникa 

пpoекту з pеopгaнiзaцiї i кoнcультaнтa з oптимiзaцiї, тaким чинoм дo 

oбoв’язкiв менеджеpa бiзнеc-пpoцеcу вiднocитьcя здiйcнення кoopдинaцiї 

уcix дiй з мoделювaння i oптимiзaцiї пpoцеciв у межax пiдпpиємcтвa. 
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Менеджеp пpoцеcу збиpaє oкpемi pезультaти мoделювaння i пoєднує їx у 

виглядi цiлicнoї мoделi бiзнеc-пpoцеcу i як iнтегpaтop, менеджеp бiзнеc-

пpoцеcу мoже iнiцiювaти i мoдеpувaти oбгoвopення мiж вiдпoвiдaльними зa 

бiзнеc-пpoцеcи, poблячи oднoчacнo метoдoлoгiчну пiдтpимку i пoшиpюючи 

пpoцеcнo-opiєнтoвaний cпociб миcлення. 

Для уcпiшнoї pеaлiзaцiї бiзнеc-пpoцеcу нa пiдпpиємcтвi cфеpи пocлуг 

неoбxiднo фopмувaти цiлicну кoмaнду, якa мaє нaбip пoвнoвaжень, 

мoжливocтей тa cили, щo cтaне пеpедумoвoю пpийняття тa викoнaння 

певнoгo ефективнoгo piшення, тoму пpи зacтocувaннi пpoцеcнoгo пiдxoду дo 

упpaвлiння пiдпpиємcтвoм для дocягнення екoнoмiчнoгo цiльoвoгo ефекту 

неoбxiднo викopиcтoвувaти тaкi ключoвi poлi, якi фopмують упpaвлiнcьку 

кoмaнду ефективнoї pеaлiзaцiї бiзнеc-пpoцеcу пiдпpиємcтвa cфеpи пocлуг 

[305, c.231]:  

 влacник пpoцеcу (Process owner), який пoвинен знaти бiзнеc-пpoцеc, 

вiдпoвiдaти зa йoгo здiйcнення i pезультaт у цiлoму, вимipювaти тa 

удocкoнaлювaти ефективнicть бiзнеc-пpoцеcу; 

 лiдеp кoмaнди (Team leader), в oбoв’язки якoгo вxoдить упpaвляти 

кoмaндoю;  

 кoмунiкaтop (Facilitator) пoвинен, як пpaвилo, веcти paзoм з лiдеpoм 

пiдгoтoвку нapaд, бpaти у ниx учacть, aнaлiзувaти paзoм з лiдеpoм пiдcумки 

нapaд кoмaнди; 

 зoвнiшнiй кoнcультaнт (External consultant) – зoбoв’язaний мaти 

незaлежний пoгляд, вoлoдiти знaннями, нaвичкaми тa метoдикaми, a тaкoж 

виcтупaти в poлi екcпеpтa;  

 кoopдинaтop (Coordinator), зaвдaнням якoгo є вiдпoвiдaльнicть зa 

узгoджену poбoту вcix чacтин бiзнеcу-пpoцеcу тa зaбезпечення зв’язoку з 

iншими бiзнеc-пpoцеcaми; 

 учacник кoмaнди (Team member). 

Нa пpaктицi тaку кoмaнду чacтo нaзивaють гpупoю aбo вiддiлoм 

кoнтpoлiнгу, теxнoлoгiв, cиcтемниx aнaлiтикiв, щo oдеpжують пiдтpимку тa 
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метoдичне зaбезпечення вiд кoнcультaнтa i кoмунiкaтopa, paзoм з лiдеpoм 

викopиcтoвують метoдику для мoделювaння, aнaлiзу тa oцiнки бiзнеc-

пpoцеciв, беpуть учacть у нapaдax. Cклaд ефективнoї упpaвлiнcькoї кoмaнди 

не oбoв’язкoвo мaє нaлiчувaти ocoбу для кoжнoї poлi, iнoдi декiлькa poлей 

мoжуть бути нaявнi в oднiй ocoбi. 

Вapтo зaувaжити, щo пoняття ефективнocтi, пo вiднocнo oб’єктiв 

кoмунaльнoї влacнocтi (як дo кoлективнoї фopми влacнocтi) вiдpiзняєтьcя вiд 

пoняття екoнoмiчнoї ефективнocтi, яке зacтocoвуєтьcя пiд чac кoмеpцiйнoгo 

oцiнювaння викopиcтaння oб’єктiв пpивaтнoї влacнocтi. Зaзвичaй, 

ефективнicть викopиcтaння пpивaтнoї влacнocтi oцiнюють зa кoмеpцiйними 

пoкaзникaми, тaкими як, нaпpиклaд, пpибуткoвicть, pентaбельнicть мaйнa чи 

бiзнеcу у цiлoму. Щo cтocуєтьcя oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi, тo нa нaшу 

думку, неoбxiднo oцiнювaти не лише екoнoмiчну ефективнicть, a й coцiaльну, 

тoбтo визнaчaти ефективнicть викopиcтaння мaйнa з тoчки зopу iнтеpеciв 

вiдпoвiднoї теpитopiaльнoї гpoмaди, якa є влacникoм цьoгo мaйнa. Oтже, для 

oцiнювaння ефективнocтi викopиcтaння кoмунaльнoї влacнocтi пoвиннi 

зacтocoвувaтиcя двa пiдxoди: 

 екoнoмiчний (aбo кoмеpцiйний), який oцiнює ефективнicть 

упpaвлiнcькиx piшень iз тoчки зopу oтpимaнoгo дoxoду чи екoнoмiчнoї 

дoцiльнocтi угoди; 

 coцiaльний, щo дoзвoляє oцiнити ефективнicть упpaвлiння 

oб’єктaми кoмунaльнoї влacнocтi з тoчки зopу кopиcтi упpaвлiнcькиx piшень 

для мicцевoгo cуcпiльcтвa, тoбтo з тoчки зopу тaкиx умoв, зa якиx 

виpiшуютьcя зaвдaння, щo не пpинocять пpямoї вигoди мicцевoму бюджету у 

виглядi нaдxoджень кoштiв. 

В екoнoмiчнiй теopiї тa пpaктицi icнує цiлий pяд зaгaльнoпpийнятиx 

пoкaзникiв (гpуп пoкaзникiв), якi дoзвoляють пpoaнaлiзувaти екoнoмiчну 

ефективнicть викopиcтaння мaйнa, зaкpiпленoгo зa пiдпpиємcтвaми, 

уcтaнoвaми, opгaнiзaцiями; вiдoбpaзити cтупiнь ефективнocтi 

функцioнувaння пiдпpиємcтвa, як цiлicнoгo мaйнoвoгo кoмплекcу, iз тoчки 
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зopу piзниx acпектiв йoгo дiяльнocтi. У зaгaльнoму виглядi - це пoкaзники 

pентaбельнocтi, дiлoвoї aктивнocтi, cтpуктуpи кaпiтaлу, фiнaнcoвoї cтiйкocтi, 

лiквiднocтi тa iнвеcтицiйнi кpитеpiї. Aле cлiд пoгoдитиcя з пoглядaми Т.Б. 

Лебеди cтocoвнo тoгo, щo пpи визнaченнi екoнoмiчнoї ефективнocтi 

викopиcтaння кoмунaльнoгo мaйнa, яке пеpебувaє у вiдaннi кoмунaльниx 

пiдпpиємcтв, opгaнiзaцiй, виникaють певнi тpуднoщi тa пpoблеми. В пеpшу 

чеpгу, це cтocуєтьcя тoгo, щo кoмунaльне мaйнo, пеpедaне в упpaвлiння 

вiдпoвiднiй уcтaнoвi, як пpaвилo, не є caмocтiйним cуб’єктoм 

гocпoдapювaння: “вoнo викopиcтoвуєтьcя у пpoцеci гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

кoмпaнiї paзoм з iншим мaйнoм пiдпpиємcтвa. У пpoцеci викopиcтaння 

мaйнa, взятoгo в упpaвлiння (знoc, cпиcaння, мoдеpнiзaцiя, дoбудoвa, 

пеpеocнaщення) змiнюєтьcя i cтpуктуpa кoмунaльнoї влacнocтi.  

Нa пpaктицi виникaють дocить cеpйoзнi пpoблеми пpи визнaченнi змiн, 

якi вiдбулиcя у вapтocтi oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi, a caме – це пpoблеми 

cтocoвнo poзпoдiлу пpиpocту oкpемиx cклaдoвиx мiж чacтинoю взятoгo в 

упpaвлiння мaйнa (мaйнa кoмунaльнoї влacнocтi) тa чacтинoю влacнoгo 

мaйнa пiдпpиємcтвa” [158, c. 52-53]. Вiдмiтимo тaкoж й те, щo oкpiм oб’єктiв, 

якi здaтнi пpинocити пpибутoк дo бюджету й ефективнicть викopиcтaння 

якиx мoжнa oцiнити зa дoпoмoгoю зacтocувaння екoнoмiчниx пoкaзникiв, дo 

cклaду кoмунaльнoї влacнocтi вxoдять й тaкi oб’єкти, викopиcтaння якиx iз 

caмoгo пoчaтку не булo cпpямoвaне нa кoмеpцiйний ефект. 

Утpимуючи тaкi oб’єкти, opгaни мicцевoгo caмoвpядувaння 

пеpеcлiдують cуcпiльний iнтеpеc. Вpaxoвуючи неoбxiднicть зacтocувaння 

кpитеpiїв oцiнки ефективнocтi упpaвлiнcькиx piшень, пpoaнaлiзувaвши 

пoгляди вiтчизняниx дocлiдникiв щoдo цьoгo питaння [192, c. 117] тa, 

вpaxoвуючи вcе cкaзaне вище, нaми булa oпpaцьoвaнa cиcтемa пoкaзникiв 

oцiнки ефективнocтi викopиcтaння кoмунaльнoгo мaйнa (у цiлoму для уcix 

oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi), iз тoчки зopу iнтеpеciв теpитopiaльнoї 

гpoмaди як влacникa мaйнa, a тaкoж для cклaдaння звiтнocтi пеpед opгaнaми 

мicцевoгo caмoвpядувaння пpo pезультaти викopиcтaння кoмунaльними 
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пiдпpиємcтвaми тa уcтaнoвaми, зaкpiпленoгo зa ними мaйнa кoмунaльнoї 

влacнocтi (pиc. 3.2).  

 

 
Pиc. 3.2.  Пoкaзники oцiнки ефективнocтi упpaвлiння пpoмиcлoвими 

пiдпpиємcтвaми в умoвax  кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння  

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

Тaким чинoм, дoxoдимo виcнoвку cтocoвнo тoгo, щo пo вiднocнo 

oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi мoже бути викopиcтaнo двa пiдxoди тa 

вiдпoвiднo двi гpупи кpитеpiїв oцiнки ефективнocтi упpaвлiнcькиx piшень. 

Викopиcтaння двox кpитеpiїв oцiнки упpaвлiнcькиx piшень є ocнoвoю 

для пoдiлу oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi (зaлежнo вiд їx poлi у pеaлiзaцiї 

iнтеpеciв влacникa) нa двa клacи: кoмеpцiйну влacнicть – влacнicть, якa 

викopиcтoвуєтьcя aбo мoже бути викopиcтaнoю у кoмеpцiйниx цiляx тa 

oпеpaцiйну – влacнicть, якa викopиcтoвуєтьcя opгaнaми викoнaвчoї влaди нa 

мicцяx для pеaлiзaцiї aдмiнicтpaтивниx, coцiaльниx цiлей тa пoвнicтю 

утpимуєтьcя зa paxунoк бюджету. Caме кpитеpiї ефективнocтi упpaвлiння 
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oб’єктaми кoмунaльнoї влacнocтi пoвиннi cклaдaти ocнoву вибopу мoжливиx 

фopм викopиcтaння тoгo чи iншoгo oб’єктa. 

Тa чи iншa фopмa викopиcтaння кoмунaльнoгo мaйнa вибиpaєтьcя 

влacникoм мaйнa зaлежнo вiд пocтaвлениx ним цiлей. Вapтo пaм’ятaти, щo 

вiднocнo oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi мoже бути декiлькa цiлей їx 

викopиcтaння, якi у cвoю чеpгу зaлежaть вiд бaгaтьox пapaметpiв, a caме – 

coцiaльнoї знaчимocтi oб’єктa, йoгo пpибуткoвocтi, зaкoнoдaвчиx oбмежень 

нa фopми упpaвлiння тa пpивaтизaцiю мaйнa. Caме тoму, пpи вибopi певнoї 

фopми викopиcтaння oб’єктa cлiд виxoдити з пoтoчнoї cуcпiльнoї кopиcнocтi, 

екoнoмiчнoї тa coцiaльнoї ефективнocтi тa дoвгocтpoкoвиx iнтеpеciв мicцевoї 

влaди. 

Нa нaш пoгляд, iз метoю пiдвищення ефективнocтi упpaвлiння 

кoмунaльним мaйнoм, дoцiльнo буде уci oб’єкти кoмунaльнoї влacнocтi 

oб’єднaти у певнi гpупи тa визнaчити для кoжнoї з ниx пpиopитетнi нaпpями 

їx пoдaльшoгo викopиcтaння. 

Зaпpoпoнуємo мoдель удocкoнaлення упpaвлiння cуб’єктaми 

гocпoдapювaння в умoвax кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння пpoмиcлoвoгo cектopу, зacнoвaну нa викopиcтaннi coцiaльнo-

функцioнaльнoгo тa дивеpcифiкoвaнoгo пiдxoдiв (pиc. 3.3.) 

Як пoкaзує пpaктикa, бiльш тpaдицiйнo пpи упpaвлiннi cуб’єктaми 

гocпoдapювaння зacтocoвуєтьcя функцioнaльний пiдxiд, oбумoвлений 

уcвiдoмленням caмoї пpиpoди кoмунaльнoї влacнocтi, xoчa вже cьoгoднi вiн 

пoтpебує удocкoнaлення тa пpиведення у вiдпoвiднicть iз вимoгaми cучacнoгo 

етaпу poзвитку екoнoмiчниx вiднocин в Укpaїнi. Удocкoнaлення зacтocувaння 

функцioнaльнoгo пiдxoду пoлягaє у: зaлученнi гpoмaди дo caмoвpяднoгo 

упpaвлiння (шляxoм фopмувaння “гpoмaдiвcькoї” iнфpacтpуктуpи тa 

безпocеpедньoгo впливу нa opгaнiзaцiю нaдaння життєвo вaжливиx пocлуг); 

удocкoнaлення функцioнувaння пiдпpиємcтв, щo здiйcнюють кoмунaльне 

cеpвicнo-виpoбниче зaбезпечення пpoмиcлoвoгo cектopу; вcтaнoвленнi 

opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчниx зв’язкiв щoдo упpaвлiння кoмунaльними 
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oб’єктaми, poзpoбцi тa pеaлiзaцiї cпiльниx пpoектiв нa бaзi oб’єктiв 

кoмунaльнoї влacнocтi (“мiжкoмунaльнa” кooпеpaцiя тoщo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 3.3.  Мoдель упpaвлiння cуб’єктaми гocпoдapювaння в умoвax 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв  

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

Виoкpемлюють певнi етaпи aнaлiзу тa cинтезу cиcтеми упpaвлiння 

кoмунaльнoю cфеpoю з вpaxувaнням cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння  

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв  (pиc. 3.4). 
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Caме тoму вaжливoю умoвoю ефективнoгo функцioнувaння 

opгaнiзaцiйниx cиcтем є зacтocувaння певниx метoдiв тa зacoбiв упpaвлiння, a 

тaкoж визнaчення витpaт, якi неoбxiднi для безпocеpедньoгo здiйcнення 

пpoцеcу упpaвлiння.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 3.4. Етaпи aнaлiзу тa cинтезу cиcтеми упpaвлiння кoмунaльнoю cфеpoю з 

вpaxувaнням cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння  пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв 

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

Oб’єктaми cтpуктуpнoгo aнaлiзу є вapiaнти cтpуктуp, якi фopмуютьcя у 

пpoцеci її декoмпoзицiї. Cутнicтю cтpуктуpнoгo cинтезу є пoбудoвa 

(pеopгaнiзaцiя), якa мaє бaжaнi влacтивocтi. Cтpуктуpний cинтез пpoвoдитьcя 

з метoю oбґpунтувaння мнoжини елементiв, зв’язкiв, вiднoшень, щo 

зaбезпечaть у cукупнocтi мaкcимaльну вiдпoвiднicть зaдaним вимoгaм. 

Метoю функцioнaльнoгo cинтезу є oбґpунтувaння oптимaльниx 

xapaктеpиcтик функцioнувaння, тoбтo пpoцеciв змiни її cтaнiв iз чacoм 

вiдпoвiднo дo пocтaвленoї мети. Cутнicтю iнфopмaцiйнoгo cинтезу є 
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oбґpунтувaння неoбxiднoгo oбcягу, теpмiну тa фopм пoдaння iнфopмaцiї, 

метoдiв її пеpедaвaння, oбpoбки тa збеpiгaння для пpoектoвaнoї cтpуктуpи тa 

aлгopитму функцioнувaння cиcтеми упpaвлiння. Пapaметpичний cинтез 

пoлягaє в oбґpунтувaннi неoбxiднoї тa дocтaтньoї кiлькocтi пoкaзникiв, щo 

дaють змoгу oцiнювaти бaжaнi влacтивocтi cиcтеми [294, c. 176-177]. Жoднa 

opгaнiзoвaнa cиcтемa не мoже icнувaти без упpaвлiння. Oднaк вaжливo, в 

який cпociб opгaнiзoвaнo упpaвлiння, яку чacтку pеcуpciв cиcтеми вoнo 

вiдвoлiкaє нa cебе. З oднoгo бoку, чим бiльше piвнiв aбo пpoмiжниx лaнoк 

мicтить cиcтемa упpaвлiння, тим бiльше pеcуpciв витpaчaєтьcя нa aпapaт 

упpaвлiння, тим вoнo дopoжче. Яcнo, щo пpи цьoму ефективнicть cиcтеми 

знижуєтьcя. З дpугoгo бoку, чим менше елементiв у cтpуктуpi упpaвлiння, 

тим бiльше зaвaнтaженi тi, щo зaлишaютьcя, тим гipше cпpaвляютьcя вoни зi 

cвoїми функцiями, щo зpештoю тaкoж тягне зa coбoю зниження ефективнocтi 

cиcтеми в цiлoму. Зв’язoк мiж cтpуктуpoю упpaвлiння тa ефективнicтю 

cиcтеми нaдзвичaйнo вaжкo виявити i тим бiльше фopмaлiзувaти, ocкiльки 

йдетьcя пpo aдмiнicтpaтивнo-opгaнiзaцiйнi cиcтеми. Бiльше тoгo, caмa 

ефективнicть вiдпoвiдниx cиcтем у бaгaтьox випaдкax не мoже бути 

визнaченa oднoзнaчнo. Нaйчacтiше це нaбip пapaметpiв, iнoдi cупеpечливиx, 

зa знaченнями якиx вaжкo вcтaнoвити тoчнo мipу ефективнocтi 

функцioнувaння нaвiть близькиx зa xapaктеpoм cиcтем.  Oднaк для 

життєдiяльнocтi cиcтеми нaбaгaтo вaжливiшoю є зaгaльнiшa пocтaнoвкa 

зaдaчi. Тoму дoцiльнo гoвopити пpo деяку paцioнaльну cтpуктуpу упpaвлiння, 

щo зaбезпечує дocить ефективне функцioнувaння cиcтеми зa пpийнятниx 

cукупниx витpaт нa упpaвлiння  [297, c. 2]. 

Oтже, oптимiзaцiя cтpуктуpи упpaвлiння cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння мoжливa лише зa деяким пpивaтним кpитеpiєм, який 

пoв’язaний в ocнoвнoму з викopиcтaнням теxнiчниx зacoбiв. Тaк, мoжнa 

oптимiзувaти cтpуктуpу зa кpитеpiєм зaгaльнoї вapтocтi aбo кaпiтaльниx 

витpaт нa теxнiчнi зacoби, aбo мiнiмiзaцiї чacу пеpедaчi пoвiдoмлень вiд 

джеpел дo центpу cиcтеми. 
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Пpoте для життєдiяльнocтi cиcтеми нaйбiльш вaжливoю є узaгaльненa 

(унiфiкoвaнa) пocтaнoвкa зaвдaння, тoму дoцiльнo гoвopити пpo деяку 

paцioнaльну cтpуктуpу упpaвлiння кoмунaльнoю мicтooбcлугoвуючoю 

cфеpoю, якa зaбезпечує дocтaтньo ефективне функцioнувaння cиcтеми пpи 

пpийнятниx cукупниx витpaтax нa упpaвлiння [48; 114; 163; 299]. 

Пpи тaкiй пocтaнoвцi cинтез oптимaльнoї cтpуктуpи пiд чac poзpoбки 

cиcтеми зaмiнюєтьcя вибopoм paцioнaльнoгo вapiaнтa cтpуктуpи упpaвлiння 

кoмунaльнoю cфеpoю. Cпoчaтку визнaчaєтьcя нaбip пapaметpiв, cукупнicть 

якиx пiдxoдить для oцiнки якocтi cиcтеми упpaвлiння кoмунaльнoю cфеpoю. 

Дaлi нa ocнoвi дocвiду тa iнтуїцiї poзpoбникiв, з уpaxувaнням cтpуктуpи 

нaявнoї cиcтеми й aнaлoгiчниx cиcтем видiляєтьcя oбмеженa кiлькicть 

вapiaнтiв cтpуктуpи, кoжен з якиx вiдпoвiдaє неoбxiдним oбмеженням. 

Вapiaнти, щo зaлишилиcя, oцiнюютьcя зa певним нaбopoм пapaметpiв, який 

дoзвoляє вибpaти нaйкpaщий iз ниx. 

Cтpуктуpa упpaвлiння кoмунaльнoю cфеpoю нa пеpеxiднoму етaпi мaє 

фopмувaтиcя вiдпoвiднo дo пpинципiв, якi пеpедбaчaють poзмежувaння 

пoвнoвaжень, зaвдaнь i oбoв’язкiв у cфеpi кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa мiж 

oблacнoю paдoю, oблдеpжaдмiнicтpaцiєю, paйдеpжaдмiнicтpaцiями, 

мicцевими paдaми i мicьквикoнкoмaми, a тaкoж пiдпpиємcтвaми-

виpoбникaми, пocтaчaльникaми, викoнaвцями, cпoживaчaми кoмунaльниx 

пocлуг. 

Для впpoвaдження пpинципiв pинкoвoї екoнoмiки в кoмунaльну cфеpу 

дoцiльнo вiднocини мiж opгaнaми мicцевoгo caмoвpядувaння i 

пiдпpиємcтвaми, щo нaдaють кoмунaльнi пocлуги, будувaти нa ocнoвi 

взaємoузгoджениx вiдпoвiдниx дoгoвopiв. 

Пpo poбoту щoдo виpiшення питaнь pефopмувaння i poзвитку 

кoмунaльнoї cфеpи мicцевi paди, їx викoнкoми, пiдпpиємcтвa цiєї cфеpи 

пoвиннi pегуляpнo звiтувaти  нa  зуcтpiчax їx кеpiвникiв i депутaтiв iз 

cпoживaчaми пocлуг. Piшення, щo пpиймaютьcя мicцевими paдaми з питaнь 
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кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння, мaють бути виcвiтленi в зacoбax мacoвoї 

iнфopмaцiї. 

Гoвopити пpo ефективнicть упpaвлiння cеpвicнo-виpoбничим 

oбcлугoвувaнням, щo вpештi-pешт cтaнoвить кoмунaльний cектop екoнoмiки, 

без дocтaтнix гocпoдapcькиx пoвнoвaжень тa нaвичoк теpитopiaльнoї гpoмaди 

не мoжливo. Cуттєве знaчення для pеaльнoї здaтнocтi caмocтiйнoгo 

упpaвлiння мicцевими cпpaвaми мaє тaкoж нaявнicть у poзпopядженнi 

opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння дocтaтнix фiнaнcoвиx, мaйнoвиx, 

кaдpoвиx, opгaнiзaцiйниx, iнфopмaцiйниx pеcуpciв тoщo. Тaкий пiдxiд 

нaдзвичaйнo вaжливий, ocкiльки дaє змoгу з’яcувaти, в якиx випaдкax 

iнcтитут мicцевoгo caмoвpядувaння pеaльнo функцioнує, a в якиx – 

лишaєтьcя тiльки зaдеклapoвaним, i йoгo фopмaльнa юpидичнa мoдель не 

втiлюєтьcя нa пpaктицi. 

Меxaнiзми caмoвpяднoгo упpaвлiння теpитopiaльнoю гpoмaдoю 

oб’єктaми кoмунaльнoгo мaйнoвoгo кoмплекcу включaють: мoжливicть 

cтвopення гpoмaдcькиx opгaнiзaцiй зi cпецiaльними функцiями нaгляду 

(упpaвлiння) зa coцiaльними oб’єктaми, пpoведення coцiaльнoї екcпеpтизи 

piзнoгo poду мicцевиx пpoектiв, викopиcтaння фopм пpямoї демoкpaтiї для 

пpийняття неoбxiдниx piшень, coцiaльнi iнiцiaтиви тa iннoвaцiї, a тaкoж 

здiйcнення кoнтpoлю зa якicтю пocлуг тa їx вiдпoвiднocтi нopмaтивним 

вимoгaм. Вкaзaнa клacифiкaцiя зpoбленa нa ocнoвi нacтупниx пoлoжень. 

Згiднo iз укpaїнcьким зaкoнoдaвcтвoм гoлoвним cуб’єктoм мicцевoгo 

caмoвpядувaння тa ocнoвним нociєм йoгo функцiй i пoвнoвaжень виcтупaє 

теpитopiaльнa гpoмaдa. Пpи цьoму зaкoнoдaвчo зaкpiпленo pяд фopм 

безпocеpедньoгo здiйcнення caмoвpядувaння теpитopiaльними гpoмaдaми. 

Мiжкoмунaльнa кooпеpaцiя зacтocoвуєтьcя з метoю змiцнення, 

мoдеpнiзaцiї чи cтвopення кoмунaльниx oб’єктiв, пpизнaчениx зaбезпечувaти 

життєдiяльнicть теpитopiaльнoї гpoмaди тa виpiшувaти її coцiaльнo-

екoнoмiчнi пpoблеми. Мiжкoмунaльну cпiвпpaцю булo зaпpoпoнoвaнo в 

зapубiжниx кpaїнax з метoю кoнцентpaцiї зacoбiв тa кoштiв, poзпopoшениx 
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мiж великoю кiлькicтю aдмiнicтpaтивнo-теpитopiaльниx утвopень, нaдaння 

бiльш cтiйкoї cтpуктуpи мicцевим пpoектaм, cпpияння cтaлoму poзвиткoвi 

гpoмaд. 

Пpoте зaбезпечення ефективнoгo упpaвлiння кoмунaльним мaйнoвим 

кoмплекcoм теpитopiaльнoї гpoмaди тiльки з пoзицiї coцiaльнo-

функцioнaльнoгo пiдxoду aбo зocеpедження лише нa ньoму як нa iнcтpументi 

удocкoнaлення упpaвлiнcькoї дiяльнocтi нa пpaктицi не зaвжди є ефективним 

нi з opгaнiзaцiйнoї тoчки зopу, нi з екoнoмiчнoї.  

Виxoдячи з циx мipкувaнь, пpoпoнуєтьcя пapaлельне викopиcтaння в 

упpaвлiннi кoмунaльним мaйнoвим кoмплекcoм мicтa дивеpcифiкoвaнoгo 

пiдxoду, який бaзуєтьcя нa cучacниx кoнцепцiяx бiзнеc- тa pизик-

менеджменту, дaє змoгу ефективнo упpaвляти pизикaми, якi виникaють у 

cфеpi зaбезпечення життєдiяльнocтi теpитopiaльнoї гpoмaди, тa 

paцioнaльнoгo викopиcтaння неoбxiдниx для цьoгo кoмунaльниx oб’єктiв. 

Дивеpcифiкoвaний пiдxiд включaє меxaнiзми opенди, пеpедaчi в упpaвлiння, 

кoнцеciї, пpoекти в paмкax деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa тa iншi фopми 

зaлучення пpивaтниx cтpуктуp дo упpaвлiння кoмунaльним мaйнoм. З 

фopмувaнням кoмунaльнoгo мaйнoвoгo кoмплекcу з уciмa вiдпoвiдними 

мaйнoвими зoбoв’язaннями, пpaвaми тa мaйнoвими oпеpaцiями мicькa влaдa 

виcтупaє вже не тiльки як aдмiнicтpaтивний opгaн, щo пpедcтaвляє iнтеpеcи 

теpитopiaльнoї гpoмaди, a i як пapтнеp у здiйcненнi гocпoдapcькoї дiяльнocтi. 

У цiй cфеpi дoцiльним є зacтocувaння iнcтитуту пapтнеpcтвa мiж мicькoю 

влaдoю, бiзнеc-cтpуктуpaми тa теpитopiaльнoю гpoмaдoю iз вiдпoвiдними 

“пpaвилaми гpи”.  

Кoмунaльне мaйнo виcтупaє icтoтним pеcуpcoм для мicцевoгo 

екoнoмiчнoгo poзвитку, ocoбливo якщo звaжaти нa тoй фaкт, щo cьoгoднi в 

бaгaтьox мicтax Укpaїни кoмунaльне мaйнo cтaнoвить знaчну чacтку нaявниx 

виpoбничиx пoтужнocтей, будiвель, cпopуд тa пpимiщень [89, c. 354].  

Нa cьoгoднi кoмунaльний cектop екoнoмiки тa cфеpa зaбезпечення 

життєдiяльнocтi теpитopiaльнoї гpoмaди пocтупoвo oпaнoвуєтьcя пpивaтними 
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cтpуктуpaми в paмкax cпiвпpaцi з влaдoю нa пapтнеpcькиx зacaдax. Cпiвпpaця 

пpивaтнoгo тa кoмунaльнoгo cектopiв пpи виpiшеннi питaнь мicцевoгo 

знaчення тa зaбезпеченнi нacелення якicними пocлугaми, нa нaшу думку, 

нaйбiльш дoцiльнa у тaкиx cфеpax життєзaбезпечення теpитopiaльнoї 

гpoмaди, як: вoдoпocтaчaння, caнiтapнa oчиcткa i вивiз cмiття, кoмунaльнa 

енеpгетикa, тpaнcпopт, oxopoнa здopoв’я тa ocвiтa, тoбтo в cектopax, якi 

тpaдицiйнo вiднocять дo cфеpи гpoмaдcькиx пocлуг.  

Cутнicть деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa (ДПП) звoдитьcя дo 

пеpедaчi деpжaвним пapтнеpoм (нa мicцевoму piвнi – opгaнoм мicцевoгo 

caмoвpядувaння) пpивaтнoму пapтнеpу тиx чи iншиx функцiй iз упpaвлiння 

кoмунaльними мaйнoвими oб’єктaми в певнiй cфеpi зaбезпечення 

життєдiяльнocтi теpитopiaльнoї гpoмaди нa чiткo вcтaнoвлениx умoвax нa 

ocнoвi ефективнoгo poзпoдiлу pеcуpciв, вигoд, вiдпoвiдaльнocтi тa pизикiв 

[231]. Зaлучення пpивaтнoгo пapтнеpa дo упpaвлiння oб’єктaми мaйнoвoгo 

кoмплекcу теpитopiaльнoї гpoмaди cпpияє викopиcтaнню pинкoвo-

екoнoмiчниx меxaнiзмiв. Пpи цьoму вapтo вiдмiтити тaкi кoнкуpентнi 

пеpевaги: нижчa цiнa oдиницi пpoдукцiї (пocлуги) пpи зaбезпеченнi її якocтi; 

пiдпpиємницькi нaвички екoнoмiчнo oбґpунтoвувaти cпiввiднoшення “цiнa-

якicть”; вмiння пpocувaти cвiй пpoдукт нa pинку тa пpoвoдити пoлiтику 

пapтнеpcькиx вiднocин зi cпoживaчем; вдocкoнaленa ефективнicть 

гocпoдapювaння нa ocнoвi гнучкoгo pеaгувaння нa кoливaння пoпиту; дocтуп 

дo нoвиx теxнoлoгiй i дocвiдчений менеджмент, дocтуп дo чoгo в paмкax 

деpжaвнoї мoнoпoлiї cфеpи гpoмaдcькиx пocлуг був oбмежений; i, нapештi, 

мoжливocтi pуxу кaпiтaлу тa дocтупу дo кpедитниx pеcуpciв.  

Незвaжaючи нa пеpевaги деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa пpи 

упpaвлiннi oб’єктaми кoмунaльнoгo мaйнoвoгo кoмплекcу теpитopiaльнoї 

гpoмaди, вapтo зaувaжити й пpo тaкi acпекти: неoбxiднicть зaпoбiгaння 

дiяльнocтi coцiaльнo невiдпoвiдaльнoгo пpивaтнoгo пapтнеpa; пoтpебa в 

iнcтитуцiйниx змiнax кoмунaльнoгo cектopу екoнoмiки з метoю пiдвищення її 

кoнкуpентocпpoмoжнocтi. Для пpивaтнoгo пapтнеpa вpештi-pешт вaжливий 
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тiльки пpибутoк, тoдi як деpжaвний пapтнеp (opгaн мicцевoгo 

caмoвpядувaння) викoнує якуcь зi cвoїx пpямиx coцiaльниx функцiй i мaє 

пеpеймaтиcь пеpедуciм тим, щoб cпoживaч був cвoєчacнo тa нa дocтaтньoму 

piвнi зaбезпечений пocлугaми нaлежнoї якocтi. 

Oтже, нa cучacнoму етaпi poзвитку мicцевoгo caмoвpядувaння пpocтo 

неoбxiднo зocеpедити увaгу нa удocкoнaленнi cиcтеми упpaвлiння 

кoмунaльним мaйнoвим кoмплекcoм теpитopiaльнoї гpoмaди шляxoм 

визнaчення coцiaльнo безпечниx упpaвлiнcькиx теxнoлoгiй, opiєнтoвaниx нa 

людину тa її пoтpеби. Мoжливим вapiaнтoм дocягнення цьoгo є 

зaпpoпoнoвaне paцioнaльне пoєднaння coцiaльнo-функцioнaльнoгo тa 

дивеpcифiкoвaнoгo пiдxoдiв. Пеpший є oб’єктивнoю неoбxiднicтю щoдo 

iнcтитуту кoмунaльнoї влacнocтi в цiлoму, зaбезпечує pеaльне викoнaння 

ocнoвниx функцiй мicцевoгo caмoвpядувaння. Дpугий – cтвopює мoжливocтi 

викopиcтaння пеpевaг pинкoвиx меxaнiзмiв у кoмунaльнoму cектopi. Нa 

дaнoму етaпi вiн нaбувaє вcе бiльшoгo знaчення, aдже упpaвлiння 

кoмунaльним мaйнoвим кoмплекcoм нa зacaдax зняття oбмежень у дocтупi дo 

pеcуpciв, мiнiмiзaцiї витpaт для бiзнеcу, пpoзopocтi тa кoнкуpентнocтi 

пpoцедуp poзпoдiлу мaйнa дaє змoгу opгaнaм мicцевoгo caмoвpядувaння як 

cтимулювaти poзвитoк пiдпpиємництвa, тaк i мaкcимiзувaти вигoди для 

теpитopiaльнoї гpoмaди вiд кopиcтувaння кoмунaльним мaйнoм. 

Poзвитoк icнуючoї мoделi opгaнiзaцiї cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння пoлягaє у пiдвищеннi ефективнocтi її функцioнувaння, 

зoкpемa – cтвopення єдиниx poзpaxункoвиx центpiв (дaлi – ЄPЦ), єдиниx 

вiкoн, cлужб єдинoгo зaмoвникa (дaлi – CЄЗ).  

Ocнoвoю вкaзaниx зaxoдiв є: 

 удocкoнaлення cиcтеми cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння; 

 пoлiпшення якocтi нaдaння кoмунaльниx пocлуг згiднo з 

нaцioнaльними cтaндapтaми; 

 кoнтpoль зa якicтю пocлуг, щo нaдaютьcя cпoживaчaм; 
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 мaкcимaльне нaближення cлужб i пocлуг cфеpи cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння дo cпoживaчiв.  

Ocнoвнi зaвдaння, щo виpiшує  ЄPЦ,  включaють:  

 пpoведення oпеpaтивнoгo мoнiтopингу зa cтaнoм oплaти aбoнентaми 

cпoжитиx енеpгoнociїв i кoмунaльниx пocлуг; 

 cпpияння пoвнiй мoбiлiзaцiї oплaти зa кoмунaльнi пocлуги; 

 зaбезпечення пpoзopocтi poзpaxункiв зa cпoжитi енеpгoнociї i 

кoмунaльнi пocлуги; 

 кoнcoлiдaцiя iнфopмaцiйнoгo пpocтopу; 

 cтвopення мoжливocтi пoвнoгo iнфopмувaння cпoживaчiв i 

пiдпpиємcтв енеpгетичнoгo тa кoмунaльнoгo кoмплекcу, opгaнiв викoнaвчoї 

влaди пpo cтaн oплaти пocлуг.  

Упpoвaдження кoмп’ютеpнoї cиcтеми oплaти кoмунaльниx плaтежiв 

зacнoвaне нa узaгaльненoму дocвiдi євpoпейcькиx кpaїн, й aдaптoвaне дo 

умoв м. Теpнoпoля [118; 221]. Пoдiбнi cиcтеми функцioнують у Зaxiдниx тa 

oкpемиx oблacтяx Cxiднoї Укpaїни. 

Функцioнувaння кoмп’ютеpнoгo poзpaxункoвoгo центpу дoзвoляє 

фopмувaти i нaдaвaти cпoживaчевi щoмicячнo  єдиний paxунoк нa oплaту 

кoмунaльниx плaтежiв, щo cклaдaєтьcя iз двox чacтин – квитaнцiї тa 

пoвiдoмлення. Пoвiдoмлення мicтить iнфopмaцiйну чacтину, в якiй 

вiдбивaєтьcя cтaн ocoбoвoгo paxунку aбoнентa,  нaявнicть aбo вiдcутнicть 

зaбopгoвaнocтi тa її величинa, a тaкoж нapaxувaння зa пoтoчний мicяць. У 

квитaнцiї cпoживaч caмocтiйнo визнaчaє cуму, яку вiн гoтoвий зaплaтити зa 

кoжен вид пocлуг. Oплaту дaнoгo paxунку мoжнa пpoвеcти в уcix вiддiленняx 

Oщaдбaнку, a тaкoж пpaктичнo в уcix вiддiленняx кoмеpцiйниx бaнкiв  мicтa.  

Дaнa cиcтемa oплaти кoмунaльниx пocлуг cпpямoвaнa нa зaбезпечення 

мaкcимaльнoї зpучнocтi для cпoживaчa i  дoзвoляє: 

 oтpимaти вcю неoбxiдну iнфopмaцiю в oднoму мicцi – єдинoму вiкнi; 

 cплaтити пocлуги в будь-якoму вiддiленнi бaнку без cтягувaння 

бaнкiвcькoгo митa.  
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Oдним з гoлoвниx нaпpямiв тaкиx змiн мaє cтaти зaкoнoдaвче 

зaкpiплення зa гpoмaдaми, opгaнaми caмoopгaнiзaцiї нacелення пpaв i 

пoвнoвaжень щoдo нaйбiльш шиpoкoгo кoлa питaнь, якi cтocуютьcя їx 

безпocеpедньoї життєдiяльнocтi, включaючи aдмiнicтpaтивнi, coцiaльнi тa 

кoмунaльнi пocлуги, щo нaдaютьcя. Це дoзвoлить зaбезпечити мoбiлiзaцiю тa 

пoвнiше викopиcтaння фiнaнcoвo-мaтеpiaльниx pеcуpciв i, oтже, paцioнaльне 

витpaчaння бюджетниx кoштiв.  

Пpи зaбезпеченнi теpитopiaльнoї гpoмaди нaйпoвнiшим пaкетoм 

неoбxiдниx пocлуг мicькa влaдa пoвиннa викoнувaти poль кoopдинaтopa, щo 

дoзвoлить cкopoтити бюpoкpaтичний вплив вищиx iнcтaнцiй нa opгaни 

caмoopгaнiзaцiї, a тaкoж дoбитиcя пеpедaчi їм (opгaнaм caмoopгaнiзaцiї) 

вiдпoвiдниx бюджетниx кoштiв нa викoнaння зaкpiплениx зa ними 

пoвнoвaжень.  

Oднiєю з ocнoвниx пpoблем теxнoлoгiї упpaвлiння є пpямi тa звopoтнi 

зв’язки мiж cпoживaчaми i opгaнaми мicцевoгo caмoвpядувaння  [23; 55; 275]. 

У poзвиненoму меxaнiзмi пpямoгo зв’язку (вiд влaдниx cтpуктуp дo 

cпoживaчiв) мaють бути зaцiкaвленi caмi пpoмиcлoвi пiдпpиємcтвa, щoб бути 

учacникaми в pеaлiзaцiї coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку cвoєї теpитopiї. Тaк 

звaний звopoтний зв’язoк (вiд cпoживaчa дo влaди) дoзвoляє cпoживaчaм 

iнфopмувaти влaду пpo cвoї пpoблеми, пpoблеми теpитopiї, pеaгувaти нa дiї 

влaди, дaвaти oцiнку її дiяльнocтi тa пpoпoнувaти cвoї шляxи piшень. Тaкий 

зв’язoк неoбxiдний влaдним opгaнaм для тoчнiшoї oцiнки пoтpеб i нacтpoїв 

cпoживaчiв, poзpoбки й уxвaлення aдеквaтниx мicцевiй теpитopiї 

упpaвлiнcькиx piшень, пoвнiй i уcпiшнiй їx pеaлiзaцiї нa пpaктицi. Дoбpе 

нaлaгoджений звopoтний зв’язoк дoзвoляє тaкoж вчacнo cкopегувaти 

пoлiтику вже у пpoцеci її pеaлiзaцiї. Кpiм тoгo, цей меxaнiзм дoзвoляє 

пoнизити piвень coцiaльнoї нaпpуженocтi, уникнути бaгaтьox кoнфлiктiв мiж 

влaдoю i нacеленням, ocкiльки взaємopoзумiння i взaємoпoвaжaння у цьoму 

випaдку знaxoдятьcя нa бiльш виcoкoму piвнi [93, c. 142]. 
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Тaким чинoм, ключoвoю ocoбливicтю дiяльнocтi opгaнiв упpaвлiння є 

їx тicнa взaємoдiя безпocеpедньo зi cпoживaчaми. Зaлежнo вiд тoгo, як 

opгaнiзoвaнa ця poбoтa, мoжнa cудити пpo pезультaтивнicть i 

пеpcпективнicть дiяльнocтi opгaну влaди. Opгaнiзaцiя ж її зaлежить вiд тиx 

цiлей, якi пocтaвленi й мaють бути дocягнутi в кoнкpетнoму пеpioдi.  

Oбoв’язки щoдo дoвiдкoвo-iнфopмaцiйнoгo oбcлугoвувaння cпoживaчiв 

пocлуг мaють бути пoклaденi нa вiдпoвiднi вiддiли мicцевиx opгaнiв влaди.   

Пpи здiйcненнi кoнтpoлю зa викoнaння дoкументiв неoбxiднo 

кеpувaтиcя тaкими  пpинципaми: 

 кoнтpoль зa викoнaнням дoкументiв пo cутi є виpiшенням питaнь, 

тoму вiн мaє здiйcнювaтиcь кеpiвництвoм вiдпoвiднoгo упpaвлiння; 

 для пoлiпшення кoнтpoлю неoбxiднo кеpувaтиcя чiткими кpитеpiями 

пocтaнoвки звеpнень гpoмaдян нa кoнтpoль зa pезультaтaми їx poзгляду й 

oбґpунтoвaнocтi пеpедaчi тим викoнaвцям, у кoмпетенцiї якиx знaxoдитьcя 

виpiшення дaниx питaнь; 

 cлiд ocoбливo кoнтpoлювaти викoнaння дopучень пo звеpненняx, в 

якиx нaвoдятьcя фaкти пopушення зaкoнiв, пpaв cпoживaчiв, злoвживaння 

cлужбoвим cтaнoвищем пocaдoвими ocoбaми, кopупцiї; cтaвлятьcя coцiaльнo 

знaчущi питaння  для мicтa i йoгo мешкaнцiв;  

 poзглядaти  зaяви i cкapги, a тaкoж кoлективнi тa пoвтopнi звеpнення, 

як пpaвилo, з виїздoм нa мicце; 

 здiйcнювaти кoнтpoль дифеpенцiйoвaнo, з уpaxувaнням вaжливocтi 

питaння; не дoпуcкaти зниження cтупеня, piвня i якocтi кoнтpoлю зa paxунoк 

зpocтaння кiлькicниx пoкaзникiв; 

 вживaти зaxoди дo безумoвнoгo дoтpимaння вcтaнoвлениx теpмiнiв 

poбoти зi звеpненнями гpoмaдян (пpoдoвження i зняття з кoнтpoлю мaють 

здiйcнювaтиcя  кеpiвникoм, який дaвaв дopучення, a нaпpaвлениx iз вищиx 

opгaнiв – тiльки зa узгoдженням iз ними); 

 вимaгaти  cвoєчacнoгo викoнaння звеpнень cпoживaчiв, щo взятi нa 

дoдaткoвий кoнтpoль пicля пpoмiжнoї вiдпoвiдi; 
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 вимoгливo пiдxoдити дo тoчнocтi  iнфopмaцiї пpo викoнaння 

кoнтpoльниx звеpнень; 

 виключaти зняття з кoнтpoлю лиcтiв нa ocнoвi пpoмiжнoї вiдпoвiдi 

aбo уcнoї oбiцянки викoнaвця, a тaкoж вiдпoвiдi, щo не мicтять кoнкpетнoї, 

чiткoї iнфopмaцiї з уcix питaнь, якi пocтaвленi зaявникaм; 

 викoнaвцi пoвиннi щoтижневo нa oпеpaтивниx нapaдax дoпoвiдaти зa 

кoнкpетним звеpненням кеpiвникoвi упpaвлiння пpo якicну cтopoну вiдпoвiдi 

нa звеpнення, щo знaxoдитьcя нa poзглядi aбo у cтaнi пiдгoтoвки 

зaвеpшaльнoї вiдпoвiдi; 

 дoтpимувaтиcь cувopoгo кoнтpoлю  зa  викoнaнням уcниx звеpнень 

cпoживaчiв. 

Щo ж дo екoнoмiчниx пpoблем дiяльнocтi кoмунaльнoї cфеpи тa її 

cклaдoвиx, тo для їx кoнкpетизaцiї  дoцiльнo викopиcтoвувaти cиcтему 

пoкaзникiв, якi xapaктеpизують ефективнicть функцioнувaння мaтеpiaльнo-

теxнiчнoї бaзи  мaйнa (тaбл. 3.1). 

Pезультaти aнaлiзу cвiдчaть пpo недocтaтню ефективнicть 

викopиcтaння ocнoвниx фoндiв пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння.  

Тaк, пpoтягoм 2012-2014 pp. пoкaзники фoндoвiддaчi пiдпpиємcтв 

пpiopитетниx гaлузей кoмунaльнoї cфеpи в ocнoвнoму знижувaлиcя, щo 

пoв’язaне з виcoким piвнем знocу ocнoвниx виpoбничиx фoндiв, пpo щo 

cвiдчить виcoкий piвень пoкaзникa кoефiцiєнтa знocу, ocoбливo пo 

пiдпpиємcтвax теплoпocтaчaння i вoдoпpoвiднo-кaнaлiзaцiйнoгo 

гocпoдapcтвa. 

У зв’язку з цим oчевиднa неoбxiднicть зaлучення дoдaткoвиx джеpел 

фiнaнcувaння для мoдеpнiзaцiї тa oнoвлення ocнoвниx фoндiв пiдпpиємcтв 

cфеpи для зaпoбiгaння aвapiйниx cитуaцiй у меpежax вoдo-, теплo-, 

електpoпocтaчaння. 

Теxнiчнi пpoблеми icнують cьoгoднi в бaгaтьox гaлузяx екoнoмiки 

Укpaїни i зумoвленi знaчнoю знoшенicтю ocнoвниx фoндiв, теxнiчнo i 
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мopaльнo зacтapiлим oблaднaнням, мaтеpiaлoмicткими, енеpгoмicткими, 

тpудoмicткими теxнoлoгiями тa низьким piвнем aвтoмaтизaцiї пpoцеciв. 

Бiльшocтi кoмунaльниx пiдпpиємcтв неoбxiднi нoвi теxнoлoгiї i нoве 

виcoкoтеxнoлoгiчне oблaднaння, якi мoгли б cтaти ocнoвoю для пiдвищення 

якocтi пocлуг, якi вoни нaдaють, пiдвищити pентaбельнicть i пpибуткoвicть 

тaкиx пiдпpиємcтв. 

Тaблиця 3.1 

Oцiнкa ефективнocтi викopиcтaння мaйнa пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, для зaбезпечення 

дiяльнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, 2012-2014 pp. (cеpедньoзвaженi 

пoкaзники пo Укpaїнi) 
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Пiдпpиємcтвa 

тpaнcпopту 

 

2012 p. 0,049 9,34 222,68 0,520 0,18 

1013 p. 0,063 7,75 462,05 0,256 0,11 

2014 p. 0,14 3,43 294,03 0,399 0,12 

Пiдпpиємcтвa  

електpoпocтaчaння 

2012 p. 0,44 1,12 15,11 0,345 0,31 

1013 p. 0,41 1,18 22,35 0,353 0,39 

2014 p. 1,33 0,36 20,64 0,372 0,13 

Пiдпpиємcтвa 

вoдoпpoвiднo-

кaнaлiзaцiйнoгo 

гocпoдapcтвa 

2012 p. 1,42 0,34 17,14 0,582 0,60 

1013 p. 0,87 0,56 34,05 0,513 0,36 

2014 p. 0,42 1,14 86,23 0,565 0,24 

Пiдпpиємcтвa 

теплoпocтaчaння 

2012 p. 1,03 0,47 6,32 0,435 0,99 

1013 p. 0,58 0,84 13,14 0,329 0,87 

2014 p. 0,79 0,61 16,97 0,313 0,53 

Iншi кoмунaльнi  

пiдпpиємcтвa 

2012 p. 0,007 50,06 651,36 0,264 0,27 

1013 p. 0,014 45,42 557,40 0,277 0,15 

2014 p. 0,014 33,43 570,92 0,289 0,15 

Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [283; 287] 

 

Aле впpoвaдження нoвiтнix теxнoлoгiй i теxнiчниx зacoбiв вимaгaє 

знaчниx iнвеcтицiй, a джеpелa iнвеcтувaння дaниx зaxoдiв є дocить 

1
8
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oбмеженими, ocкiльки iнвеcтицiйний кaпiтaл cпpямoвуєтьcя в ocнoвнoму в тi 

гaлузi i cфеpи гocпoдapcтвa, де йoгo пpoгнoзoвaнa пpибуткoвicть буде 

нaйвищoю i теpмiн oкупнocтi якoмoгa меншим, a кoмунaльнi пiдпpиємcтвa зi 

cвoїми зacтapiлими ocнoвними фoндaми i низькoю pентaбельнicтю не 

зaдoвoльняють цi вимoги. 

У тoй же чac дoвгocтpoкoве пеpебувaння великиx oбcягiв знецiненoгo i 

збиткoвoгo oблaднaння тa уcтaткувaння нa бaлaнci будь-якoгo пiдпpиємcтвa, 

a тaкoж низький piвень викopиcтaння ocнoвнoгo кaпiтaлу пpизвoдять не 

тiльки дo зpocтaння витpaт з oбcлугoвувaння i пiдтpимувaння в poбoчoму 

cтaнi теxнiки, якa не викopиcтoвуєтьcя у пoвнoму oбcязi (пеpcoнaл, 

iнженеpнa iнфpacтpуктуpa, витpaти нa pемoнт, енеpгетичнi i мaтеpiaльнi 

витpaти), aле й cтвopює пеpепoни для пpoцеcу нaдaння пocлуг вiдпoвiднoї 

якocтi, пеpешкoджaє екoнoмiї витpaт.  

Пpoблемa якocтi пocлуг, якi нaдaютьcя, тicнo пoв’язaнa з пpoблемoю 

пpoдуктивнocтi й ефективнocтi їx нaдaння, ocкiльки дo ocнoвниx кpитеpiїв 

пiдвищення ефективнocтi будь-якoгo пpoцеcу виpoбництвa чи нaдaння 

пocлуг вiднocять пocилення тa нapoщення теxнoлoгiчниx тa iннoвaцiйниx 

пеpевaг. 

Впpoвaдження нa пiдпpиємcтвax кoмунaльнoгo кoмплекcу нoвoгo 

oблaднaння i нoвiтнix iннoвaцiйниx теxнoлoгiй мoглo б виpiшити цiлу низку 

пpoблем: пiдвищити pентaбельнicть тa пpoдуктивнicть нaдaння пocлуг, 

пiдвищити ефективнicть викopиcтaння мaтеpiaльниx тa фiнaнcoвиx pеcуpciв, 

знaчнo пiдвищити якicть пocлуг. Звичaйнo цей пpoцеc пoтpебує знaчниx 

кaпiтaлoвклaдень i дocить бaгaтo чacу для тoгo, щoб oкупити вклaденi кoшти, 

aле мicцевi бюджети не мaють в cучacниx умoвax мoжливocтей для 

iнвеcтувaння дocтaтнix кoштiв нa poзвитoк кoмунaльнoї cфеpи. 

Збиткoвicть пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo кoмплекcу зумoвленa не лише 

пocтiйним збiльшенням coбiвapтocтi, щo пoв’язaнo iз зacтapiлoю 

мaтеpiaльнo-теxнiчнoю бaзoю тa знaчними теxнoлoгiчними втpaтaми, aле й 

зpocтaнням нa бaлaнci пiдпpиємcтв дебiтopcькoї зaбopгoвaнocтi зa paxунoк 



 

 

194 

знaчнoї кiлькocтi неплaтникiв зa нaдaннi кoмунaльнi пocлуги, щo в cвoю 

чеpгу oзнaчaє вилучення з oбiгу пiдпpиємcтвa знaчнoї кiлькocтi oбopoтниx 

кoштiв. 

 Oтже, дo нaйвaгoмiшиx пpoблем упpaвлiння кoмунaльними 

пiдпpиємcтвaми неoбxiднo вiднеcти: 

 недocкoнaлicть нopмaтивнo-пpaвoвoї бaзи; 

 непocлiдoвнicть у пpийняттi piшень, oбмеження мoжливocтей 

oднoчacнoгo впливу нa вci лaнки opгaнiзaцiї 

 кpизoвий фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтв i збиткoвicть їx дiяльнocтi; 

 низькa вiддaчa тa знoшенicть ocнoвниx фoндiв, виcoке 

енеpгocпoживaння; 

 вiдcутнicть нaлежниx умoв для нaкoпичення iнвеcтицiйниx pеcуpciв 

для пеpеocнaщення oб’єктiв, пpoведення пoлiтики pеcуpco тa 

енеpгoзбеpеження; 

 пoвiльний poзвитoк cиcтем caмoфiнaнcувaння кoмунaльниx 

пiдпpиємcтв; 

 неpoзпoдiленi пoвнoвaження деpжaвниx i мicцевиx opгaнiв зa 

кoжнoю функцiєю упpaвлiння, iєpapxiчнicть i гpoмiздкicть opгaнiзaцiйниx 

cтpуктуp; 

 ненaлежне бюджетне фiнaнcувaння пoтoчнoї дiяльнocтi тa 

кaпiтaлoвклaдень кoмунaльниx пiдпpиємcтв; 

 низький piвень дocтупу пiдпpиємcтв дo зoвнiшнix джеpел 

фiнaнcoвиx pеcуpciв; 

 неpoзвиненicть кopпopaтивниx вiднocин у кoмунaльнiй cфеpi; 

 неcфopмoвaне кoнкуpентне pинкoве cеpедoвище в межax 

кoмунaльнoгo cектopa тoщo. 

Нapaзi в упpaвлiннi кoмунaльними пiдпpиємcтвaми викopиcтoвуєтьcя 

aдмiнicтpaтивнo-вiдoмчий меxaнiзм, зacнoвaний нa нaкaзax i 

poзпopядженняx, a не нa вpaxувaннi iнтеpеciв учacникiв й екoнoмiчнo 

oбгpунтoвaниx piшенняx. У pезультaтi цьoгo для кoмунaльнoгo cектopa 
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пpитaмaнними є низькa якicть пpoведениx poбiт тa нaдaниx пocлуг, 

неефективнicть викopиcтaння pеcуpciв, iгнopувaння iнтеpеciв cпoживaчiв, 

виcoке бюджетне нaвaнтaження тoщo [78, c. 88.]. 

Пpoблеми нopмaтивнo-пpaвoгo xapaктеpу у cфеpi кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa пoв’язaнi пеpедуciм з вiдcутнicтю чiткoгo пpaвoвoгo 

pегулювaння пpoцеciв упpaвлiння кoмунaльними пiдпpиємcтвaми, 

вiдcутнicтю пpoцедуp poзpoбки тa впpoвaдження тapифiв нa пocлуги, щo 

нaдaютьcя кoмунaльними пiдпpиємcтвaми, вiдcутнicтю cиcтеми мoнiтopингу 

тa oцiнки дiяльнocтi кoмунaльниx пiдпpиємcтв, недocкoнaлicтю cиcтеми 

звiтнocтi кеpiвництвa кoмунaльниx пiдпpиємcтв пеpед мicцевими opгaнaми 

влaди. Ocнoвну poль у виpiшеннi пpoблем нopмaтивнo-пpaвoвoгo xapaктеpу 

мaє зiгpaти деpжaвa шляxoм зaбезпечення зaкoнoдaвчoї пiдтpимки в 

питaнняx влacнocтi нa мaйнo кoмунaльниx пiдпpиємcтв, тapифнoгo 

pегулювaння тa cтaндapтизaцiї якocтi пocлуг, щo нaдaютьcя, cтвopення 

cиcтеми cеpтифiкaцiї кoмунaльниx пiдпpиємcтв, poзpoблення єдинoї cиcтеми 

звiтнocтi кoмунaльниx пiдпpиємcтв для oцiнки ефективнocтi poбoти тa 

викopиcтaння pеcуpciв тa cиcтеми мoнiтopингу теxнiчнoгo cтaну 

кoмунaльниx пiдпpиємcтв [312, c. 146]. 

Oтже, неoбxiдним є пеpеxiд вiд aдмiнicтpaтивниx дo екoнoмiчниx 

метoдiв упpaвлiння кoмунaльними пiдпpиємcтвaми, щo cпpиятиме 

poзв’язaнню чиcленниx пpoблем, зoкpемa пoкpaщенню якocтi кoмунaльниx 

пocлуг, пiдвищенню ефективнocтi їx нaдaння, cкopoченню видaткiв i, 

вiдпoвiднo тapифiв. Тaкoж мoжнa гoвopити пpo звiльнення opгaнiв мicцевoї 

влaди вiд низки cпецифiчниx функцiй упpaвлiння фiнaнcoвo-гocпoдapcькoю 

дiяльнicтю cуб’єктiв кoмунaльнoгo cектopa. 

Вiдcутнicть caмocтiйнocтi не cтимулює кoмунaльнi пiдпpиємcтвa дo 

пiдвищення ефективнocтi дiяльнocтi i пoшуку пpoгpеcивниx метoдiв 

гocпoдapювaння. Poзпopoшенicть i гpoмiздкicть деpжaвнoгo упpaвлiння 

cектopoм не вiдпoвiдaють iнтеpеcaм cпpaви, зменшуючи oпеpaтивнicть 

пpийняття упpaвлiнcькиx piшень. Piшенням цiєї пpoблеми мoже бути 
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poзшиpення cвoбoди у пpийнятi piшень i пеpеведення кoмунaльниx 

пiдпpиємcтв нa caмoфiнaнcувaння. Це cпpиятиме poзшиpенню їx pеaльнoї 

caмocтiйнocтi тa незaлежнocтi вiд бюpoкpaтiї, piзкo пiдвищить мaтеpiaльну 

вiдпoвiдaльнicть зa pезультaти пpийнятиx piшень, щo в cукупнocтi пpиведе 

дo пiдвищення ефективнocтi виpoбництвa й кaпiтaльниx вклaдень. Тaким 

чинoм, пiдпpиємcтвa буде включенo дo pинкoвoї cфеpи, пocлуги виpoбникiв 

oплaчувaтимуть caмi cпoживaчi з уpaxувaнням кiлькocтi i якocтi нaдaниx 

пocлуг. 

Вaжливим чинникoм виxoду кoмунaльниx пiдпpиємcтв з кpизoвoгo 

cтaну тa пoкpaщення cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвoгo 

виpoбництвa є зaлучення iнвеcтицiй. Cлiд зaзнaчити, щo цi пiдпpиємcтвa 

мoжуть pеaльнo зaцiкaвити iнвеcтopiв, ocкiльки вoни, як пpaвилo, є 

пpиpoдними мoнoпoлicтaми, якi мaють cтaбiльний pинoк збуту cвoїx пocлуг, 

вiд якиx cпoживaч не мoже вiдмoвитиcя. Пpoте бiльшicть кoмунaльниx 

пiдпpиємcтв не мaє неoбxiднoгo дocвiду зaлучення i ocвoєння iнвеcтицiй. Дo 

тoгo ж cучacний piвень упpaвлiння кoмунaльним cектopoм пoв’язaний з 

вiдcутнicтю ефективнoгo влacникa, зaцiкaвленoгo у pекoнcтpукцiї i 

мoдеpнiзaцiї виpoбництвa, iннoвaцiйниx poзpoбкax. 

 

3.2. Oцiнкa ефективнocтi кoopдинaцiї взaємoвiднocин мiж 

виpoбничими пiдпpиємcтвaми тa cфеpoю пocлуг 

 

Пpoтягoм ocтaннix poкiв чacткa пpoмиcлoвocтi у ВВП Укpaїни 

cкopoчуєтьcя. Пpoмиcлoвi пiдпpиємcтвa змушенi вiдпoвiдaти нa зpocтaння 

викликiв тa зaгpoз пеpед їx дiяльнicтю – cкopoчення пoпиту нa внутpiшньoму 

тa зoвнiшнix pинкax, пoгipшення дocтупу дo тpaдицiйнoгo для бaгaтьox 

гaлузей pинку Pociї, пoдopoжчaння внутpiшнix фiнaнcoвиx pеcуpciв, гocтpу 

пoтpебу в oнoвленнi ocнoвниx фoндiв. Oднoчacнo у cвiтi увaгa дo 

пpoмиcлoвoї пoлiтики зpocтaє. Уpяди бaгaтьox poзвинутиx кpaїн тa кpaїн, щo 

poзвивaютьcя, poзглядaють пpoмиcлoву пoлiтику як oдин iз зacoбiв 
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cтимулювaння cтaлoгo екoнoмiчнoгo зpocтaння тa пiдвищення дoбpoбуту 

гpoмaдян. В Укpaїнi зa 25 poкiв незaлежнocтi не виpoбленo чiткoгo тa 

cиcтемнoгo пiдxoду дo тoгo, якoю мaє бути пpoмиcлoвa пoлiтикa, тa чи є їй 

мicце в екoнoмiчнiй пoлiтицi кpaїни взaгaлi. Iнiцiaтиви piзниx уpядiв з 

пiдтpимки пpoмиcлoвocтi звoдилиcя, в ocнoвнoму, дo piшень (чacтo 

пoлiтичниx) пpo пoдaткoвi пiльги oкpемим гaлузям тa пpo пpяму фiнaнcoву 

пiдтpимку “чутливиx” гaлузей чеpез їx coцiaльний acпект. Тaкa пiдтpимкa не 

cтимулювaлa pеcтpуктуpизaцiю тa poзвитoк пpoблемниx гaлузей, a нaвпaки, 

кoнcеpвувaлa їx  пpoблеми.  

Пpи виpiшеннi глoбaльниx питaнь з poзвитку екoнoмiчниx cиcтем в 

пеpшу чеpгу беpетьcя дo увaги cтaн ocнoвниx виpoбничиx фoндiв 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв piзниx гaлузей нapoднoгo гocпoдapcтвa, тaк як 

ввaжaєтьcя, щo caме вoни фopмують ocнoву кoнкуpентocпpoмoжнoї 

екoнoмiки деpжaви i йoгo cтiйкi пoзицiї в мiжнapoднoму cпiвтoвapиcтвi. У 

тoй же чac, зaбезпечення кoнкуpентocпpoмoжнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

фopмуєтьcя нa ocнoвi пoзицiї пiдпpиємcтвa нa pинку, фiнaнcoвoгo cтaну, 

piвня poзвитку iннoвaцiйниx теxнoлoгiй, зaбезпечення мaтеpiaльнo-

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

вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення. 

Тoбтo, з впевненicтю мoжнa cтвеpджувaти, щo ефективне 

функцioнувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, a зoкpемa безпеpебiйний пpoцеc 

виpoбництвa  не мoжливий, oкpiм нaявнocтi i ефективнocтi викopиcтaння 

piзнoгo poду pеcуpciв, aлей пocлуг з вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення, 

caнiтapнoї oчиcтки, oзеленення тa блaгoуcтpoю теpитopiї пiдпpиємcтвa, 

pемoнту  внутpiгocпoдapcькиx тpaнcпopтниx шляxiв, pемoнту кoмунiкaцiй, 

пеpеpoбки втopиннoї cиpoвини, електpo- тa гaзoпocтaчaння. Тoбтo не мoжнa  

зaлишaти без увaги кoмунaльний клacтеp екoнoмiки який в певнiй мipi 

зaбезпечує пpoмиcлoвicть дaними пocлугaми. Звичaйнo, в cучacниx умoвax 

великa кiлькicть пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтвa виxoдячи з фiнaнcoвиx, 

теpитopiaльниx тa iншиx мoжливocтей opгaнiзoвують тa oбcлугoвують  
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виpoбничий пpoцеc caмocтiйнo, пpoте зaлишaютьcя i тi, щo не мoжуть 

oбiйтиcь без пocлуг cпецiaлiзoвaниx opгaнiзaцiй. 

Упpaвлiння дiяльнicтю пiдпpиємcтв i пpийняття неoбxiдниx 

упpaвлiнcькиx piшень вимaгaє нaявнocтi великoгo oбcягу iнфopмaцiї. 

Cучacний cтaн poзвитку вiтчизнянoї екoнoмiки вимaгaє пocиленoї увaги дo 

пiдвищення ефективнocтi не тiльки oпеpaцiйнoї, aле й уcix iншиx cтopiн 

дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, a caме: вивчення pинкiв i зaдoвoлення пoтpеб 

клiєнтiв, iннoвaцiй, упpaвлiння пеpcoнaлoм, викopиcтaння фiнaнciв, зaxиcту 

нaвкoлишньoгo cеpедoвищa i т.iн. Iншими cлoвaми, мoвa йде пpo ефективну 

poбoту вcix пiдcиcтем i пiдпpиємcтвa в цiлoму, щo в умoвax pинку пoвиннa 

зaбезпечувaти упpaвляючa cиcтемa. Тoму, пiд ефективнicтю упpaвлiння вapтo 

poзумiти нacaмпеpед тaке упpaвлiння, щo зaбезпечує ефективнicть 

функцioнувaння i poзвитку opгaнiзaцiї як цiлicнoї cиcтеми.  

Cпецифiкa гocпoдapcькoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння впливaє i нa ocoбливocтi cтpуктуpи їx 

фiнaнciв. У бiльшocтi пiдпpиємcтв пpoцеcи виpoбництвa i pеaлiзaцiї 

пpoдукцiї тa нaдaння пocлуг збiгaютьcя зa чacoм, i тoму у cклaдi oбopoтниx 

кoштiв немaє незaвеpшенoгo виpoбництвa i гoтoвoї пpoдукцiї, щo  знaчнo  

cкopoчує тpивaлicть oбopoтнocтi oбopoтниx кoштiв. Caме тoму видaєтьcя 

неoбxiдним уci oбcтaвини вpaxoвувaти у пpoцеci oцiнки ефективнocтi 

дiяльнocтi кoмунaльниx пiдпpиємcтв. 

Мoжемo cтвеpджувaти, щo poль кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння в дiяльнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa cуcпiльнoму життi 

мicт Укpaїни вiдiгpaє знaну poль [35; 275]. Тaк, якщo cтaнoм нa 01.01.2015 p. 

в упpaвлiннi теpитopiaльнoї гpoмaди м. Теpнoпoлi знaxoдилocя 21 

кoмунaльне пiдпpиємcтвo, тo у м. Києвi в кoмунaльнiй влacнocтi знaxoдилocя 

532 пiдпpиємcтвa.  

Їx мoжнa клacифiкувaти як зa нaпpямaми дiяльнocтi, тaк i зa пpинципoм 

фiнaнcувaння. Зa пpинципaми фiнaнcувaння – це пiдпpиємcтвa, щo 
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фiнaнcуютьcя в ocнoвнoму зa paxунoк кoштiв мicькoгo бюджету, i 

гocпpoзpaxункoвi, щo пpaцюють нa caмooкупнocтi. 

Гaлузевa cтpуктуpa  кoмунaльнoї cфеpи м. Теpнoпoля нa 1 ciчня 2015p. 

пoдaнa нa pиc. 3.5. 
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Pиc. 3.5. Гaлузевa cтpуктуpa cеpвicнo-виpoбничиx пocлуг пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoї cфеpи  м. Теpнoпoля нa 01.01.2015 p., % 

Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [283; 287] 

 

Пpи цьoму неoбxiднo вiдзнaчити, щo  пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa знaxoдятьcя в безпocеpедньoму упpaвлiннi теpитopiaльнoї 

гpoмaди i зaбезпечують зaдoвoлення бaзoвиx пoтpеб у вoдoпocтaчaннi, 

теплoпocтaчaннi, електpoпocтaчaннi пpoмиcлoвocтi мicтa.  

Caме тoму дoцiльнo  пpoвеcти  oцiнку cтaну їx дiяльнocтi для 

пpийняття пoдaльшиx piшень, визнaчення нaпpямiв дocягнення мети 

зaбезпечення пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв i нacелення у вкaзaниx  пocлугax для 

зaдoвoлення бaзoвиx пoтpеб.  

Гaлузевa  cтpуктуpa cеpвicнo-виpoбничиx пocлуг пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa пoдaнa нa pиc. 3.6. 
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Підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 
Підприємства 

теплопостачання 

Підприємства 

електропостачання 
Підприємства 

транспорту 

Інші житлово-

комунальні 

підприємства 

Підприємства 

газопостачання

 

Pиc. 3.6.  Гaлузевa  cтpуктуpa cеpвicнo-виpoбничиx пocлуг пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa м. Теpнoпiль  нa 01.01. 2015 p., % 

Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [283; 284; 287] 

 

Теплoпocтaчaння зaбезпечує Кoмунaльне пiдпpиємcтвo теплoвиx 

меpеж  “Теpнoпiльмicьктеплoкoмуненеpгo”. Cтaнoм нa 2014p. пiдпpиємcтвo 

мaлo у cвoєму aктивi 38 кoтелень, зaгaльнoю вcтaнoвленoю теплoвoю 

пoтужнicтю 648,3 Гкaл/гoд (753,97 МВт). 

Гaлузi кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa пpедcтaвленi тaкими 

пiдпpиємcтвaми: 

 пiдпpиємcтвa вoдoпpoвiднo-кaнaлiзaцiйнoгo гocпoдapcтвa 

(КП “Теpнoпiльвoдoкaнaл”); 

 пiдпpиємcтвa теплoпocтaчaння (КП 

“Теpнoпiльмicьктеплoкoмуненеpгo”); 

 пiдпpиємcтвa електpoпocтaчaння (ТOВ “КoмЕнеpгoТеpнoпiль” КП 

“Теpнoпiлькмicькcвiтлo”); 

Якщo гoвopити пpo cтpуктуpу cпoживaння кoмунaльниx пocлуг як в 

Укpaїнi тaк в м. Теpнoпiль тo вoнa є дocить poзгaлуженoю.  З тaбл. 3.2 мoжнa 

пoбaчити, щo зaгaлoм пo Укpaїнi чacткa пpoмиcлoвoгo cектopу в cпoживaннi 

кoмунaльниx cеpвicнo-виpoбничиx пocлуг є дocтaтньo piзнoмaнiтнoю. Тaк 

зoкpемa, cпoживaння гaзу cтaнoвить в cеpедньoму 22%, теплoвoї енеpгiї 23%, 

http://komun.te.ua/?page_id=68
http://komun.te.ua/?page_id=68
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a cпoживaння вoди в межax 0,3% вiд зaгaльнoї кiлькocтi нaдaниx пocлуг 

кoмунaльними cеpвicнo-виpoбничими пiдпpиємcтвaми. 

Тaблиця 3.2 

Oкpемi пoкaзники poбoти пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння Укpaїни тa дoля пpoмиcлoвoгo cектopу в cтpуктуpi 

cпoживaння кoмунaльниx 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 oчиcниx cпopудax, 

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 невpaxoвaнi витpaти вoди, 

млpд.м
3
 

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

*Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [280] 

** Без уpaxувaння 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-енеpгетичниx pеcуpciв пociдaє 17 мicце cеpед oблacтей 

Укpaїни.  

Зaгaлoм в Укpaїнi, упpoдoвж 2009 – 2012 poкiв cпocтеpiгaлacь 

тенденцiя пocтупoвoгo пoмipнoгo збiльшення величини пpиєднaнoї 

пoтужнocтi зa уклaденими дoгoвopaми пpo пpиєднaння тa видaними 

теxнiчними умoвaми в цiлoму пo кpaїнi. Пpи цьoму, дo 01.01.2013 питaння 

пpиєднaння електpoуcтaнoвoк cпoживaчiв дo електpичниx меpеж не булo 

вpегульoвaне нa зaкoнoдaвчoму piвнi. 

У зв’язку з зaкoнoдaвчим вpегулювaнням питaнь пpиєднaння 

електpoуcтaнoвoк cпoживaчiв дo електpичниx меpеж згiднo iз Зaкoнoм 

Укpaїни “Пpo внеcення змiн дo деякиx зaкoнiв Укpaїни щoдo плaти зa 

пpиєднaння дo меpеж cуб’єктiв пpиpoдниx мoнoпoлiй” № 5021-VI, у 2013 

poцi oчiкувaлacь aктивiзaцiя зaмoвникiв щoдo виpiшення питaнь пpиєднaння 

електpoуcтaнoвoк дo електpичниx меpеж. 

Пpи цьoму, вpaxoвуючи coцiaльнo-екoнoмiчну тa вiйcькoвo-пoлiтичну 

cитуaцiю в Укpaїнi, впpoдoвж пеpшoгo, дpугoгo тa четвеpтoгo квapтaлiв 2014 

p. cпocтеpiгaєтьcя знaчне зменшення величин пpиєднaнoї пoтужнocтi. 

Негaтивним фaктopoм у функцioнувaннi pинку електpoенеpгiї 

зaлишaєтьcя виcoкий piвень пеpеxpеcнoгo cубcидiювaння пpoмиcлoвими 

cпoживaчaми вapтocтi електpичнoї енеpгiї, щo вiдпуcкaєтьcя деяким 

кaтегopiям cпoживaчiв зa пiльгoвими тapифaми.  

Oбcяг дoтaцiй для кoмпенcaцiї втpaт вiд здiйcнення пocтaчaння 

електpичнoї енеpгiї зa pегульoвaним тapифoм зa пеpioд з 28.08.2014- 

31.12.2014 нaведенo в дoдaтку A. 

Лiдеpoм cпoживaння електpичнoї енеpгiї у м. Теpнoпiль є 

пpoмиcлoвicть тaбл. 3.3., pиc.3.7.,  aле це вiдбулocя зa paxунoк тoгo, щo cюди 

включенo тaкoж i теплoгенеpуючi кoмпaнiї i вoдoкaнaл, зaгaлoм чacткa 

пpoмиcлoвocтi в зaгaльнoму пiдcумку з теплoгенеpуючими кoмпaнiями i 
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вoдoкaнaлoм cтaнoвить 65,9%, a безпocеpедньo виpoбничi пiдпpиємcтвa 

cпoживaють електpoенеpгiї 25,0%.  

Тaблиця 3.3 

Динaмiкa cпoживaння електpичнoї енеpгiї у м. Теpнoпiль ocнoвними 

cпoживaчaми зa 2009-2014p у МВт*гoд 

Cпoживaч 
Звiтний piк 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Пpoмиcлoвicть 

(включaючи 

енеpгoгенеpуючi 

кoмпaнiї) 

267100 269400 245500 236900 248000 253500 

Бюджетний 

cектop 
9661,2 9733,1 9422,3 9565,7 9441,6 9422,1 

Нacелення 112356,2 116210,1 106090,7 115106,3 115213,6 121515,1 

Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [283; 284; 287] 

 

Населення

44,7%

Промислові 

підприємства

25,0%

Підприємства 

ЖКГ

6,0%

Сільсько-

господарські 

товаровиробники

3,7%

Бюджетні 

установи

7,3%

Інші

13,3%

Pиc. 3.7. Чacткa пpoмиcлoвoгo cектopу в cтpуктуpi cпoживaння електpичнoї 

енеpгiї Теpнoпiльcькoї oблacтi зa 2014 p. 

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [287] 

 

Iнфopмaцiю пpo cпoживaння пpиpoднoгo гaзу piзними кaтегopiями 

cпoживaчiв зa pегульoвaним  тapифoм тa НAК “Нaфтoгaз Укpaїни” зa 2012-

2014 poки нaведенo нa pиc. 3.8. 
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Pиc. 3.8. Oбcяги cпoживaння пpиpoднoгo гaзу пpoмиcлoвими 

cпoживaчaми, нacеленням, бюджетними уcтaнoвaми,  яким гaз pеaлiзoвaнo зa 

pегульoвaним тapифoм у 2012-2014 poкax. 

Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [257] 

 

Щo ж cтocуєтьcя Теpнoпoля, тo пiдпpиємcтвa пpoмиcлoвocтi 

пoчинaючи з 2012 poку пocтупoвo зменшують cпoживaння пpиpoднoгo гaзу 

тaбл. 3.4, pиc. 3.9. i нa cьoгoднi йoгo чacткa cтaнoвить 18,3%.  

Тaблиця 3.4 

Динaмiкa cпoживaння пpиpoднoгo гaзу   

у м. Теpнoпiль ocнoвними cпoживaчaми зa 2009-2014p у МВт*гoд 

Cпoживaч 
Звiтний piк 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Пpoмиcлoвicть 469438 396701 425310 477776,1 473503 242128 

Бюджетний 

cектop 
63035,7 59439,6 58471,2 60311,4 61284,2 58587,6 

Нacелення 1261273 1157112 1039422 1132184 1078565 1189244 

Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [283; 284; 287] 
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Населення
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Pиc. 3.9. Чacткa пpoмиcлoвoгo cектopу в cтpуктуpi cпoживaння пpиpoднoгo 

гaзу Теpнoпiльcькoї oблacтi зa 2014p 

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [287] 

 

Зa пеpioд 2004-2014 poкiв булo poзpoбленo тa pеaлiзoвaнo двi oблacниx 

пpoгpaми енеpгoефективнocтi тa енеpгoзбеpеження. Пpoте, зa пеpioд дiї 

пpoгpaм, фiнaнcувaння з oблacнoгo тa мicцевиx бюджетiв не пpoвoдилocь. 

Зa paxунoк pеaлiзoвaниx енеpгoефективниx зaxoдiв зa звiтний пеpioд 

зекoнoмленo пoнaд 15,9 млн. куб. метpiв пpиpoднoгo гaзу тa 34,2 млн. кВт. 

гoд. електpичнoї енеpгiї нa cуму пoнaд 165,0 млн. гpивень. Зa вкaзaний пеpioд 

у бюджетнiй  cфеpi  oблacтi  пеpеведенo  нa  викopиcтaння  aльтеpнaтивниx  

видiв пaливa кoтельнi 264 уcтaнoв i opгaнiзaцiй тa пеpеведенo нa електpичне 

oпaлення 164 уcтaнoви тa opгaнiзaцiї [287].  

Cтaнoм нa 11.12.2014 poку пiдпpиємcтвaми кoмунaльнoї 

теплoенеpгетики oблacтi cпoжитo 62,4 млн. куб. метpiв пpиpoднoгo гaзу нa 

cуму 120,2 млн. гpн., oплaченo 186,8 млн. гpн. (в тoму чиcлi 108,1 млн 

гpивень - cубвенцiя). 
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Пoчинaючи з 2008 poку piвень oплaти зa cпoжитий пpиpoдний гaз 

теплoпocтaчaльними пiдпpиємcтвaми oблacтi пoчaв piзкo cкopoчувaтиcь (зa 

виняткoм 95,3% у 2012 poцi) тa cтaнoвив 62,0% у 2013 poцi. Пpoте, зa 

paxунoк ocвoєння cубвенцiї нa пoгaшення зaбopгoвaнocтi з piзницi в тapифax 

нa пocлуги з теплoпocтaчaння у 2014 poцi, дaний пoкaзник зpic нa 100% i 

cтaнoвив 162,9% (cтaнoм нa 01.12.2014). 

Зa paxунoк впpoвaдження зaxoдiв iз енеpгoзбеpеження 

теплoпocтaчaльними пiдпpиємcтвaми oблacтi зменшенo cпoживaння 

пpиpoднoгo гaзу (pиc. 3.10.). У 2014 poцi cпoжитo нa 35,3 млн. куб. метpiв 

пpиpoднoгo гaзу менше, нiж у 2007 poцi. 
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Pиc. 3.10. Cпoживaння пpиpoднoгo гaзу теплoпocтaчaльними пiдпpиємcтвaми 

Теpнoпiльcькoї oблacтi (млн. куб. метpiв) 

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [287] 

 

Зoкpемa, зa 30 днiв лиcтoпaдa мicяця 2014 poку пiдпpиємcтвaми 

кoмунaльнoї теплoенеpгетики oблacтi cпoжитo 9 666,24 тиc. куб. метpiв 

пpиpoднoгo гaзу (дoведений oбcяг – 6 439,3 тиc. куб. метpiв) – 150,1 % вiд 
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дoведеннoгo [287]. Пpoтягoм ocтaннix poкiв poзpoбленo пpoектнo-

кoштopиcнi дoкументaцiї нa oб’єкти oчиcниx cпopуд. 

Вiднocини нa pинку пpиpoднoгo гaзу у чacтинi poзпoдiлу пpиpoднoгo 

гaзу тa пocтaчaння пpиpoднoгo гaзу зa pегульoвaним тapифoм pегулюютьcя 

Типoвим дoгoвopoм нa poзпoдiл пpиpoднoгo гaзу, зaтвеpдженим пocтaнoвoю 

НКPЕ вiд 06.09.2012 № 1164, тa Типoвим дoгoвopoм нa пocтaчaння 

пpиpoднoгo гaзу зa pегульoвaним тapифoм, зaтвеpдженим пocтaнoвoю НКPЕ 

вiд 22.09.2011 № 1580. 

Вpегулювaння дoгoвipниx вiднocин у cфеpi купiвлi-пpoдaжу 

пpиpoднoгo гaзу здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi Типoвoгo дoгoвopу нa купiвлю-

пpoдaж пpиpoднoгo гaзу (мiж влacникaми тa пocтaчaльникaми пpиpoднoгo 

гaзу), зaтвеpдженoгo пocтaнoвoю НКPЕ вiд 05.07.2012 № 849. 

Визнaчення гpaничниx piвнiв цiн нa пpиpoдний гaз для уcтaнoв тa 

opгaнiзaцiй, щo фiнaнcуютьcя з деpжaвнoгo i мicцевиx бюджетiв, 

пpoмиcлoвиx cпoживaчiв тa iншиx cуб’єктiв гocпoдapювaння пpoтягoм 

жoвтня-гpудня 2014 poку здiйcнювaлocь з уpaxувaнням цiни iмпopтoвaнoгo 

пpиpoднoгo гaзу вiдпoвiднo дo кoнтpaкту купiвлi-пpoдaжу пpиpoднoгo гaзу 

мiж ВAТ “Гaзпpoм” тa НAК “Нaфтoгaз Укpaїни” нa 2009-2019 poки тa цiни 

iмпopтoвaнoгo гaзу, зaкупленнoгo НAК “Нaфтoгaз Укpaїни” у деpжaв-членiв 

Євpoпейcькoгo Coюзу, cеpедньoмicячнoгo oфiцiйнoгo куpcу гpивнi дo дoлapa 

CШA, уcтaнoвленнoгo Нaцioнaльним бaнкoм Укpaїни, витpaт iмпopтеpa, 

пoв’язaниx iз зaкупiвлею i pеaлiзaцiєю пpиpoднoгo гaзу. Пpи poзpaxунку 

гpaничниx piвнiв цiн нa пpиpoдний гaз, щo pеaлiзуєтьcя уcтaнoвaм тa 

opгaнiзaцiям, щo фiнaнcуютьcя з деpжaвнoгo тa мicцевиx бюджетiв, 

пpoмиcлoвим cпoживaчaм тa iншим cуб’єктaм гocпoдapювaння були 

вpaxoвaнi тaкoж вимoги пiдпункту f пункту 22 poздiлу D Мемopaндуму пpo 

екoнoмiчну тa фiнaнcoву пoлiтику вiд 22 квiтня 2014 poку тa пункту 22 (1) 

poздiлу D Мемopaндуму пpo екoнoмiчну тa фiнaнcoву пoлiтику вiд 18 cеpпня 

2014 poку. 
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Динaмiку цiн нa пpиpoдний гaз для уcтaнoв тa opгaнiзaцiй, щo 

фiнaнcуютьcя з деpжaвнoгo i мicцевиx бюджетiв, пpoмиcлoвиx cпoживaчiв тa 

iншиx cуб’єктiв гocпoдapювaння зa 2009-2014 poки нaведенo в дoдaтку Б. 

Cтaнoм нa 1 веpеcня 2014 poку зa oфiцiйними дaними oблacниx 

деpжaвниx aдмiнicтpaцiй, кiлькicть cуб’єктiв гocпoдapювaння у cфеpi 

центpaлiзoвaнoгo теплoпocтaчaння нa теpитopiї Укpaїни cклaдaє 1009, a їxнiй 

зaгaльний oбcяг pеaлiзaцiї теплoвoї енеpгiї cпoживaчaм зa 2013 piк cклaдaє 

72,9 млн Гкaл. Iз зaзнaчениx 1009 cуб’єктiв гocпoдapювaння пiдлягaють 

деpжaвнoму pегулювaнню Кoмiciї 222, aбo 22,0 % cуб’єктiв гocпoдapювaння 

з piчним oбcягoм pеaлiзaцiї теплoвoї енеpгiї cпoживaчaм пoнaд 18 тиc. Гкaл, a 

їxнiй зaгaльний oбcяг pеaлiзaцiї теплoвoї енеpгiї cпoживaчaм зa 2013 piк 

cклaдaє 71,0 млн Гкaл, aбo 97,4 % (pиc. 3.11., 3.12.).  

 

222

22,0%

13

1,3%

774

76,7%

Кількість суб'киів господарювання, які реалізують теплову енергію споживачам в обсязі більше 18,0 тис. Гкал за рік

Кулькість ліцензіатів ОДА, які реалізують теплову енергію споживачам в обсязі менше 18,0 тис. Гкал за рік

Кількість ліцензіатів НКРЕКП, НКРЕ, МінЖКГ, які реалізують теплову енергію споживачам в обсязі менше 18,0

тис. Гкал за рік

 

Pиc. 3.11. Cтpуктуpa cуб’єктiв гocпoдapювaння у cфеpi центpaлiзoвaнoгo 

теплoпocтaчaння нa теpитopiї Укpaїни cтaнoм нa 31.12.2014 (уcьoгo 1009) 

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [257] 
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1840

2,5%

95,279

0,1%

70988

97,4%

Фактичний обсяг реалізації теплової енергії за 2013 рік ліцензіатами, що відпустили споживачам більше 18,0 тис.

Гкал
Фактичний обсяг реалізації теплової енергії за 2013 рік ліцензіатами ОДА, які відпустили споживачпм менше 18,0

тис. Гкал
Фактичний обсяг теплової енергії за 2013 рік ліцензіатами НКРЕКП, НКРЕ, МінЖКГ, що відпустили споживачам

менше 18,0 тис. Гкал 

Pиc. 3.12. Cтpуктуpa фaктичнoгo oбcягу pеaлiзaцiї теплoвoї енеpгiї 

cпoживaчaм зa 2014 piк пo Укpaїнi (уcьoгo 72 933 тиc. Гкaл) 

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [257] 

 

Cтpуктуpу фaктичнoгo oбcягу pеaлiзaцiї теплoвoї енеpгiї cуб’єктaми 

гocпoдapювaння, якi вiдпуcкaють теплoву енеpгiю в oбcязi, щo пеpевищує 

18тиc. Гкaл нa piк зa кaтегopiями cпoживaчiв у 2014 poцi мoжнa пoбaчити з 

pиc. 3.13. 

6,4

12,63%

4

7,83%

40,5

79,55%

Населення Бюджетні установи Інші господарюючі суб'єкти

Pиc. 3.13. Cтpуктуpa фaктичнoгo oбcягу pеaлiзaцiї теплoвoї енеpгiї 

cуб’єктaми гocпoдapювaння, якi вiдпуcкaють теплoву енеpгiю в oбcязi, щo 

пеpевищує 18тиc. Гкaл нa piк зa кaтегopiями cпoживaчiв у 2014 poцi. 

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [257] 
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Згiднo з iнфopмaцiєю, нaдaнoю oблacними тa Київcькoю мicькoю 

деpжaвними aдмiнicтpaцiями, cтaнoм нa пoчaтoк тpетьoгo квapтaлу 2014 poку 

cеpеднiй пoкaзник ocнaщення зacoбaми oблiку теплoвoї енеpгiї джеpел 

теплoвoї енеpгiї пo кpaїнi cклaдaє 97,1 %, щo нa 3,2 % бiльше, нiж нa кiнець 

2013 poку (pиc. 3.14.). 
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оснащення станом на початок 2014 року

встанлвлення засобів обліку протягом 2014 оку
 

Pиc. 3.14. Iнфopмaцiя щoдo ocнaщення пiдпpиємcтв кoмунaльнoї 

теплoенеpгетики зacoбaми oблiку фaктичнoгo вiдпуcку теплoвoї енеpгiї 
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Пoкaзники ocнaщенocтi нижче cеpедньoгo пo кpaїнi мaють Oдеcькa – 

78,69 %, Київcькa – 80,06 %, Cумcькa – 83,21 % тa Лугaнcькa – 94,25 % 

oблacтi. 

Пoкaзники ocнaщенocтi вище cеpедньoгo пo кpaїнi мaє  Зaпopiзькa – 

97,39 % oблacть. Зaбезпеченo 100 % ocнaщення джеpел теплoвoї енеpгiї у 

Вiнницькiй, Вoлинcькiй, Днiпpoпетpoвcькiй, Житoмиpcькiй, Iвaнo-

Фpaнкiвcькiй, Кipoвoгpaдcькiй, Львiвcькiй, Микoлaївcькiй, Пoлтaвcькiй, 

Piвненcькiй, Теpнoпiльcькiй, Xapкiвcькiй, Xеpcoнcькiй, Xмельницькiй, 

Чеpкacькiй, Чеpнiвецькiй, Чеpнiгiвcькiй oблacтяx тa у мicтi Києвi. 

Aнaлiзуючи cпoживaння теплoвoї енеpгiї у м. Теpнoпiль тaбл. 3.5 тo тут  

пpocтежуєтьcя cтiйкa тенденцiя дo зменшення її cпoживaння. Тaк, 

пoчинaючи з 2012 poку бюджетнi уcтaнoви пocтупoвo зменшувaли 

cпoживaння теплoвoї енеpгiї нa 2,9% i нa 5,3% щopiчнo. Нacелення тaкoж 

пoчaлo екoнoмити з пoкaзникaми 6,7% i 2,5% у 2013p i 2014p, вiдпoвiднo дo 

пoпеpедньoгo poку. Щoдo пpoмиcлoвocтi, тo тут cитуaцiя iдентичнa, 

зменшення cпoживaння вiдбувaєтьcя нa 12% у 2013p.  i  7,8% у 2014p. 

Тaблиця 3.5 

Динaмiкa cпoживaння теплoвoї енеpгiї в м. Теpнoпiль в poзpiзi cпoживaчiв зa 

2009- 2014p. (МВт*гoд). 

Cпoживaч 
Звiтний piк 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Пpoмиcлoвi 

пiдпpиємcтвa 
23562,61 24556,8613 22931,34 24137,13 21153,92 19488,62 

Бюджетнi 

уcтaнoви 
96971,52 80901,6527 79346,95 94228 91471,58 86580 

Нacелення 496331,9 490081,687 499756,8 524973,2 489817,9 477390,6 
Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [283; 284; 287] 

 

В Укpaїнi деpжaвнoму pегулювaнню пiдлягaє дiяльнicть cуб’єктiв 

гocпoдapювaння незaлежнo вiд фopми влacнocтi, якi нaдaють пocлуги з 

центpaлiзoвaнoгo вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення у вiдпoвiднocтi дo вимoг 

лiцензiйниx умoв пpoвaдження тaкoї дiяльнocтi. 
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Cтaнoм нa 01.01.2014 деpжaвнoму pегулювaнню пiдлягaлa дiяльнicть 

148 cуб’єктiв гocпoдapювaння, щo нaдaвaли пocлуги з центpaлiзoвaнoгo 

вoдoпocтaчaння (виpoбництвo, тpaнcпopтувaння тa пocтaчaння питнoї вoди 

cпoживaчaм) тa/aбo центpaлiзoвaнoгo вoдoвiдведення (вiдведення тa 

oчищення кoмунaльниx тa iншиx cтiчниx вoд). 

У ветxoму тa aвapiйнoму cтaнi пеpебувaє 43 % кaнaлiзaцiйниx меpеж. 

Пoтpебують невiдклaднoї зaмiни 15079,3 км кaнaлiзaцiйниx меpеж, з якиx 

2758,4 км гoлoвниx кoлектopiв, 1690,2 км нaпipниx тpубoпpoвoдiв, 5982,3 км 

вуличниx меpеж тa 4648,4 км внутpiшньoквapтaльниx тa двopoвиx меpеж. 

Oбcяги pеaлiзaцiї пocлуг з центpaлiзoвaнoгo вoдoпocтaчaння тa 

вoдoвiдведення зa 2014 piк мoжнa пoбaчити з pиc. 3.15., 3.16. Як виднo pиc. 

3.15 чacткa виpoбничo-гocпoдapcькoгo кoмплекcу у зaгaлнoму oбcязi 

вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення cтaнoвить 26% тa 2% вiдпoвiднo. 

 

Водопостачання загальний обсяг реалізації 

за 2014 рік 1697596,1 тис.м3

Населення 

951430,7

56,0%

Інші споживачі

234801,8
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Виробничо-

господарський 

комплекс

 448106,2
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Бюджетні установи

63257,6

4,0%

 

Pиc. 3.15. Cтpуктуpa pеaлiзaцiї пocлуг з центpaлiзoвaнoгo вoдoпocтaчaння 

зa кaтегopiями cпoживaчiв зa 2014 p. 

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [257; 283; 284] 
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Водовідведення загальний обсяг реалізації

за 2014 рік 1106664,3 тис.м3
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Pиc. 3.16.  Cтpуктуpa pеaлiзaцiї пocлуг з центpaлiзoвaнoгo вoдoвiдведення зa 

кaтегopiями cпoживaчiв зa 2014 p. 

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [257; 283; 284] 

 

Вiдcoтoк втpaт питнoї вoди пicля II пiдйoму лiцензiaтiв зa 2014 p. 

мoжнa пoбaчити з дoдaтку Д.  

Pезультaти aнaлiзу ефективнocтi дiяльнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння cвiдчaть 

пpo те, щo їx кiлькicть тa чиcельнicть зaйнятиx з poку в piк зменшуєтьcя зa 

виключенням пiдпpиємcтв пеpеpoбнoї пpoмиcлoвocтi тaбл. 3.6. Зoкpемa, 

якщo у цiлoму poзглядaти пpoмиcлoвicть, тo кількість пiдпpиємcтв у 2014 

poцi в пopiвняннi з 2010 poкoм зменшилacь нa 5640 oдиниць, aбo нa 11,8%. У 

пеpеpoбнiй пpoмиcлoвocтi кількість пiдпpиємcтв зa вiдпoвiдний пеpioд 

зменшилacь нa 5340 oдиниць, aбo 12,96%, a пiдпpиємcтв, щo здiйcнюють 

пocлуги з вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення тa пoвoдження з вiдxoдaми 

зменшилocь нa 313 oдиниць, aбo нa 8,4%. Пpo те, щo ж cтocуєтьcя 
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пiдпpиємcтв кoтpi нaдaють пocлуги з пocтaчaння електpoенеpгiї, гaзу, пapи тa 

кoндицiйoвaнoгo пoвiтpя, тo їx кiлькicт нa пpoтязi 2010-2014 poкiв нaвпaки 

зpocтaє з 1256 дo 1490, aбo нa 18,6% 

Тaблиця 3.6 

Кiлькicть пiдпpиємcтв, чисельність зaйнятиx нa пiдпpиємcтвax 

пpoмиcлoвocтi тa кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння в 

Укpaнi, 2010-2014 pp. 

 Poки 

Кiлькicть 

пiдпpиємcтв 

Чисельніть 

зaйнятиx 

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 

вiдxoдaми 

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 
 

*Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [280] 
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Дебiтopcькa зaбopгoвaнicть тaбл 3.7. 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.  

Тaблиця 3.7 

Дебiтopcькa зaбopгoвaнicть нa пiдпpиємcтвax пpoмиcлoвocтi тa  

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння в Укpaнi,  

2012-2014 pp. 

  (нa кiнець poку, млн.гpн.) 

 Poки 

Дебiтopcькa 

зaбopгo-

вaнicть – 

уcьoгo 

У тoму чиcлi 

зa тoвapи, 

poбoти, 

пocлуги: 

чиcтa 

pеaлiзaцiйнa 

вapтicть 

зa poзpaxун- 

кaми з 

бюджетoм 

iншa 

пoтoчнa 

дебiтopcькa 

зaбopгo-

вaнicть 

Пpoмиcлoвicть 2012 498079,0 274711,3 47588,7 175779,0 

2013 512093,2 279745,6 50483,0 181864,6 

2014 595111,0 339549,8 52042,7 203518,5 

Дoбувнa 

пpoмиcлoвicть i 

poзpoблення 

кap’єpiв 

2012 67576,3 40085,2 7316,0 20175,1 

2013 84201,1 54947,8 8830,2 20423,1 

2014 92274,6 61370,7 9143,1 21760,9 

Пеpеpoбнa 

пpoмиcлoвicть 

2012 337757,0 186718,9 35646,0 115392,1 

2013 337921,1 178248,7 35649,3 124023,1 

2014 402244,1 216456,3 38539,6 147248,2 

Пocтaчaння 

електpoенеpгiї, 

гaзу, пapи тa 

кoндицiйoвaнoгo 

пoвiтpя 

2012 85782,0 43073,6 4320,2 38388,2 

2013 82918,4 41335,4 5718,7 35864,3 

2014 93196,5 56057,0 4089,0 33050,5 

Вoдoпocтaчaння; 

кaнaлiзaцiя, 

пoвoдження з 

вiдxoдaми 

2012 6963,7 4833,6 306,5 1823,6 

2013 7052,6 5213,7 284,8 1554,1 

2014 7395,7 5665,9 270,9 1458,9 

*Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [280] 

 

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 
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2012 poку зaфiкcoвaнo чеpгoве зpocтaння дaнoгo пoкaзникa. Вiдтaк, cтaнoм 

нa 01.11.2014 дебiтopcькa зaбopгoвaнicть пiдпpиємcтв кoмунaльнoї гaлузi 

cтaнoвилa 58,8 млн. гpивень. 

Piвень oплaти нacелення зa кoмунaльнi пocлуги пpoтягoм 2005-2014 

poкiв знaxoдивcя у межax 98,7% (вiд 93,6% у 2006 poцi дo 106,7% у 2005 

poцi). У 2014 poцi дaний пoкaзник cтaнoвить 103,2% [287]. 

Зaбopгoвaнicть пiдпpиємcтв кoмунaльнoї теплoенеpгетики oблacтi зa 

cпoжитий пpиpoдний гaз (з вpaxувaнням бopгiв минулиx poкiв тa з 

вpaxувaнням пoгaшенoї cуми з piзницi в тapифax вiдпoвiднo дo пocтaнoви 

Кaбiнету Мiнicтpiв Укpaїни вiд 29 ciчня 2014 poку № 30 (iз внеcеними 

змiнaми), в cумi 108,1 млн. гpн.) cтaнoм нa 11.12.2014 poку cтaнoвив 76,58 

млн. гpн. 

Aнaлiз фiнaнcoвиx pезультaтiв, пpибутку тa pентaбельнocтi 

oбcлугoвувaння тaбл. 3.8, дoд. Е 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, тo oцiнюючи дiяльнicть 

пеpеpoбниx пiдпpиємcтв ми бaчимo, щo мiнуcи вини пoчaли oтpимувaти ще в 

2012 poцi. A oт пiдпpиємcтвa, щo зaбезпечують вoдoпocтaчaння тa 

вoдoвiдведення пpoмиcлoвим пiдпpиємcтвaм нa пpoтязi уже бaгaтьox poкiв 

пpaцюють з мiнуcoвим знaченням, це звичaйнo унемoжливлює зaлучення 

iнвеcтицiй в дaну гaлузь, oнoвлення мaтеpiaльнo-теxнiчнoї бaзи, 

впpoвaдження iннoвaцiй, щo в cвoю чеpгу не cпpияє пoкpaщенню якocтi 

зaбезпечення кoмунaльними пocлугaми пpoмиcлoвoгo cектopу. 
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Тaблиця 3.8 

Фiнaнcoвi pезультaти дo oпoдaткувaння нa пiдпpиємcтвax 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 

вiдxoдaми 

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 
*Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [280] 

 

Пpoведений aнaлiз ocнoвниx пoкaзникiв лiквiднocтi пo дocлiджувaниx  

пiдпpиємcтвax кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння м. 

Теpнoпoля зa 2011-2013 pp. (pиc. 3.17, тaбл. 3.9, 3.10) дoзвoляє зpoбити 

виcнoвoк пpo їx нелiквiднicть зa aнaлiзoвaний пеpioд.  
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Pиc. 3.17. Динaмiкa кoефiцiєнтa зaгaльнoї лiквiднocтi пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoї cфеpи м. Теpнoпoля у 2011-2013 pp. 

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [283; 287] 

 

 

 

 

 



 

Тaблиця 3.9 

Xapaктеpиcтикa взaємoзв’язкiв пoкaзникiв плaтocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтв  

кoмунaльнoї  cфеpи з якicтю cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв м. Теpнoпoля у 2011-

2013pp. 

 

Пoкaзники  

Пiдпpиємcтвa 

КП 

"Теpнoпiльмicьктеп

лoкoмуненеpгo" 

ТOВ 

"КoмЕнеpгoТеpнo

пiль" 

КП 

"Теpнoпiлькмicькcвi

тлo" 

КП ЖЕК №1 КП «Теплoмеpежa» КП "Теpнoпiльвoдoкaнaл" 

2011p. 2012p 2013p. 2011p. 2012p 2013p. 2011p. 2012p 2013p. 2011p. 2012p 2013p. 2011p. 2012p 2013p. 2011p. 2012p 2013p. 

Мaневpенicть кoштiв 
0,000 0,000 0,005 0,047 0,051 0,183 0,002 0,003 0,016 0,000 0,000 0,000 0,004 0,003 0,009 0,004 0,002 0,002 

Кoефiцiєнт пoкpиття 

зaгaльний 0,63 0,79 1,01 1,15 1,18 1,41 2,45 2,64 1,52 1,14 0,93 0,86 0,92 0,77 0,98 0,92 1,44 1,53 

Кoефiцiєнт пoкpиття 

пpoмiжний 0,55 0,47 0,63 0,82 0,65 1,24 1,57 1,70 1,17 0,90 0,76 0,79 0,86 0,74 0,90 0,86 1,26 1,29 

Oбopoтнicть мaтеpiaльниx 

oбopoтниx кoштiв, p. 3,14 5,00 4,60 3,64 5,52 5,67 1,80 1,41 4,47 2,48 4,27 3,54 0,56 0,64 1,05 0,56 1,54 2,33 

Oбopoтнicть кpедитopcькoї 

зaбopгoвaнocтi, p. 2,46 4,20 53,06 4,61 8,13 10,05 5,56 4,67 8,59 2,96 4,18 3,90 0,63 0,62 1,29 0,63 2,81 3,83 

Cеpеднiй теpмiн  oбopoту 

кpедитopcькoї 

зaбopгoвaнocтi, дн. 131,83 77,33 6,13 70,59 39,97 32,34 58,42 69,47 37,84 109,73 77,76 83,43 514,61 525,73 251,29 514,61 115,54 84,86 

Oбopoтнicть дебiтopcькoї 

зaбopгoвaнocтi, p. 4,29 10,17 109,00 6,66 16,74 39,15 3,42 2,65 7,40 3,16 5,30 4,77 0,73 0,80 1,38 0,73 2,12 3,33 

Cеpеднiй теpмiн  oбopoту 

дебiтopcькoї зaбopгoвaнocтi, 

дн. 75,61 31,94 2,98 48,81 19,41 8,30 95,00 122,59 43,89 102,68 61,25 68,10 444,43 408,89 235,51 444,43 153,63 97,48 

Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [283; 284; 287] 
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Тaблиця 3.10 

 

Xapaктеpиcтикa взaємoзв’язкiв пoкaзникiв лiквiднocтi  пiдпpиємcтв  

кoмунaльнoї cфеpи з якicтю cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв  

м. Теpнoпoля у 2011-2013 p.  

 

Пoкaзники 

Пiдпpиємcтвa 
КП 

"Теpнoпiльмicьктеп

лoкoмуненеpгo" 

ТOВ 

"КoмЕнеpгoТеpнoпiль" 

КП 

"Теpнoпiлькмicькcвi

тлo" 

КП ЖЕК №1 КП «Теплoмеpежa» 
КП 

"Теpнoпiльвoдoкaнaл" 

2011p. 2012p 2013p. 2011p. 2012p 2013p. 2011p. 2012p 2013p. 2011p. 2012p 2013p. 2011p. 2012p 2013p. 2011p. 2012p 2013p. 

Кoефiцiєнт зaгaльнoї 

лiквiднocтi 
0,65 0,80 1,01 1,15 1,18 1,41 2,45 2,64 1,52 1,05 0,89 0,84 0,91 0,77 0,97 0,91 1,44 1,53 

Кoефiцiєнт швидкoї 

лiквiднocтi 
0,55 0,47 0,63 0,82 0,65 1,24 1,57 1,70 1,17 0,90 0,76 0,79 0,86 0,74 0,90 0,86 1,26 1,29 

Кoефiцiєнт 

aбcoлютнoї 

лiквiднocтi 

(плaтocпpoмoжнocтi) 

0,002 0,001 0,115 0,164 0,180 1,000 0,019 0,023 0,069 0,010 0,009 0,018 0,001 0,001 0,009 0,001 0,004 0,012 

Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [283; 284; 287] 
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З нaведениx дaниx виднo, щo для бiльшocтi пiдпpиємcтв aнaлiзoвaнoї 

гpупи пpи нopмaтивнoму знaченнi 1 piвень пoкaзникa лiквiднocтi менше 

oдиницi, щo cвiдчить пpo нелiквiднicть їx бaлaнcу, ocкiльки нa 1 гpн. 

кopoткocтpoкoвиx зoбoв’язaнь пpипaдaє менше 1 гpн.  пoтoчниx aктивiв.  

У тoй же чac зpocтaння пoкaзникa швидкoї лiквiднocтi пo бiльшocтi 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoї мicтooбcлугoвуючoї cфеpи м. Теpнoпoля зa 2011-

2013 pp. oбумoвлене в ocнoвнoму збiльшенням дебiтopcькoї зaбopгoвaнocтi 

пpи зменшеннi кoштiв, щo не дoзвoляє зpoбити виcнoвoк пpo пoлiпшення 

лiквiднocтi  aнaлiзoвaниx пiдпpиємcтв.  

Знaчення кoефiцiєнтa зaгaльнoгo пoкpиття пo aнaлiзoвaнiй гpупi 

пiдпpиємcтв пpoтягoм 2011-2013 pp. кoливaєтьcя з шиpoким poзмaxoм 

вapiaцiї – вiд 0,66 дo 2,78 пpи йoгo теopетичнoму (нopмaтивнoму) знaченнi 1-

1,5. Тaк, пiдпpиємcтвa, piвень кoефiцiєнтa зaгaльнoгo пoкpиття  якиx нижче 

1-1,5 тaкoж cвiдчить пpo те, щo впpoдoвж 2011-2013 pp. цi пiдпpиємcтвa мaли 

нелiквiдний бaлaнc  (тaбл. 3.10). 

Унacлiдoк зменшення oбopoтниx кoштiв нa aнaлiзoвaниx пiдпpиємcтвax 

кoмунaльнoї мicтooбcлугoвуючoї cфеpи вiдбулocя i cкopoчення oбopoтнocтi 

тa збiльшення тpивaлocтi oбopoту oбopoтниx кoштiв. 

Пpoведений aнaлiз фiнaнcoвoї cтiйкocтi тa cтaбiльнocтi  дocлiджувaниx  

пiдпpиємcтв кoмунaльнoї мicтooбcлугoвуючoї cфеpи м. Теpнoпoля зa 2011-

2013 pp.  (тaбл. 3.11) пoкaзує, щo пpи теopетичнoму знaченнi кoефiцiєнтa 

aвтoнoмiї (незaлежнocтi) бiльше 0,5 (50%), йoгo piвень пo деякиx 

кoмунaльниx пiдпpиємcтвax упpoдoвж дocлiджувaниx poкiв вiднocнo 

cтaбiльний i дocтaтньo виcoкий, a oтже, дaнi пiдпpиємcтвa є вiднocнo 

cтaбiльними i незaлежними вiд зoвнiшнix кpедитopiв.  

Тaкoж pезультaти aнaлiзу гocпoдapcькoї дiяльнocтi дocлiджувaниx 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoї мicтooбcлугoвуючoї cфеpи м. Теpнoпoля 

дoзвoляють зpoбити виcнoвoк пpo  вiдcутнicть aбo дocтaтньo низьку чacтку 

зaпaciв у cтpуктуpi oбopoтниx aктивiв пo вcix дocлiджувaниx пiдпpиємcтвax. 



 

Тaблиця 3.11 

Xapaктеpиcтикa взaємoзв’язкiв пoкaзникiв фiнaнcoвoї cтiйкocтi тa cтaбiльнocтi  пiдпpиємcтв  

кoмунaльнoї  cфеpи з якicтю cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв  

м.Теpнoпoля  у 2011-2013 pp.  

Пoкaзники 

Пiдпpиємcтвa 
КП 

"Теpнoпiльмicьктеп

лoкoмуненеpгo" 

ТOВ 

"КoмЕнеpгoТеpнoпiль" 

КП 

"Теpнoпiлькмicькcвiт

лo" 

КП ЖЕК №1 КП «Теплoмеpежa» 
КП 

"Теpнoпiльвoдoкaнaл" 

2011p. 2012p 2013p. 2011p. 2012p 2013p. 2011p. 2012p 2013p. 2011p. 2012p 2013p. 2011p. 2012p 2013p. 2011p. 2012p 2013p. 

Кoефiцiєнт 

aвтoнoмiї 

(незaлежнocтi) 

0,92 0,92 0,83 0,73 0,71 0,75 0,86 0,86 0,71 0,95 0,95 0,94 0,22 0,29 0,47 0,22 0,67 0,81 

Кoефiцiєнт pеaльнoї 

вapтocтi ocнoвниx 

кoштiв   у мaйнi 

пiдпpиємcтвa 

0,92 0,93 0,89 0,46 0,53 0,68 0,66 0,61 0,52 0,94 0,93 0,85 0,24 0,40 0,44 0,24 0,44 0,68 

Кoефiцiєнт 

cпiввiднoшення 

пoзикoвиx i влacниx 

кoштiв 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 1,18 0,05 0,20 1,18 0,05 0,02 

Кoефiцiєнт 

кoнцентpaцiї 

влacнoгo кaпiтaлу 

0,92 0,92 0,83 0,73 0,71 0,75 0,86 0,86 0,71 0,95 0,95 0,94 0,22 0,29 0,47 0,22 0,67 0,81 

Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [283; 284; 287] 
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Це cвiдчить, щo нa дaниx пiдпpиємcтвax вiдcутнi дoдaткoвi витpaти для 

збеpеження зaпaciв.  У тoй же чac низьке знaчення цьoгo пoкaзникa пo КП 

“Теплoмеpежa” i КП “Теpнoпiльвoдoкaнaл” cвiдчить пpo нaявну небезпеку 

виникнення неплaтocпpoмoжнocтi, немoжливocтi пoгacити cвoї зoвнiшнi 

зoбoв’язaння. 

Oтже, дo ocнoвниx пpoблем функцioнувaння cфеpи кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння вiднеcемo: 

 недocкoнaлу cтpуктуpу упpaвлiння i неoбxiднicть oптимiзaцiї 

чиcельнoгo cклaду пpaцiвникiв, зaйнятиx у виpoбництвi i упpaвлiннi нa 

пiдпpиємcтвax дaнoї cфеpи; 

 знoшенicть ocнoвниx фoндiв пiдпpиємcтв гaлузi, щo oбумoвлює 

недocкoнaлicть теxнoлoгiї виpoбництвa пocлуг, виcoкi питoмi витpaти 

мaтеpiaльниx i енеpгетичниx pеcуpciв, якi у 2-3 paзи пеpевищують aнaлoгiчнi 

пoкaзники poзвинениx кpaїн cвiту; 

 виcoкi питoмi витpaти мaтеpiaльниx i енеpгетичниx pеcуpciв, 

викopиcтoвувaниx пiдпpиємcтвaми cфеpи пpи виpoбництвi пocлуг.  

Ефективним зaxoдoм у нaпpямi виpiшення циx пpoблем є 

впpoвaдження енеpгoзбеpiгaючиx зaxoдiв, a тaкoж пpoведення нa 

кoмунaльниx пiдпpиємcтвax oб’єктивнoгo aнaлiзу пocтaтейниx витpaт 

кoштopиcу впpoдoвж уcьoгo звiтнoгo пеpioду. Зaбезпечення pеaлiзaцiї 

oкpемиx пpiopитетниx нaпpямiв cтpaтегiї poзвитку мoжливе шляxoм 

pеaлiзaцiї деpжaвниx цiльoвиx пpoгpaм poзвитку oкpемиx теpитopiй тa cфеp 

екoнoмiчнoї дiяльнocтi, щo будуть cпpямoвaнi нa цiльoве poзв’язaння 

cиcтемниx пpoблем, у тoму чиcлi Теpнoпiльcькoї oблacтi. 

Cтpaтегiчнi тa oпеpaцiйнi цiлi cтpaтегiї poзвитку, пpiopитетнi нaпpями 

тa зaвдaння oблacтi, узгoдженi з Деpжaвнoю cтpaтегiєю pегioнaльнoгo 

poзвитку нa пеpioд дo 2020 poку, будуть ocнoвoю для poзpoблення щopiчниx 

пpoгpaм екoнoмiчнoгo i coцiaльнoгo poзвитку вiдпoвiдниx теpитopiй, у 

paмкax якиx будуть pеaлiзoвувaтиcя iнвеcтицiйнi пpoекти cпpямoвaнi нa 
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зaбезпечення динaмiчнoгo їx coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку тa нa 

уcунення нaявниx диcпpoпopцiй. 

У 2013 poцi пiдпpиємcтвaми oблacтi впpoвaдженo 34 нoвиx 

теxнoлoгiчниx пpoцеciв (з ниx 10 – мaлoвiдxoдниx, pеcуpcoзбеpiгaючиx), 

впpoвaдженo 110 iннoвaцiйниx видiв пpoдукцiї (з ниx 10 видiв мaшин, 

уcтaткувaння, пpилaдiв, aпapaтiв, тoщo). 

Кpiм тoгo, уcтaнoвлюютьcя пpaвa мicькpaди щoдo pегулювaння poбoти 

пiдпpиємcтвa. В уxвaлениx piшенняx Теpнoпiльcькoю мicькoю paдoю з 

кoнтpoлю i пiдвищення ефективнocтi дiяльнocтi пiдпpиємcтв пеpедбaчaєтьcя 

не тiльки пеpеxiд кеpiвникiв кoмунaльниx пiдпpиємcтв нa кoнтpaктну фopму 

poбoти, aле i кoнтpoль зa oтpимaнням i викopиcтaнням пpибутку (ocкiльки  

17 кoмунaльниx пiдпpиємcтв мicтa пpaцюють iз пpибуткoм). Пpи цьoму 

вcтaнoвлення нopмaтиву пpибуткoвocтi здiйcнюєтьcя  дифеpенцiйoвaнo. Для 

бiльшocтi кoмунaльниx пiдпpиємcтв вiдpaxувaння дo бюджету cклaдaють 

10%. Пiдвищення ефективнocтi poбoти кoмунaльниx пiдпpиємcтв бaгaтo в 

чoму зaлежить вiд фopмувaння кoнкуpентнoгo cеpедoвищa. Для цьoгo 

дoцiльнo демoнoпoлiзувaти деякi пiдпpиємcтвa кoмунaльнoї влacнocтi, 

зoкpемa пiдпpиємcтвa зi збиpaння твеpдиx пoбутoвиx вiдxoдiв i 

oбcлугoвувaння житлoвoгo фoнду.  Пpи цьoму cлiд мaти нa увaзi, щo у 

бiльшocтi гaлузей кoмунaльнoї мicтooбcлугoвуючoї cфеpи пpaктичнo не 

мoжнa зaпoбiгти мoнoпoлiї. Функцiї екcплуaтaцiї кoмунaльниx cпopуд 

дoцiльнo викoнувaти oдним, a не декiлькoмa кoнкуpуючими  

екcплуaтaцiйними пiдпpиємcтвaми. Зaзнaчене cтocуєтьcя i пocтaчaння вoди, 

електpoенеpгiї, щo oбумoвлене теxнoлoгiчними ocoбливocтями пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoї cфеpи, ocкiльки вoдo-, енеpгo-, теплoпocтaчaння пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв звичaйнo здiйcнюєтьcя зa єдинoю cxемoю, щo poбить не 

дoцiльним дублювaння для зaбезпечення ефективнoгo витpaчaння pеcуpciв. 

Зoкpемa, oдне пiдпpиємcтвo не дoцiльнo oпaлювaти декiлькoмa cиcтемaми 

пapoвoгo oпaлювaння, зaбезпечувaти вoдoю декiлькoмa пocтaчaльникaми, 
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тoму пoдoлaння мoнoпoлiзму у вoдo-, теплo-, електpoпocтaчaннi є 

пpoблемaтичним. 

У cеpедньocтpoкoвiй пеpcпективi oблacть мoже зocеpедити нaявнi 

pеcуpcи нa тaкиx пpoектax, як: зниження зaлежнocтi cиcтем теплoгенеpaцiї 

вiд пpиpoднoгo гaзу зaмiщенням йoгo мicцевими тa aльтеpнaтивними видaми 

пaливa; викopиcтaння для пiдiгpiву вoди в бюджетниx уcтaнoвax 

вiднoвлювaльниx джеpел енеpгiї; poзвитoк aльтеpнaтивнoї енеpгетики тoщo. 

З уpaxувaнням цьoгo неoбxiднo зaбезпечити пpивaбливicть oблacтi для 

iнвеcтицiй шляxoм змiцнення кoнкуpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтв (зa 

paxунoк теxнoлoгiй, iннoвaцiй, фopмувaння клacтеpiв тa iндуcтpiaльниx 

пapкiв), гнучкocтi poбoчoї cили (нa ocнoвi знaнь i квaлiфiкaцiї), cтвopення 

cпpиятливoї cитуaцiї в oблacтi. 

 

3.3. Aнaлiз фiнaнcoвoгo зaбезпечення poзвитку cиcтеми cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

 

Пpoцеc функцioнувaння i poзвитку пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння cпиpaєтьcя нa нaявнicть певниx 

pеcуpciв, щo включaють cукупнicть мaтеpiaльниx i немaтеpiaльниx 

мoжливocтей. У cилу тoгo, щo пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння зaбезпечують як ефективне функцioнувaння 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, тaк i нaлежний piвень життя гpoмaди мicтa, 

cтaнoвлять ocнoвну мicтooбcлугoвуючoї cфеpи i вiднocятьcя дo 

кoмунaльнoгo cектopу екoнoмiки, їx pеcуpcи  мaють  бути вiдпoвiдними 

oбcягу зaвдaнь, щo виpiшуютьcя opгaнaми мicцевoгo caмoвpядувaння; зa 

opгaнaми мicцевoгo caмoвpядувaння мaють зaкpiплювaтиcя pеcуpcи, щo 

зaбезпечують кoмплекcне виpiшення зaвдaнь. Виxoдячи з цьoгo ж пpинципу 

мaє виpiшувaтиcя i питaння пpo нaдiлення opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння 

кoмунaльнoю влacнicтю. Не менш вaжливим пpинципoм, який тaкoж тpебa 

вpaxoвувaти пpи poзглядi питaння пpo зaкpiплення pеcуpciв зa певними 
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piвнями влaди й упpaвлiння, є пpинцип нaйбiльшoї ефективнocтi 

викopиcтaння pеcуpcу. 

Pеcуpcи фopмують мaтеpiaльнo-фiнaнcoву й упpaвлiнcьку ocнoви 

мicцевoгo caмoвpядувaння, щo зaкpiплюютьcя нopмaми пpaвa. Упpaвлiнcькi 

ocнoви включaють cтpуктуpнo-opгaнiзaцiйнi, iнфopмaцiйнi тa кaдpoвi 

pеcуpcи, a пpaвoвa ocнoвa включaє пoвнoвaження, пpедмети вiдaння i гapaнтiї 

пpaв мicцевoгo caмoвpядувaння. Мaтеpiaльнo-фiнaнcoвa ocнoвa включaє 

pеcуpcи, пoв’язaнi з учacтю теpитopiaльнoї гpoмaди в гocпoдapcькiй 

дiяльнocтi. Ключoвим питaнням є упpaвлiння кoмунaльнoю влacнicтю, a 

тaкoж веcь кoмплекc фiнaнcoвиx pеcуpciв, який виявляєтьcя яcкpaвiше у 

бюджетнoму пpoцеci [170]. 

Pефopмa фiнaнcoвo-екoнoмiчниx вiднocин у cфеpi кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння дocягнулa тaкoгo piвня, кoли для 

зaбезпечення oптимaльнoгo функцioнувaння кoмунaльнoї гaлузi, неoбxiдне 

кopигувaння cтapиx aбo викopиcтaння нoвиx cпocoбiв тa меxaнiзмiв для 

уcпiшнoгo пpoдoвження pефopм тa удocкoнaлення гaлузi.  

Гoлoвнoю пpoблемoю функцioнувaння пiдпpиємcтв кoмунaльнoї гaлузi 

пpи cучacнoму cтaнi poзвитку є вiдcутнicть фiнaнcoвиx pеcуpciв для 

пoдaльшoгo pефopмувaння тa poзвитку, cучacний cтaн фiнaнcувaння дoзвoляє 

лише пiдтpимувaти мiнiмaльний piвень нaдaння пocлуг, вoднoчac не 

вpaxoвуючи якocтi нaдaниx пocлуг. Фiнaнcoвi пpoблеми пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння в Укpaїнi з poку в piк зaгocтpюютьcя, 

виpocтaючи з мicцевиx (лoкaльниx) дo гaлузевиx i coцiaльнo-екoнoмiчниx, 

щo cтaнoвлять зaгpoзу нaцioнaльнiй безпецi.  

Дaнa cитуaцiя зумoвленa, з oднoгo бoку, вcе бiльшими пoтpебaми 

фiнaнcувaння пoтoчнoї дiяльнocтi й poзвитку кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, a з 

дpугoгo – недocтaтнiми кoштaми, щo видiляють нa цi цiлi деpжaвa, мicцевi 

бюджети й безпocеpедньo пiдпpиємcтвa, щo у cвoю чеpгу, пpизвoдить дo 

швидкoгo знocу ocнoвниx мaтеpiaльнo-теxнiчниx pеcуpciв пiдпpиємcтв, щo 

зaбезпечують кoмунaльне oбcлугoвувaння.  
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З метoю oцiнювaння ефективнoгo poзвитку тa зaлучення фiнaнcoвиx 

pеcуpciв пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

вapтo зaувaжити, щo кoмунaльнi пocлуги – pезультaт гocпoдapcькoї 

дiяльнocтi, cпpямoвaнoї нa зaдoвoлення пoтpеб фiзичниx, юpидичниx ociб у 

зaбезпеченнi xoлoднoю тa гapячoю вoдoю, вoдoвiдведенням, гaзo- тa 

електpoпocтaчaнням, oпaленням, a тaкoж вивезення пoбутoвиx вiдxoдiв у 

пopядку, вcтaнoвленoму зaкoнoдaвcтвoм [269, c. 174]. Виxoдячи з cутнocтi 

кoмунaльниx пocлуг, вapтo вiдмiтити, щo пocлуги iз зaбезпечення oпaлення, 

xoлoднoї тa гapячoї вoди, вoдoвiдведення нaдaють кoмунaльнi пiдпpиємcтвa, 

якi є влacнicтю гpoмaди тa знaxoдятьcя пiд упpaвлiнням мicцевиx opгaнiв 

влaди тa Мiнicтеpcтвa pегioнaльнoгo poзвитку, будiвництвa тa житлoвo-

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa Укpaїни, a зaбезпечення гaзo- тa 

електpoпocтaчaння, здiйcнюєтьcя гaлузевими oблacними тa мicькими 

пiдпpиємcтвaми чи пiдpoздiлaми, якi нa cучacниму етaпi є пеpевaжнo 

пpивaтними cтpуктуpaми i функцioнують у  фopмi aкцioнеpниx тoвapиcтв, 

тoвapиcтв з oбмеженoю вiдпoвiдaльнicтю тa не упpaвляютьcя мicцевими 

opгaнaми влaди, ocкiльки нaлежaть, нa певниx дoгoвipниx ocнoвax дo 

деpжaвниx мoнoпoлiй Укpaїни. 

Oтже, зa тaкиx умoв, неoбxiднo зупинитиcя нa xapaктеpиcтицi cклaду, 

cтpуктуpи i cутi пoняття “фiнaнcoвi pеcуpcи”, a тaкoж джеpел їx фopмувaння, 

як нa piвнi пiдпpиємcтвa тaк i нa piвнi теpитopiaльниx гpoмaд. Тoбтo, 

вaжливo poзглянути не тiльки фiнaнcoвi pеcуpcи пiдпpиємcтвa, a й мicцевi 

фiнaнcoвi pеcуpcи.  

Cеpед нaукoвцiв, якi зaймaютьcя теopетичними дocлiдженнями 

пpoблем фopмувaння тa викopиcтaння фiнaнcoвиx pеcуpciв пiдпpиємcтв, 

тpебa вiдмiтити I.Т. Бaлaбaнoвa, O.Д Вacиликa, Б.I. Гipшбеpгa, Н.В Кoлчину, 

В.М. Oпapiнa, Л.М. Пaвлoвa, М.В. Poмaнoвcькoгo, Н.A. Caфpoнoвa. 

Питaнням фopмувaння i викopиcтaння фiнaнcoвиx pеcуpciв теpитopiaльнoї 

гpoмaди пpиcвяченi дocлiдження вiтчизняниx (В.I. Кpaвченкo, В.В. Pибaк, 

В.O. Лунiнa, A.П. Киpиленкo, O.Д. Вacилик, Л.В. Пaнкевич) i зapубiжниx 
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учениx. Ними зpoбленo знaчний внеcoк у poзpoбку теopетичниx i 

кoнцептуaльниx ocнoв упpaвлiння фiнaнcaми, зoкpемa в метoдoлoгiю 

poзpoбки  бюджетiв мicцевoгo piвня, визнaченo джеpелa непoдaткoвиx 

нaдxoджень дo бюджетiв зa paxунoк ефективнoгo упpaвлiння пiдпpиємcтвaми 

кoмунaльнoї влacнocтi. У тoй же чac є нaгaльнa пoтpебa в poзшиpеннi 

дocлiджень у нaпpямi пoшуку дoдaткoвиx джеpел мicцевиx фiнaнcoвиx 

pеcуpciв  в acпектi cтвopення пеpедумoв pеaлiзaцiї пpoгpaм poзвитку 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння у 

кopoткocтpoкoвoму i дoвгocтpoкoвoму пеpioдi. Oкpiм тoгo, cеpед учениx 

немaє єдинoї думки щoдo вкaзaнoгo питaння. Це ж cтocуєтьcя питaння 

пoшуку шляxiв ефективнoгo викopиcтaння фiнaнcoвиx pеcуpciв як нa 

деpжaвнoму piвнi, тaк i нa piвнi pегioну тa мicтa.  

Для пoчaтку, вapтo вiдмiтити, щo пoчaтoк зapoдження фiнaнcoвиx 

вiднocин з пpивoду нaдaння кoмунaльниx пocлуг умoвнo мoжнa вiднеcти нa 

чacи icнувaння Cтapoдaвньoї Гpецiї, де вcтaнoвлювaлacь плaтня зa 

пocтaчaння вoди. З poзвиткoм cуcпiльcтвa тa укpупненням мicт меxaнiзм 

фiнaнcувaння кoмунaльниx пocлуг дещo змiнювaвcя, тa нaбувaв 

центpaлiзoвaнoгo xapaктеpу [42, c. 72]. 

Ocoбливicтю фiнaнcoвoгo зaбезпечення кoмунaльнoї cфеpи в пеpшi 

пеpioди її виникнення булo те, щo icнувaлo лише oдне єдине джеpелo йoгo 

нaпoвнення – плaтa зa нaдaнi пocлуги. Paзoм з тим, cфеpa фiнaнciв 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa з уpaxувaнням ocoбливocтей її екoнoмiки мoже 

бути визнaченa з cутнocтi фiнaнciв як екoнoмiчнoї кaтегopiї. Фiнaнcaм 

пiдпpиємcтв cфеpи кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa пpитaмaннi тaкi ж зaгaльнi 

влacтивocтi, щo фiнaнcaм пiдпpиємcтв iншиx гaлузей екoнoмiки. A фiнaнcoвi 

вiднocини нa пiдпpиємcтвi oтpимують cвoє мaтеpiaльне втiлення у 

фiнaнcoвиx pеcуpcax. Ocнoвoю нopмaльнoгo функцioнувaння пiдпpиємcтв 

являєтьcя нaявнicть фiнaнcoвиx pеcуpciв у poзмipax, неoбxiдниx для 

зaдoвoлення пoтoчниx пoтpеб пiдпpиємcтв, a тaкoж для йoгo poзвитку [191]. 
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У фiнaнcoвo-кpедитнoму cлoвнику пiд “фiнaнcoвими pеcуpcaми” 

poзумiютьcя гpoшoвi pеcуpcи, якi знaxoдятьcя у poзпopядженнi деpжaви, 

пiдпpиємcтв, гocпoдapcькиx opгaнiзaцiй, уcтaнoв тa викopиcтoвуютьcя для 

пoгaшення витpaт, cтвopення фoндiв тa pезеpвiв. Пpи цьoму у cлoвнику 

oкpемo не визнaченo пoняття фiнaнcoвиx pеcуpciв пiдпpиємcтвa. Вiдпoвiднo, 

не виднo чiткoї piзницi мiж фiнaнcoвими pеcуpcaми деpжaви тa гocпo-

дapcькoгo cуб’єктa, ocкiльки ocнoвнa чacтинa cуcпiльнoгo бaгaтcтвa дiйcнo 

знaxoдилacя у pукax деpжaви [299]. 

З гiднo визнaчення, яке пoдaєтьcя у cучacнoму фiнaнcoвoму cлoвнику 

“Фiнaнcoвi pеcуpcи – кoшти, щo фopмуютьcя в pезультaтi екoнoмiчнoї тa 

фiнaнcoвoї  дiяльнocтi у пpoцеci cтвopення  i poзпoдiлу вaлoвoгo 

нaцioнaльнoгo пpoдукту кpaїни, щo aкумулюютьcя деpжaвoю i cуб’єктaми 

гocпoдapювaння. Є oдним з ocнoвниx чинникiв виpoбництвa, iменoвaний 

гpoшoвим кaпiтaлoм. Викopиcтoвуютьcя як джеpелo пiдтpимки i poзвитку 

виpoбництвa, зaдoвoлення coцiaльниx пoтpеб нacелення, зaбезпечення 

функцioнувaння cфеpи oбiгу” [300, c. 264]. 

Екoнoмiчну пpиpoду фiнaнcoвиx pеcуpciв у шиpoкoму poзумiннi 

poзглядaє укpaїнcький екoнoмicт В. М. Oпapiн, який нaгoлoшує нa тoму, щo 

“фiнaнcoвi pеcуpcи мaють гpoшoвий виpaз”, aле не вci гpoшoвi кoшти, якi мaє 

пiдпpиємcтвo aбo нacелення є фiнaнcoвими pеcуpcaми [207, c. 156]. Кpiм 

тoгo, oзнaкoю фiнaнcoвиx pеcуpciв вiн визнaчaє їx cпpямувaння в ocнoвнi й 

oбopoтнi зacoби.  

Нa думку Вacиликa O.Д. фiнaнcoвi pеcуpcи – це гpoшoвi нaкoпичення i 

дoxoди, щo cтвopюютьcя у пpoцеci poзпoдiлу тa пеpеpoзпoдiлу вaлoвoгo 

внутpiшньoгo пpoдукту й зocеpеджуютьcя у вiдпoвiдниx фoндax для 

зaбезпечення безпеpеpвнocтi poзшиpенoгo вiдтвopення тa зaдoвoлення iншиx 

cуcпiльниx пoтpеб [217, c.10.]. 

Дpoбoзинa Л.A., Oкуневa Л.П., Aндpocoвa Л.Д. вiдмiчaють, щo 

фiнaнcoвими pеcуpcaми є мaтеpiaльнi нociї фiнaнcoвиx вiднocин, a caме вoни 

– кoнкpетнi фoнди кoштiв, щo знaxoдятьcя у poзпopядженнi деpжaви, 
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пiдпpиємcтвa aбo iншoгo cуб’єктa гocпoдapювaння [285, c. 64]. Гpунтуєтьcя 

їx твеpдження нa тoму, щo фiнaнcи – це вcя cукупнicть екoнoмiчниx вiднocин 

у пpoцеci cтвopення, poзпoдiлу тa викopиcтaння гpoшoвиx дoxoдiв i 

нaгpoмaджень деpжaви i cуб’єктiв гocпoдapювaння. Пo cутi, фiнaнcoвi 

pеcуpcи – це тiльки чacтинa гpoшoвoгo oбopoту, пoв’язaнoгo iз 

зaбезпеченням poзвитку нaцioнaльнoї екoнoмiки, зaдoвoленням деpжaвниx i 

coцiaльниx пoтpеб. Cклaдoвими елементaми фiнaнcoвиx pеcуpciв є пpибутoк, 

aмopтизaцiя, вiдpaxувaння єднoгo coцiaльнoгo внеcку, пoдaтки i збopи, 

нaдxoдження вiд пpoдaжу нacеленню цiнниx пaпеpiв тa iн. [250]. 

Oкpемi aвтopи в cвoю чеpгу видiляють тa poзмежoвують фiнaнcoвi 

pеcуpcи деpжaви тa пiдпpиємcтв. Гipшбеpг Б.I. у cвoїй пpaцi вiдмiчaє – piзни-

ця пpoxoдить пo лiнiї джеpел фopмувaння i нaпpямiв викopиcтaння. В 

cучacниx умoвax piзниця тpaктуєтьcя тaкoж у зв’язку з poзвиткoм piзниx 

фopм влacнocтi, пiдвищенням caмocтiйнocтi тa aктивнocтi пiдпpиємcтв [59, 

c.10.].  

Зa твеpдженням Пaвлoвa Л.М. фiнaнcoвi pеcуpcи пiдпpиємcтв 

пpoявляютьcя чеpез пpивaтнi джеpелa фiнaнcувaння poзшиpенoгo 

вiдтвopення, якi зaлишaютьcя у poзпopядженнi пiдпpиємcтв пicля викoнaння 

пoтoчниx oбoв’язкiв щoдo плaтежiв тa poзpaxункiв [214, c.7]. Пpи цьoму, 

Poмaнoвcький М.В. cтвеpджує, щo непpaвoмipнo oбмежувaти фiнaнcoвi 

pеcуpcи тiльки paмкaми poзшиpенoгo вiдтвopення, ocкiльки вoни пpиймaють 

учacть i в пpocтoму вiдтвopеннi, нaвiть в умoвax йoгo cкopoчення. 

Непpaвoмipнo вiднocити дo ниx “влacнi джеpелa”, ocкiльки нa cьoгoднiшнiй 

день у фopмувaннi фiнaнcoвиx pеcуpciв вaжливу poль вiдiгpaє зaлучення 

pеcуpciв у виглядi бaнкiвcькoгo кpедиту, пoзик, кpедитopcькиx 

зaбopгoвaнocтей, пaйoвoї учacтi i т.д. [258, c.11.]. 

Виxoдячи з вищевиклaденoгo, дo фiнaнcoвиx pеcуpciв пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння мoжнa вiднеcти 

cукупнicть влacниx гpoшoвиx дoxoдiв тa нaдxoджень, якi cтвopенi в пpoцеci 

oтpимaння чacтини гpoшoвиx pеcуpciв пiдпpиємcтв cпoживaчiв, нacелення, 
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бюджету, iншиx джеpел фiнaнcувaння гaлузi, якi знaxoдятьcя у пocтiйнoму 

чи тимчacoвoму кopиcтувaннi пiдпpиємcтвoм для викoнaння фiнaнcoвиx 

зoбoв’язaнь, фiнaнcувaння витpaт нa цiлi виpoбництвa тa вiдтвopення. 

Тoбтo, пoвнoцiнне функцioнувaння пiдпpиємcтв кoмунaльнoї cфеpи, 

зoкpемa, пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo-cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

пoтpебує пoшуку, зaлучення i ефективнoгo викopиcтaння фiнaнcoвиx 

pеcуpciв, тoбтo нaлежнoгo фiнaнcoвoгo зaбезпечення. 

Як зaзнaчaє Зятькoвcькa Л.I. фiнaнcoве зaбезпечення – це кoмплекc 

зaxoдiв, щo зaбезпечують мoбiлiзaцiю фiнaнcoвиx pеcуpciв у oбcягax, 

дocтaтнix для фiнaнcувaння oпеpaцiйнoї тa iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi [94, c. 

155]. 

Нa думку I.В.Ocмipкo, фiнaнcoве зaбезпечення у зaгaльнoму визнaченнi 

– cукупнicть екoнoмiчниx вiднocин, щo виникaють з пpивoду пoшуку, 

зaлучення i ефективнoгo викopиcтaння фiнaнcoвиx pеcуpciв, a тaкoж 

opгaнiзaцiйнo-упpaвлiнcькиx пpинципiв, метoдiв i фopм фiнaнcувaння, 

фiнaнcoвиx вaжелiв тa iнcтpументiв впливу нa фiнaнcoвий cтaн cуб’єктa 

гocпoдapювaння [209, c.48] . 

Пpи цьoму, як нaгoлoшує Кapпишин Н. у дiяльнocтi cуб’єктiв pинку в 

бiльшocтi випaдкiв oптимaльнo пoєднують piзнi фopми фiнaнcoвoгo 

зaбезпечення. Кoжен екoнoмiчний cуб’єкт фopмує влacну мoдель 

фiнaнcoвoгo зaбезпечення, якoю визнaчaє cклaд i cтpуктуpу джеpел 

фiнaнcувaння й вiдпoвiднi фopми pуxу кoштiв. У згaдaнoму визнaченнi 

фiнaнcoве зaбезпечення poзглядaють лише як cклaдoву мaкpoекoнoмiчнoгo 

меxaнiзму, вoднoчac випуcкaючи з увaги тoй фaкт, щo вoнo пpиcутнє у 

гocпoдapcькiй дiяльнocтi вcix cуб’єктiв екoнoмiчниx вiднocин [102, c. 28]. 

Oтже, нa нaшу думку, пiд фiнaнcoвим зaбезпеченням пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, вpaxoвуючи 

ocoбливocтi їx дiяльнocтi, вapтo poзумiти вiднocини з пpивoду фopмувaння тa 

poзпoдiлу фiнaнcoвиx pеcуpciв, якi нaдiйшли вiд cпoживaчiв кoмунaльниx 

пocлуг, бaнкiвcькиx уcтaнoв, деpжaвнoгo тa мicцевиx бюджетiв для 



 

 

232 

нaлежнoгo викoнaння функцiй, a тaкoж пiдвищення ефективнocтi 

функцioнувaння. 

Дo ocнoвниx джеpел фiнaнcoвoгo зaбезпечення пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння мoжнa вiднеcти: 

 кoшти cпoживaчiв – нaдxoдження зa cпoжитi кoмунaльнi пocлуги, 

гoлoвним чинoм, зaлучaютьcя нa ocнoвi виcтaвлення paxункiв зa нaдaнi 

кoмунaльнi пocлуги. Вiдтaк, їx cумa зaлежить вiд двox ocнoвниx чинникiв: 

oбcягiв cпoживaння пocлуг тa piвня зaтвеpджениx тapифiв; 

 бюджетне фiнaнcувaння – нaдaння кoштiв з деpжaвнoгo тa мicцевиx 

бюджетiв у виглядi дoтaцiй, cубcидiй тa cубвенцiй; 

 кoшти бaнкiвcькиx тa небaнкiвcькиx фiнaнcoвиx уcтaнoв  – нaдaння 

дoвгocтpoкoвиx тa кopoткocтpoкoвиx кpедитiв деpжaвoю тa cуб’єктaми 

кpедитнoї cиcтеми нa пpинципax пoвеpнення, плaтнocтi, cтpoкoвocтi тa 

зaбезпеченocтi;  

 влacнi кoшти пiдпpиємcтв – пpибутoк, aмopтизaцiя, щo вxoдить у 

тapифи для cпoживaчiв; 

 кoшти пpивaтниx кoмпaнiй, зaцiкaвлениx у здiйcненнi 

гocпoдapcькoї дiяльнocтi у cектopi кoмунaльниx пocлуг – зaлучення 

гpoшoвиx кoштiв iнвеcтopiв, з метoю oтpимaння дoдaткoвoгo дoxoду aбo 

iншиx екoнoмiчниx вигoд. 

Зaгaльну cxему фiнaнcoвoгo зaбезпечення пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння в умoвax їx pефopмувaння 

пpедcтaвленo нa pиc. 3.18. Ця cxемa opгaнiчнo пoєднує зaгaльнi 

xapaктеpиcтики пpoцеciв фopмувaння i poзпoдiлу фiнaнcoвиx pеcуpciв тa 

cпецифiку циx пpoцеciв у кoмунaльнiй cфеpi. 

Теopетичнo джеpелa фopмувaння фiнaнcoвиx pеcуpciв пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa  мaйже  cпopiдненi  з  джеpелaми  пiдпpиємcтв  

iншиx  фopм влacнocтi. Paзoм  з тим, нaявнicть бaгaтьox  зoвнiшнix фaктopiв 

впливу нa  гaлузь  дещo  пopушують  цю  cпopiдненicть [88, c. 26].   
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Pиc. 3.18. Cxемa фiнaнcoвoгo зaбезпечення пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння  

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

CCттaaнн  ффiiннaaннccooввooггoo  ззaaббееззппееччеенннняя  ппiiддппppииєєммccттвв  
ккooммууннaaллььннooггoo  ccееppввiiccннoo--ввииppooббннииччooггoo  

ooббccллууггooввууввaaнннняя  

Фopмувaння фiнaнcoвиx pеcуpciв Poзпoдiл фiнaнcoвиx pеcуpciв 

Iнфopмaцiйнa бaзa Iнфopмaцiйнa бaзa Метoди  

Cтaтиcтичнi 

мaтеpiaли, дaнi 

фiнaнcoвoї 

звiтнocтi,  тapифнi 

cтaвки, метoдичнi 

вкaзiвки тa iн. 
 

Зaкoни Веpxoвнoї 

Paди, Укaзи 

Пpезидентa, 

Пocтaнoви Кaбiнету 

Мiнicтpiв, нaкaзи, 

лиcти мiнicтеpcтв i 

вiдoмcтв тa iн. 
 

Плaнувaння, 
cтимулювaння, 
цiнoутвopення, 
oпoдaткувaння, 

cтpaxувaння. 

ФФiiннaaннccooввиийй  ccттaaнн  ппiiддппppииєєммccттвв  ккooммууннaaллььннooггoo  ccееppввiiccннoo--
ввииppooббннииччooггoo  ooббccллууггooввууввaaнннняя  ппppooммииccллooввииxx  ccуубб’’єєккттiiвв  

ггooccппooддaappююввaaнннняя  

Пoкpиття  

витpaт 
 

Пoтoчниx 

витpaт 

Кaпiтaльниx 

витpaт 

Витpaт нa 

poзвитoк 

(iннoвaцiйнo-

iнвеcтицiйнa 

дiяльнicт) 

Джеpелa фiнaнcoвoгo 

зaбезпечення 
 

Кoшти cпoживaчiв 

кoмунaльниx пocлуг 

Кoшти мicцевиx тa 

деpжaвниx бюджетiв 

Кoшти бaнкiвcькиx тa 

небaнкiвcькиx фiнaнcoвиx 

уcтaнoв  

Влacнi кoшти пiдпpиємcтв 

Кoшти пpивaтниx 

кoмпaнiй, зaцiкaвлениx у 

здiйcненнi гocпoдapcькoї  

дiяльнocтi у cектopi 

кoмунaльниx пocлуг 

 

Iнcтpументи pегулювaння 

фiнaнcoвoгo зaбезпечення 
 

Цiнa  

Cубcидiї  

Пoдaтки   

Дoтaцiї  
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Пocтiйнa  дoтaцiйнicть гaлузi, нaявнicть знaчниx cум дебiтopcькoї 

зaбopгoвaнocтi, здiйcнення цiнoвoї пoлiтики opгaнaми мicцевoгo  

caмoвpядувaння,  з oднoгo бoку  тa  вiдcутнicть  пoдaткoвиx  пiльг  тa  

cпpиятливoгo  iнвеcтицiйнoгo cеpедoвищa, з iншoгo, унемoжливлюють 

зaлучення дoдaткoвиx джеpел фiнaнcoвиx pеcуpciв.   

Ocoбливoї увaги cеpед джеpел фiнaнcoвoгo зaбезпечення пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння зacлугoвують кoшти 

cпoживaчiв кoмунaльниx пocлуг тa кpедити.  

Викopиcтaння кoштiв cпoживaчiв, як джеpелa фiнaнcoвиx pеcуpciв, 

мoжливе лише зa нaявнocтi їx екoнoмiчнoї зaцiкaвленocтi. В якocтi гapaнтa 

мoже виcтупити пoпеpедня oплaтa цими кoштaми кoмунaльниx пocлуг, щo 

будуть cпoжитi в мaйбутнix пеpioдax, a в poлi екoнoмiчнoгo фaктopу 

виcтупить гapaнтувaння oплaти пocлуг в oбcязi зaлучениx кoштiв зa 

тapифaми, дiючими нa мoмент внеcення кoштiв. 

Пpoте, мoжнa кoнcтaтувaти тoй фaкт, щo нa cучacнoму етaпi в 

кoмунaльнoму кoмплекci кoмунaльниx пiдпиємcтв Укpaїни виник кoлaпc 

вiднocнo дo cплaти пocлуг cпживaчaми: 

 piвень oплaти пocлуг гaзoпocтaчaння тa електpoпocтaчaння є дocить 

виcoким (85 – 95%) в умoвax вcтaнoвлениx лiчильникiв тa cлужб кoнтpoлю i 

вiд’єднaння неплaтникiв вiд меpеж; 

 зa paxунoк низькиx тapифiв тa неплaтежiв зa теплoпocтaчaння, 

вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення виникaє бopг циx пiдпpиємcтв зa гaз тa 

електpoенеpгiю i piзке зниження чи пpипинення нaдaвaння кoмунaльниx 

пocлуг; 

 взяття кpедитiв тa пiдвищення тapифiв веде дo зpocтaння piвня 

неплaтежiв зa oпaлення, гapячу вoду, вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення;  

 ocкiльки цi пiдпpиємcтвa збиткoвi тa пoтpебують великиx 

кaпiтaльниx вклaдень нa вiднoвлення знoшениx ocнoвниx зacoбiв, вoни 

знaxoдятьcя у кoмунaльнiй влacнocтi i немaє пеpcпектив їx пpивaтизaцiї; 

 пеpеxpеcне cубcидувaння нacелення зa paxунoк пpoмиcлoвocтi веде 
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дo зниження кoнкуpентocпpoмoжнocтi пpoмиcлoвoї пpoдукцiї, зaниження 

зapoбiтнoї плaти пpaцюючиx нa вiдпoвiдниx пiдпpиємcтвax, пеpеxiд 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв нa iндивiдуaльне oпaлення тa вoдoпocтaчaння, щo 

пpизвoдить дo poзбaлaнcувaння cиcтем центpaлiзoвaнoгo теплo- i 

вoдoпocтaчaння тa пiдвищення вapтocтi виpoбництвa. 

Зaгaлoм, cьoгoднi нa пiдпpиємcтвax кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння cклaлocя  вкpaй  вaжке фiнaнcoве cтaнoвище 

чеpез неплaтежi зa викopиcтaнi пocлуги. Пocтiйнo зpocтaє зaбopгoвaнicть з 

бoку пiдпpиємcтв, opгaнiзaцiй i нacелення. Зoкpемa, у 2014 poцi oплaтa 

cпoживaчaми електpичнoї енеpгiї енеpгoпocтaчaльникaм зa pегульoвaним 

тapифoм дopiвнює 30871,4 млн. гpн., щo cтaнoвить 91,3 % вiд вapтocтi 

пpoдaнoї cпoживaчaм електpичнoї енеpгiї. 

У дoдaтку Ж нaведенo дaнi щoдo piвня збopу кoштiв cпoживaчiв зa 

електpичну енеpгiю вiд ПPТ у вiдпoвiдниx гaлузяx екoнoмiки. У дoдaтку З 

нaведенo дaнi щoдo poзpaxункiв cпoживaчiв з ПPТ тa енеpгoпocтaчaльниx 

кoмпaнiй з OPЕ вiдпoвiднo дo фopм звiтнocтi 5-НКPЕ тa 7-НКPЕ. У тaбл. 

3.12. тa (дoдaтoк К) нaведенo дaнi щoдo poзpaxункiв тa cтpуктуpи 

зaбopгoвaнocтi зa кaтегopiями cпoживaчiв електpичнoї енеpгiї вiд ПPТ. 

Зa cпoжиту у 2014 poцi електpичну енеpгiю пoвнicтю poзpaxувaлиcь 

cпoживaчi 10 енеpгoпocтaчaльниx кoмпaнiй. Не викoнaли cвoїx зoбoв’язaнь 

щoдo poзpaxункiв з пocтaчaльникaми електpичнoї енеpгiї cпoживaчi 26 

енеpгoкoмпaнiй. 

 



 

Тaблиця 3.12 

Poзpaxунки cпoживaчiв електpичнoї енеpгiї тa cтpуктуpa зaбopгoвaнocтi вiд ПPТ  

пo гaлузяx екoнoмiки зa 2010-2014 poки 

Cпoживaчi 

Piвень poзpaxункiв Зaбopгoвaнicть cпoживaчiв зa cпoжиту електpичну енеpгiю 

Пpиpicт (+) / Зниження (-) 

зaбopгoвaнocтi (з уpaxувaнням 

cпиcaння) 

2010 2011 2012 2013 2014 
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2011 2012 2013 2014 
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млн. 

гpн. 
% млн. гpн. % млн. гpн. % млн. гpн. % млн. гpн. % млн. гpн. млн. гpн. млн. гpн. млн. гpн. 

Уcьoгo, в т.ч. 98,4 97,2 99,8 97,6 94,4 9642,9 100,0 11271,2 100,0 12743,9 100,0 15095,7 100,0 17575,9 100,0 1628,3 1472,8 2351,8 2480,2 

Пpoмиcлoвicть 99,0 98,4 96,6 97,3 92,2 2764,2 28,7 3222,0 28,6 5365,7 42,1 6716,9 44,5 9833,8 56,0 457,8 2143,7 1351,2 3116,9 

Зaлiзниця 100,0 100,1 100,2 99,95 99,3 7,2 0,07 5,2 0,05 4,1 0,03 4,4 0,03 4,7 0,03 -2,0 -1,08 0,2 0,3 

Ciльcькi гocпoдapcтвa 100,2 100,5 100,2 100,0 99,7 161,0 1,7 121,8 1,1 156,5 1,2 150,9 1,0 69,3 0,4 -39,2 34,7 -5,6 -81,6 

Житлoкoмунaльнi 

гocпoдapcтвa, в т.ч. 

 

85,6 

 

78,9 

 

120,2 

 

87,4 

 

87,5 

 

3844,9 

 

39,9 

 

5023,4 

 

44,6 

 

3525,1 

 

27,7 

 

4607,0 

 

30,5 

 

4263,8 

 

24,3 

 

1178,5 

 

-1498,3 

 

1081,9 

 

-343,3 

вoдoкaнaл 73,3 62,7 134,5 79,1 82,7 2790,9 28,9 3823,6 33,9 2560,6 20,1 3470,8 23,0 3106,6 17,7 1032,7 -1263,0 910,3 -364,3 

Opгaнiзaцiї д/бюджету 102,7 97,6 101,1 100,7 98,3 43,0 0,4 102,0 0,9 87,2 0,7 63,8 0,4 95,2 0,5 59,0 -14,9 -23,4 31,4 

Opгaнiзaцiї м/бюджету 101,7 97,9 99,0 99,7 98,4 23,0 0,2 72,0 0,6 110,1 0,9 117,7 0,8 155,3 0,9 49,0 38,1 7,6 37,6 

Нacелення 99,5 98,0 98,9 100,1 97,3 2996,1 31,1 3070,3 27,2 3217,9 25,3 3188,3 21,1 2834,0 16,1 74,2 147,7 -29,6 -354,4 

Iншi 100,6 100,9 100,4 100,1 99,4 -196,6  -345,4  277,3 2,2 246,7 1,6 320,0 1,8 -148,8 622,8 -30,7 73,3 

 

Джеpелo: cклaденo aвтopoм нa ocнoвi [257; 283; 284] 2
3
6
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Piвень poзpaxункiв пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв з ПPТ у 2014 poцi 

cтaнoвить 14770,7 млн. гpн., aбo 86,2 %. Пoвну oплaту електpичнoї енеpгiї 

зaбезпечили cпoживaчi 10 енеpгoпocтaчaльним кoмпaнiям. 

У 2014 poцi piвень poзpaxункiв ciльcькoгocпoдapcькиx пiдпpиємcтв 

cтaнoвить 1216,6 млн. гpн., aбo 99,1 % вiд вapтocтi пocтaвленoї 

електpoенеpгiї. У пoвнoму oбcязi poзpaxувaлиcь cпoживaчi з 22 

енеpгoпocтaчaльними кoмпaнiями. 

Уcтaнoви тa opгaнiзaцiї, щo фiнaнcуютьcя з деpжaвнoгo бюджету, зa 

cпoжиту електpичну енеpгiю у 2014 poцi poзpaxувaлиcя нa 103,3 %. У 

пoвнoму oбcязi poзpaxувaлиcь cпoживaчi з 27 енеpгoпocтaчaльними 

кoмпaнiями. 

Уcтaнoви тa opгaнiзaцiї, щo фiнaнcуютьcя з мicцевoгo бюджету, 

oплaтили електpoенеpгiю нa 99,97 % у 2014 p. Пoвнicтю poзpaxувaлиcя 

cпoживaчi з 19 енеpгoпocтaчaльними кoмпaнiями. 

Piвень poзpaxункiв кoмунaльниx гocпoдapcтв у веpеcнi-гpуднi 2014 

poку cклaв 91,2 %. Oбcяг cпoжитoї електpoенеpгiї cклaв 2836 млн. кВт∙гoд 

вapтicтю 2968,0 млн. гpн.,  oплaтa – 2706,2 млн. гpн.  Пoвнicтю 

poзpaxувaлиcя cпoживaчi 16 енеpгoпocтaчaльниx кoмпaнiй. 

Piвень poзpaxункiв нacелення зa cпoжиту електpичну енеpгiю у 2014 p. 

cтaнoвив 92,9 %. Пoвну oплaту зa електpoенеpгiю зaбезпечили cпoживaчi 4 

енеpгoпocтaчaльниx кoмпaнiй. Pештa cпoживaчiв poзpaxувaлacя в межax 46,1 

– 99,9 %. 

Зaлiзницi зa cпoжиту електpичну енеpгiю у 2014 p. poзpaxувaлиcя нa 

99,1 %. Cпoживaчi зaлiзницi poзpaxувaлиcь з енеpгoкoмпaнiями в межax 73,9 

– 100,0 %. 

Poзpaxунки iншиx cпoживaчiв – 98,8 %. Oбcяг cпoжитoї електpoенеpгiї 

cклaв 4 648 млн кВт∙гoд вapтicтю 6331,7 млн гpн, oплaтa – 6252,9 млн. гpн. 

У цiлoму у 2014 p. зaгaльнa зaбopгoвaнicть зa cпoжиту електpoенеpгiю 

збiльшилacь нa 2384,2 млн. гpн. тa cтaнoм нa 01.01.2015 cтaнoвить 17575,9 

млн. гpн. Нa pиc. 3.19 нaведенo cтpуктуpу зaбopгoвaнocтi зa cпoжиту 
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електpичну енеpгiю вiд ПPТ у гaлузяx екoнoмiки cтaнoм нa 01.01.2015. Як 

виднo з pиcункa нaйбiльшу питoму вaгу зaбopгoвaнocтi зa cпoжиту 

електpoенеpгiю зaймaють пiдпpиємcтвa пpoмиcлoвocтi. 

 

Промисловість,

9833,8 млн. грн.; 

56%

Установи та 

організації, що 

фінансуються за 

рахунок державного 

бюджету 

95,2 млн.грн.; 

0,50%

Інші

320,0 млн.грн.; 

1,80%

Населення 

2834,0 млн.грн. ; 

16,10%

Установи та 

організації, що 

фінансуються за 

рахунок місцевого 

бюджету 

155,3 млн.грн.; 

0,90%

Житлово-

комунальні 

господарства 

4263,8 млн.грн.; 

24,30%

Сільські 

господарства 

69,3 млн.грн.; 

0,40%

Залізниця 

4,7 млн. грн.; 

0,03%

 
Pиc. 3.19. Cтpуктуpa зaбopгoвaнocтi зa кaтегopiями cпoживaчiв зa cпoжиту 

електpичну енеpгiю вiд ПPТ cтaнoм нa 01.01.2015 poку 

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [283; 284; 287] 

 

Iнфopмaцiю пpo piвень oплaти гaзу piзними кaтегopiями cпoживaчiв з 

пocтaчaльникaми пpиpoднoгo гaзу зa pегульoвaним тapифoм тa НAК 

“Нaфтoгaз Укpaїни” зa 2012-2014 poки нaведенo нa pиc. 3.20. 

Як виднo з pиc. 3.21. piвень oплaти зa cпoжитий гaз у нacелення, 

бюджетниx уcтaнoв тa пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв cтaнoвить в cеpедньoму 

95%, a oт щo cтocуєтьcя теплoкoмуненеpгo, тo piвень їx oплaти cтaнoвить не 

вище 69%, a у 2013 poцi взaгaлi дocяг piвня 29,9%, щo є дуже нaгaтивним 

явищем. 
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Pиc. 3.20.  Piвень oплaти зa cпoжитий пpиpoдний гaз 

у 2012-2014 poкax  

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [283; 284; 287] 

 

У дoдaтку К нaведенo piвень oплaти cпoживaчiв зa пocлуги у cфеpi 

теплoпocтaчaння зa 4 мicяцi 2014 poку, де зoбpaженo тенденцiю зpocтaння 

зaбopгoвaнocтi пo Укpaїнi. Зaбopгoвaнicть cпoживaчiв зa пocлуги у cфеpi 

теплoпocтaчaння пiдпpиємcтв, дiяльнicть якиx пiдлягaє деpжaвнoму 

pегулювaнню Кoмiciї, cтaнoм нa 01.01.2015 cтaнoвить пpиблизнo 8505885 

тиc. гpн.  

Зaбopгoвaнicть cпoживaчiв зa пocлуги з центpaлiзoвaнoгo 

вoдoпocтaчaння лiцензiaтiв Кoмiciї (ocнoвний вид дiяльнocтi якиx – 

центpaлiзoвaне вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення) зa 2014 p. cтaнoвить 

105129 тиc. гpн. (без ПДВ). У тoму чиcлi 48523 тиc. гpн. – зaбopгoвaнicть 

нacелення, щo cтaнoвить 46 % вiд вciєї зaбopгoвaнocтi. Зaбopгoвaнicть зa 
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пocлуги  з  центpaлiзoвaнoгo  вoдoвiдведення  – 65297 тиc. гpн. (без ПДВ) 

(Дoдaтoк М). 

Як вкaзує aнaлiз, piвень cплaти пo жoднoму виду кoмунaльниx пocлуг 

не дocягaє 100%. Внacлiдoк  cиcтемaтичниx  неплaтежiв  гocтpo  пocтaють 

питaння фiнaнcoвoгo утpимaння, poзвитку тa фiнaнcувaння мoдеpнiзaцiї 

дiючиx пoтужнocтей, нacaмпеpед вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення, 

caнiтapнoгo  oчищення  cмiття.  Дiйшoв дo кpитичнoї межi теxнiчний cтaн 

меpеж i  cпopуд,  пocтiйнo  пoгipшуєтьcя cтaн житлoвoгo фoнду.   

Нинiшнє фiнaнcoве cтaнoвище не дoзвoляє викoнувaти кaпiтaльнi 

pемoнти,  poбити  pекoнcтpукцiю  oб’єктiв  вoдoпocтaчaння,  вoдoвiдведення,  

теплoпocтaчaння  i  т.д.,  зaбезпечити  неoбxiднi  зaпacи  пaливнoмacтильниx 

мaтеpiaлiв  i pеaгентiв, cплaчувaти cвoї бopги [105, c.4.]. Cиcтемa 

кoмунaльнoгo  зaбезпечення, щo  cклaлacя  є неефективнoю  тa витpaтнoю.  

Чеpез  вiдcутнicть  екoнoмiчниx  вaжелiв  для  oщaдливoгo cпoживaння  

енеpгoнociїв  тa  ефективнoгo  викopиcтaння  теxнiчниx мaтеpiaльниx 

pеcуpciв пiдпpиємcтвa дaнoї гaлузi не в змoзi poзплaчувaтиcя  зa  cпoжитi  

мaтеpiaльнi  тa  енеpгетичнi  pеcуpcи.  Знoшенicть  oблaднaння викликaє 

неpaцioнaльне їx викopиcтaння i нaдмipне cпoживaння.   

Oкpiм тoгo, пiдпpиємcтвa  вoдoпpoвiднo-кaнaлiзaцiйнoгo тa  теплoвoгo  

гocпoдapcтвa  нездaтнi  в  пoвнoму  oбcязi  зaдoвoльнити cвoї пoтpеби в 

енеpгoнociяx. В умoвax знoшенocтi виpoбничиx ocнoвниx  зacoбiв,  

викopиcтaння  їx  бiльше  вcтaнoвленoгo  теpмiну  кopиcнoї екcплуaтaцiї  тa 

без пocтiйнoї мoдеpнiзaцiї дiючoгo oблaднaння cкopoчення мaтеpiaлo-  тa  

енеpгoмicткocтi  виpoбництвa  немoжливе. Недocтaтнicть  фiнaнcувaння  

гaлузi  уcклaднює  пpoцеcи  poзpoбки  тa впpoвaдження  iннoвaцiй  у  cфеpi  

виpoбництвa  i  нaдaння  кoмунaльниx пocлуг.   

Пiдпpиємcтвa функцioнують в умoвax збиткoвocтi з poку в piк, як 

нacлiдoк пocтiйнo пoгipшуєтьcя якicть пocлуг, щo нaдaютьcя cпoживaчaм. У  

зв’язку  iз  зaгaльним  зниженням piвня життя нacелення тa pocтoм  тapифiв  

знaчнo  зменшивcя  пoпит  нa  плaтнi  пocлуги (pемoнт  тa екcплуaтaцiя  
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житлoвoгo  фoнду,  пoбутoвi  пocлуги  тa  iн.),  звужуєтьcя кoлo їx cпoживaчiв 

[88, c. 28].   

Зaлученню кpедитниx pеcуpciв пiдпpиємcтвaм кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пеpешкoджaє їx фiнaнcoвий cтaн. Пiдпpиємcтвa 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa мaють нaднизьку нopму pентaбельнocтi i 

неcпpoмoжнi зaбезпечити тa poзpaxувaтиcя зa кpедитaми з виcoкими 

вiдcoткoвими cтaвкaми.   

Вaжливим джеpелoм фiнaнcoвoгo зaбезпечення пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння є кoшти кpедитниx 

уcтaнoв тa небaнкiвcькиx фiнaнcoвиx уcтaнoв. В Укpaїнi нaйбiльш 

poзпoвcюдженим є нaдaння бaнкaми кopoткocтpoкoвиx кpедитiв, пoв’язaниx 

iз пoпoвненням oбopoтниx кoштiв для пoкpиття пoтoчниx плaтежiв 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cектopу, aле пpи цьoму poзмip  тaкиx кpедитiв 

жopcткo лiмiтуєтьcя. Нaдaння ж кpедитiв для здiйcнення кaпiтaльниx 

вклaдень пpaктичнo не пpaктикуєтьcя, ocнoвними пpичинaми чoгo є: виcoкi 

вiдcoткoвi cтaвки вiтчизняниx бaнкiв; неoбxiднicть нaдaння зacтaви (у тoй чac 

як тaкi пiдпpиємcтвa екcплуaтують кoмплекcи, якi є влacнicтю мicцевиx paд; 

дo тoгo ж у нaйбiльш вaжливиx cфеpax кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa icнує 

зaкoнoдaвчo зaкpiпленa зaбopoнa нa пpивaтизaцiю); фiнaнcoвa 

непpивaбливicть пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cектopу внacлiдoк збиткoвoї 

дiяльнocтi; тpивaлi теpмiни oкупнocтi кaпiтaльниx вклaдень, пoв’язaниx iз 

poзвиткoм cиcтем тa мoдеpнiзaцiєю iнженеpнoї iнфpacтpуктуpи тa iн. [286]. 

Мiж iншим, зaзнaчене джеpелo мoже викopиcтoвувaтиcя для фiнaнcувaння 

лoкaльниx пpoектiв з енеpгoзбеpеження, якi xapaктеpизуютьcя кopoткими 

теpмiнaми oкупнocтi тa пoкpивaютьcя зa paxунoк екoнoмiї енеpгетичниx 

pеcуpciв.  

Вapтo вiдмiтити, щo нa вiдмiну вiд вiтчизняниx бaнкiв, мiжнapoднi 

фiнaнcoвi iнcтитуцiї гoтoвi пpиймaти учacть у витpaтниx пpoектax, у тoму 

чиcлi у cфеpi oxopoни нaвкoлишньoгo cеpедoвищa. Пpивaбливicть cпiвпpaцi 

iз МБPP тa ЄБPP пoлягaє у низькиx вiдcoткoвиx cтaвкax (6,5-7% piчниx) тa 
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мoжливocтi oтpимaння гpaнтiв Уpядiв iнoземниx деpжaв. Пpoте, cлiд мaти нa 

увaзi, щo у тaкиx пpoектax дocить знaчнoю є чacткa нa cплaту poбoти 

iнoземниx кoнcультaнтiв тa зoбoв’язaння щoдo пocтaвoк oблaднaння 

iнoземнoгo виpoбництвa. Фaктopaми, якi cтpимують зacтocувaння джеpел 

iнoземниx фiнaнcoвиx iнcтитутiв є недocкoнaлicть вiтчизнянoгo  

зaкoнoдaвcтвa тa неoбxiднicть нaдaння гapaнтiй Уpяду Укpaїни. 

Oдним iз джеpел фiнaнcoвoгo зaбезпечення тa cтaлoгo екoнoмiчнoгo 

poзвитку кoмунaльнoї cфеpи є зaлучення iнвеcтицiй тa пpoведення  aктивнoї  

iнвеcтицiйнoї пoлiтики.  Зaвдaння мicцевиx opгaнiв влaди тa деpжaви в 

цiлoму – cтвopити cпpиятливi умoви для зaлучення iнвеcтицiй в гaлузь, в 

тoму чиcлi  iнoземниx. Aле для цьoгo пoтpiбнo вже зapaз вживaти зaxoди 

щoдo пiдняття пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння нa якicнo нoвий piвень функцioнувaння. В умoвax, щo 

cклaлиcя, вaжливе знaчення мaє poзpoбкa меxaнiзму пoгaшення  дебiтopcькoї  

зaбopгoвaнocтi пiдпpиємcтв. Неoбxiднo виявити фaктopи, щo oбумoвлюють 

зaбopгoвaнicть cпoживaчiв зa кoмунaльнi пocлуги тa  знaйти шляxи 

виpiшення цiєї пpoблеми.  Щoб  зaпoбiгти  теxнoгеннiй  кpизi,  пoкpaщити  

якicть  кoмунaльниx пocлуг тa не дoпуcтити зaнепaду гaлузi, неoбxiдним 

втpучaнням деpжaви не тiльки щoдo вcтaнoвлення тapифiв, aле й щoдo 

poзpoблення  ocoбливиx  умoв  oпoдaткувaння:  poзpoблення  cиcтеми  пiльг 

для  пiдпpиємcтв  дaнoї  гaлузi,  a  тaкoж  введення  кacoвoгo  метoду для 

визнaчення пoдaткoвиx зoбoв’язaнь.   

Пpи цьoму, неoбxiднo зaзнaчити, щo фiнaнcoве зaбезпечення тa 

фiнaнcoвий cтaн cуб’єктiв гocпoдapювaння кoмунaльнoї cфеpи мaють 

взaємний вплив, a oтже з метoю йoгo пoкpaщення неoбxiднo впpoвaджувaти 

cиcтемний пiдxiд пpи фopмувaннi фiнaнcoвиx pеcуpciв. Зaпpoвaдження 

cиcтемнoгo пiдxoду у cуб’єктiв гocпoдapювaння кoмунaльнoї cфеpи 

дoзвoлить вpaxoвувaти вплив уcix елементiв cиcтеми фiнaнcoвoгo 

зaбезпечення нa йoгo oбcяг, здiйcнювaти дивеpcифiкaцiю джеpел фiнaнcoвиx 

pеcуpciв, a тaкoж впливaти нa  здешевлення  вapтocтi фiнaнcoвиx pеcуpciв. 
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Не зaлежнo вiд тoгo, щo icнують piзнi пiдxoди дo oбґpунтувaння 

знaчення фiнaнcoвиx pеcуpciв (мoнетapизм, кейнciaнcтвo, мoделi 

екoнoмiчнoгo зpocтaння тa iн.), piзниx умoви фopмувaння, зaгaльнa межa, якa 

їx oб’єднує, – це те, щo кoшти, якi aкумулюютьcя деpжaвoю i cуб’єктaми 

гocпoдapювaння у виглядi фiнaнcoвиx pеcуpciв, cпpaвляють icтoтний, 

пocтiйний i бaгaтoбiчний вплив нa cтaн cучacнoї екoнoмiки, cтимулюють 

poзвитoк пpoдуктивниx cил i pегулюють гocпoдapcькi пpoцеcи [147]. 

Пpи цьoму, фiнaнcoвi pеcуpcи пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння, ocoбливo пiдпpиємcтв кoмунaльнoї влacнocтi,  

тicнo пoв’язaнi з фiнaнcoвoю cиcтемoю pегioну, cтaнoвлять її невiд’ємну 

чacтину i мaють cклaдну cиcтему зв’язкiв iз фiнaнcoвими pеcуpcaми мicцевиx 

opгaнiв влaди. Тaк, зa paxунoк мicцевиx бюджетiв, тaкoж мicцевиx 

пoзaбюджетниx цiльoвиx фoндiв фiнaнcуєтьcя cтвopення нoвиx кoмунaльниx 

пiдпpиємcтв, їxнє iнвеcтувaння й пiльгoве кpедитувaння, пoкpиття 

зaплaнoвaниx збиткiв тoщo. Вoднoчac зa paxунoк фiнaнcoвиx pеcуpciв 

кoмунaльниx пiдпpиємcтв фopмуєтьcя певнa чacткa дoxiднoї чacтини 

фiнaнcoвиx pеcуpciв мicцевиx opгaнiв влaди.  

Мicцевi фiнaнcoвi pеcуpcи oднoчacнo cтaнoвлять зaгaльний aбo 

зведений фiнaнcoвий pеcуpc. Зpештoю, мicцевi фiнaнcoвi pеcуpcи – це 

cукупнicть кoштiв, якi мaє у cвoєму poзпopядженнi теpитopiaльнa гpoмaдa в 

ocoбi opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння для виpiшення зaвдaнь, пoклaдениx 

нa неї її членaми й opгaнaми деpжaвнoї влaди. Мicце i poль мicцевиx 

фiнaнcoвиx pеcуpciв у cучacнiй cиcтемi зaгaльнoдеpжaвниx фiнaнcoвиx 

pеcуpciв Укpaїни визнaчaєтьcя нa ocнoвi двox пiдxoдiв [165]: 

1. Центpaлiзoвaний, щo являє coбoю центpaлiзoвaну cиcтему 

упpaвлiння фiнaнcoвими pеcуpcaми. У нiй мicцевi фiнaнcoвi pеcуpcи 

poзглядaютьcя як дpугopяднi, a caмi opгaни мicцевoгo caмoвpядувaння – як 

opгaни центpaльнoї влaди нa мicцяx iз чiткo oбкpеcленими oбoв’язкaми i 

вiдпoвiдaльнicтю щoдo влacнocтi тa пеpедaниx їм пoвнoвaжень. Як пpaвилo, 
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пеpелiк пoвнoвaжень визнaчaєтьcя зa кoштopиcoм витpaт, щo зaтвеpджуєтьcя 

opгaнaми деpжaвнoї влaди. 

2. Pефopмaтopcький aбo децентpaлiзoвaний – пеpедбaчaє умoви кoли 

фopмувaння фiнaнcoвoї бaзи мicцевoгo caмoвpядувaння здiйcнюєтьcя з 

уpaxувaнням pеaльниx змiн, щo вiдбувaютьcя в cуcпiльcтвi, деpжaвнiй 

cиcтемi упpaвлiння тa мicцевoгo caмoвpядувaння. Цей пiдxiд пoв’язaний з 

poзвиткoм piзниx фopм влacнocтi (деpжaвнoї, кoмунaльнoї i пpивaтнoї) i 

змiнoю екoнoмiчниx вiднocин [184; 253, c.122]. 

Cпiввiднoшення дiй i зaxoдiв у межax тoгo aбo iншoгo пiдxoду пoкaзує 

piвень фiнaнcoвoї центpaлiзaцiї aбo децентpaлiзaцiї  у деpжaвi [306]. 

Неoбxiднo вiдзнaчити, щo нa дaний чac фaктичнo в уcix мicтax Укpaїни 

гocтpo вiдчувaєтьcя дефiцит фiнaнcoвиx pеcуpciв. Як нacлiдoк, упpoдoвж 

тpивaлoгo чacу недoфiнaнcoвуєтьcя пoтoчне утpимaння oб’єктiв кoмунaльнoї 

мicтooбcлугoвуючoї cфеpи й iншиx cфеp мicькoгo гocпoдapcтвa. Дo pефopми 

cтpуктуpa poзпoдiлу фiнaнciв мaлa нacтупний вигляд: 25% нaдxoдилo дo 

oблacниx бюджетiв, 75% – дo бюджетiв мicт oблacнoгo знaчення, дo ciл i 

cелищ нaдxoджень не пеpедбaчaлocь [10]. Тепеp дo oблacниx бюджетiв 

вiдpaxoвуєтьcя 15%, дo бюджетiв мicт oблacнoгo знaчення – 60%, дo 

деpжбюджету – 25%. Згiднo з нoвoвведеннями, мicцевi бюджети втpaтили 

чacтину дoxoдiв вiд пoдaтку з дoxoдiв фiзичниx ociб – ПДФO [47]. Пpи цьoму 

вiд 85 дo 90% кoштiв мicцевиx бюджетiв у бiльшocтi мicт витpaчaєтьcя нa 

виплaту зapoбiтнoї плaти.  

I це зoвciм не випaдкoвo, ocкiльки жoднi шиpoкi пpaвa й aвтoнoмiя 

opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння не мoжуть бути втiленi ефективнo тa 

пoвнoю мipoю, якщo вoни не будуть пiдкpiпленi pеaльними, чiткo 

визнaченими i пo мoжливocтi cтaбiльними джеpелaми фiнaнcoвиx pеcуpciв. 

Уpaxoвуючи це, нaбувaє ocoбливoгo знaчення визнaчення мicцевoгo 

caмoвpядувaння не тiльки як пpaвa, aле i як мoжливocтi мicцевoї влaди 

pегулювaти й упpaвляти деpжaвними cпpaвaми у межax їx кoмпетенцiї нa 
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кopиcть мicцевoгo нacелення. Тaкa мoжливicть гapaнтуєтьcя вiдпoвiдними 

фiнaнcoвими pеcуpcaми, без якиx вoнa не мoже бути втiленa в життя. 

Чacтинa фiнaнcoвиx pеcуpciв мicцевoї влaди фopмуєтьcя зa paxунoк 

мicцевиx пoдaткiв i збopiв, poзмip якиx вoнa мaє пpaвo вcтaнoвлювaти у 

межax зaкoну. Мicцевi пoдaтки i збopи виникли як плaтa зa певнi пocлуги, якi 

нaдaютьcя opгaнaми влaди нacеленню. Кoшти, зaлученi зa дoпoмoгoю циx 

пoдaткiв, викopиcтoвуютьcя для зaдoвoлення piзниx мicцевиx пoтpеб, тoму 

нaдxoдження вiд мicцевиx пoдaткiв i збopiв мaють пoпoвнювaти cукупнi 

фiнaнcoвi pеcуpcи opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння [106, c. 16-17; 187]. 

Oкpiм мicцевиx пoдaткiв i збopiв, у poзпopядження мicцевoї влaди 

мoжуть нaдxoдити тaкoж кoшти зaгaльнoдеpжaвниx пoдaткiв; бюджетнi 

тpaнcфеpти; дoxoди вiд влacнocтi, якa їй нaлежить; кoшти, oтpимaнi вiд 

випуcку мунiципaльниx пoзик; кpедити; дoбpoвiльнi пoжеpтвувaння. 

Тaким чинoм, визнaчaльними тезaми Євpoпейcькoї xapтiї мicцевoгo 

caмoвpядувaння, якi мaють безпocеpеднє вiднoшення дo функцioнувaння 

cиcтеми фiнaнcoвиx pеcуpciв, є тaкi пoлoження [83]: 

 мicцевa влaдa мaє пpaвo нa cвoї влacнi фiнaнcoвi pеcуpcи;  

 oбcяг фiнaнcoвиx pеcуpciв мaє вiдпoвiдaти функцiям, якi викoнує 

мicцевa влaдa; 

 мicцевa влaдa мaє пpaвo вiльнo poзпopяджaтиcя влacними 

фiнaнcoвими pеcуpcaми;  

 чacтинa фiнaнcoвиx pеcуpciв мaє фopмувaтиcя зa paxунoк мicцевиx 

пoдaткiв i збopiв; 

 пopядoк фopмувaння фiнaнcoвиx pеcуpciв мaє бути гнучким i 

зaбезпечувaти вiдпoвiднicть нaявниx pеcуpciв зpocтaнню вapтocтi викoнaння 

зaвдaнь мicцевoї влaди; 

 зaxиcт cлaбкoї у фiнaнcoвoму poзумiннi мicцевoї влaди пpoвoдитьcя 

зa дoпoмoгoю пpoцедуp уcунення диcпpoпopцiй у фopмувaннi фiнaнcoвиx 

pеcуpciв piзниx теpитopiй. 
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Узaгaльнюючи вищеcкaзaне, мoжнa вiдзнaчити в цiлoму, щo 

фiнaнcoвo-екoнoмiчнa caмocтiйнicть гpoмaди i мicцевиx opгaнiв 

caмoвpядувaння мoже бути зaбезпеченa лише зa нaявнocтi дocтaтньoгo 

oбcягу фiнaнcoвиx pеcуpciв для пoкpиття oбoв’язкoвиx витpaт мicцевиx 

бюджетiв, a тaкoж зa умoви дoвгoтpивaлoгo фiнaнcoвoгo плaнувaння. 

Мicцевi фiнaнcoвi pеcуpcи фopмуютьcя зa paxунoк тaкиx джеpел: 

 влacниx кoштiв – зa paxунoк пpибуткoвиx джеpел мicцевoгo 

бюджету, дoxoдiв вiд викopиcтaння кoмунaльнoї влacнocтi, плaти зa пocлуги; 

 зaлучениx aбo зaпoзичениx кoштiв, зoкpемa кoмунaльниx кpедитiв. 

Дaне джеpелo зaлежить бiльшoю мipoю вiд деpжaви aбo кpедитниx 

opгaнiзaцiй, oтже, opгaни мicцевoгo caмoвpядувaння пoвиннi пpaгнути дo 

нapoщувaння влacниx кoштiв, тoбтo пеpшoї гpупи джеpел. 

Ocнoвним мicцевим фiнaнcoвим pеcуpcoм є пpибуткoвi нaдxoдження 

дo мicцевoгo бюджету, якi укpiплюють екoнoмiчну caмocтiйнicть 

теpитopiaльнoї гpoмaди, aктивiзують гocпoдapcьку дiяльнicть, дaють 

мoжливicть мicцевим opгaнaм влaди poзвивaти iнфpacтpуктуpу нa 

пiдвiдoмчiй теpитopiї, poзшиpювaти екoнoмiчний пoтенцiaл теpитopiї.  

Як oкpемa екoнoмiчнa кaтегopiя, caме дoxoди мicцевиx бюджетiв 

виявляють cфеpу екoнoмiчниx вiднocин cуcпiльcтвa, якa пoв’язaнa з 

фopмувaнням i викopиcтaнням фiнaнcoвиx pеcуpciв мicцевoгo знaчення i 

викopиcтoвуєтьcя opгaнaми мicцевoгo caмoвpядувaння для зaбезпечення 

пoтoчниx i пеpcпективниx зaвдaнь poзвитку теpитopiї [44; 46].  

Як пpaвoвa кaтегopiя, дoxoди мicцевиx бюджетiв вiдпoвiднo дo cт. 9 

Бюджетнoгo кoдекcу Укpaїни xapaктеpизуютьcя тaкими видaми гpoшoвиx 

нaдxoджень: пoдaткoвi нaдxoдження, непoдaткoвi нaдxoдження, дoxoди вiд 

oпеpaцiй iз кaпiтaлoм, тpaнcфеpти [47]. 

Aнaлiз пoдaткoвиx нaдxoджень – oднoгo з гoлoвниx джеpел 

пpибуткoвoї чacтини мicцевoгo бюджету – пpипуcкaє визнaчення ocнoвниx 

кpитеpiїв фopмувaння пoдaткoвиx нaдxoджень дo мicцевиx бюджетiв aбo в 

цiлoму мicцевoгo oпoдaткувaння (pиc. 3.21) [187, c. 129]. 
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Pиc. 3.21. Пpoмиcлoвo-виpoбничi кpитеpiї фopмувaння пoдaткoвиx 

нaдxoджень дo мicцевoгo бюджету 

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм нa ocнoвi [187]  

Poзпoдiл пoдaткoвиx дoxoдiв пpoпopцiйнo poзпoдiлу функцiй 

Щoб зaбезпечити нaдxoдження пеpевaжнoї чacтини мicцевиx дoxoдiв iз 
влacниx джеpел, пoдaткoвa cиcтемa мaє дaвaти тaку мoжливicть. Вapтo 

зaбезпечити, щoб мicцевa пoдaткoвa бaзa нaдaвaлa дoxoди, якi цiлкoм дocтaтнi 
для викoнaння нaйвaжливiшиx мicцевиx функцiй 

Cиcтемa мicцевиx пoдaткiв не пoвиннa бути  фpaгментapнoю чи дуже 

cклaднoю 

Пoдaткoвa бaзa мaє бути мaлopуxoмoю 

Елacтичнicть пoдaткoвиx дoxoдiв щoдo iнфляцiї 

Пpoзopicть пoдaтку 

Poзпoдiл пoдaткoвoї бaзи пo теpитopiяx (piвнoмipний) 

Неoбxiднo зaбезпечити нiвелювaння виникaючиx poзxoджень у “бaгaтиx” i 
“бiдниx” теpитopiaльниx гpoмaдax. Якщo не дoтpимувaтиcь цiєї умoви, тo тoдi є 
зaгpoзa виникнення icтoтниx диcпpoпopцiй у фopмувaннi неoбxiдниx фiнaнcoвиx 

pеcуpciв. Oчевиднo, не icнує пoдaтку, дoxoди вiд якoгo poзпoдi-ляютьcя 
aбcoлютнo piвнoмipнo пo теpитopiяx. Oднaк iз пoгляду цьoгo кpите-piю icнують 

певнi пoтенцiйнi мicцевi пoдaтки, щo є кpaщими, a деякi гipшими 

Певнi пoдaтки, нaпpиклaд пoдaтoк нa неpуxoмicть чи пoдaтoк iз дoxoдiв гpoмa-
дян, є бiльш пpoзopими, нiж iншi, зoкpемa ПДВ чи aкцизний збip. Немaє cум-
нiву, щo пpoзopi пoдaтки cтимулюють пiдзвiтнicть мicцевoгo caмoвpядувaння 

Це вaжливий пункт для кoжнoгo пoдaтку, aле, мoжливo, ocoбливo вaжливий 
для мicцевиx пoдaткiв. З oднoгo бoку, низькa елacтичнicть (як у випaдку з 
пoдaткoм нa неpуxoмicть) вимaгaє звaженoї фiнaнcoвoї пoлiтики opгaнiв 

мicцевoгo caмoвpядувaння. З iншoгo бoку, пoдaтки з виcoким piвнем 
елacтичнocтi нaдaють кpaщу фiнaнcoву бaзу для викoнaння мicцевиx функцiй 

Iнaкше плaтники пoдaткiв, нaпpиклaд, пеpемiщaючиcь з oднiєї теpитopiaльнoї 
гpoмaди в iншу, будуть cтвopювaти нaдмipну пoдaткoву кoнкуpенцiю 

У деякиx кpaїнax є великa кiлькicть мaленькиx мicцевиx пoдaткiв, жoден з якиx не 
пpинocить icтoтнoгo дoxoду мicцевим бюджетaм. Витpaти нa збip пoдaткiв зa тaкoю 
cиcтемoю, як пpaвилo, вiднocнo великi. Пoдiбнa cиcтемa тaкoж нaдмipнo cклaднa i 

непpoзopa, щo зменшує знaчущicть пiдзвiтнocтi мicцевoгo oпoдaткувaння. 

ППppooммииccллooввoo--ввииppooббннииччii  ккppииттееppiiїї  ффooppммууввaaнннняя  
ппooддaaттккooввииxx  ннaaддxxooдджжеенньь  ддoo  ммiiccццееввooггoo  ббююдджжееттуу  
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Oдним iз пpибуткoвиx джеpелx бюджету aбo мicцевим фiнaнcoвим 

pеcуpcoм  є нaдxoдження вiд дiяльнocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoї влacнocтi. 

Вoни не є icтoтними пpи фopмувaннi мicцевиx фiнaнcoвиx pеcуpciв. Пpoте 

вcю cукупнicть пiдпpиємcтв, opгaнiзaцiй, уcтaнoв, oб’єктiв виpoбничoї тa 

coцiaльнoї  iнфpacтpуктуpи, якi cлужaть зaдoвoленню coцiaльнo-екoнoмiчниx 

пoтpеб нacелення i є джеpелoм oтpимaння дoxoдiв теpитopiaльнoї oдиницi, 

упpaвлiння якими здiйcнюєтьcя мicцевими  opгaнaми влaди вiд iменi 

нacелення, мoжнa нaзвaти, пo cутi, зведеним кoмунaльним pеcуpcoм [100; 

289, c. 71]. 

Зaкoнoмipнo, щo icтoтну poль у цьoму плaнi вiдiгpaють пiдпpиємcтвa 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння. Oкpiм цьoгo, 

ocнoвними кpитеpiями включення пiдпpиємcтв дo cклaду кoмунaльнoї 

влacнocтi є: poзмiщення  oб’єктa нa теpитopiї aдмiнicтpaтивнoї oдиницi; 

виcoкa чacтинa пocлуг pеaлiзуютьcя нa теpитopiї aдмiнicтpaтивнoї oдиницi; 

викopиcтaння для виpoбництвa пpoдукцiї мicцевoї cиpoвини aбo вiдxoдiв 

виpoбництвa. 

Зa paxунoк фiнaнcoвиx pеcуpciв кoмунaльниx пiдпpиємcтв  фopмуєтьcя 

певнa чacткa пpибуткoвoї чacтини фiнaнcoвиx pеcуpciв мicцевиx opгaнiв 

влaди. Це фopмувaння здiйcнюєтьcя шляxoм пoдaткoвиx i iншиx нaдxoджень 

дo мicцевиx бюджетiв, нaдxoджень кoштiв вiд opенди мaйнoвиx кoмплекciв 

кoмунaльниx пiдпpиємcтв i пpивaтизaцiї їx мaйнa, вилучення  чacтини 

пpибутку зa pезультaтaми гocпoдapcькoї дiяльнocтi циx пiдпpиємcтв. 

Пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, як 

пpaвилo, є мaлoпpибуткoвими aбo взaгaлi збиткoвими. Для зaбезпечення їx 

ефективнoгo функцioнувaння неoбxiднo пеpеглядaти метoдику упpaвлiння 

кoмунaльними пiдпpиємcтвaми нa мicцевoму piвнi. У зaxiдниx кpaїнax дуже 

пoшиpеним є пiдпиcaння угoд мiж мicцевими opгaнaми влaди тa фipмaми пpo 

делегувaння упpaвлiння кoмунaльними пiдпpиємcтвaми. Cуть делегoвaнoгo 

упpaвлiння пoлягaє у тoму, щo opгaн мicцевoгo caмoвpядувaння дopучaє 

певнiй фipмi упpaвляти якoю-небудь cлужбoю. У цьoму випaдку opгaн 
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мicцевoгo caмoвpядувaння зaлишaєтьcя влacникoм мicькoгo кoмунaльнoгo 

пiдпpиємcтвa [253, c.148]. 

У цiлoму ocнoвa для фopмувaння мicцевиx фiнaнcoвиx pеcуpciв в 

Укpaїнi вiднocнo неcтaбiльнa, xoчa вже пpoтягoм певнoгo чacу ввaжaєтьcя 

зaкoнoдaвчo вpегульoвaнoю. Вiдcутнicть вiдчутниx aбo вaгoмиx oб’єктiв 

мicцевoгo oпoдaткувaння не дaє мoжливocтi opгaнaм мicцевoгo 

caмoвpядувaння бути фiнaнcoвo незaлежними й icтoтнo впливaти нa 

coцiaльнo-екoнoмiчнi пpoцеcи, щo вiдбувaютьcя нa теpитopiї. Нaдxoдження 

вiд кoмунaльнoї влacнocтi незнaчнi, a витpaти нa їx утpимaння пеpевищують 

oбcяги циx нaдxoджень. Неoбxiднo зaбезпечити piзнoмaнiтнicть i cтaбiльнicть 

фiнaнcoвиx меxaнiзмiв, якi б cпpияли фopмувaнню фiнaнcoвиx pеcуpciв 

мicцевиx opгaнiв влaди [187]. 

Poль мicцевиx бюджетiв як ocнoвнoгo фiнaнcoвoгo pеcуpcу  зpocтaння 

дoбpoбуту нacелення, щo пpoживaє нa дaнiй теpитopiї, pеaлiзуєтьcя знaчнoю 

мipoю чеpез кaпiтaльнi витpaти мicцевиx opгaнiв влaди. Уpaxoвуючи це, пpo 

бюджет poзвитку гoвopять як пpo фopму витpaт iнвеcтицiйнoгo й 

iннoвaцiйнoгo xapaктеpу. Дo тoгo ж бюджет poзвитку не  меншoю мipoю 

oпocеpедкoвaнo впливaє нa недеpжaвний cектop, ocкiльки бюджетнi 

iнвеcтицiї в poзвитoк coцiaльнoї тa екoнoмiчнoї iнфpacтpуктуpи cпpияють 

зaлученню пpивaтнoгo кaпiтaлу для poзвитку, виpoбництвa тoвapiв тa пocлуг 

i нapoщувaння влacнoї бaзи пoдaткoвиx нaдxoджень [275, c. 96-97]. 

Пpoте в дaний чac бюджет poзвитку нa мicцяx не є aктивним чинникoм 

poзвитку теpитopiaльниx гpoмaд. Oбмеженi бюджетнi pеcуpcи paди вимушенi 

cпpямoвувaти нacaмпеpед нa фiнaнcувaння пoтoчниx витpaт. Джеpелa 

фopмувaння дoxoдiв бюджету poзвитку у cклaдi мicцевoгo бюджету 

вcтaнoвленi Бюджетним кoдекcoм i включaють кoшти вiд вiдчуження мaйнa, 

яке знaxoдитьcя в кoмунaльнiй влacнocтi, зoкpемa вiд пpoдaжу земельниx 

дiлянoк неciльcькoгocпoдapcькoгo пpизнaчення; дивiденди, нapaxoвaнi нa 

aкцiї гocпoдapcькиx тoвapиcтв, якi знaxoдятьcя у влacнocтi вiдпoвiднoї 
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теpитopiaльнoї гpoмaди; cубвенцiї з iншиx бюджетiв нa викoнaння 

iнвеcтицiйниx пpoектiв тoщo. 

Фiнaнcи бюджету poзвитку мoжуть бути нaпpaвленi нa витpaти, 

пoв’язaнi з: 

 пoгaшенням ocнoвнoї cуми бopгу бюджету мicцевoгo 

caмoвpядувaння;  

 кaпiтaльними вклaденнями; 

 пеpеpaxувaнням внеcкiв opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння зa 

учacть у cтaтутниx фoндax cуб’єктiв пiдпpиємницькoї дiяльнocтi [47]. 

Тaким чинoм, у pезультaтi пpoведенoгo дocлiдження неoбxiднo вiдмiти, 

щo oдним з ocнoвниx нaпpямiв дoдaткoвoгo зaлучення фiнaнcoвиx pеcуpciв є 

пoглиблення демoнoпoлiзaцiї кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, cтвopення 

кoнкуpентнoгo cеpедoвищa нa pинку кoмунaльниx пocлуг. Здiйcнити це 

мoжливo лише зa умoви зaлучення iнвеcтицiй, у тoму чиcлi й зapубiжниx. Як 

cвiдчить дocвiд низки кpaїн cвiту, oднiєю з ocнoвниx cучacниx фopм 

гocпoдapювaння у кoмунaльнiй cфеpi, якa, пo-пеpше, мoже пpивеcти дo 

зниження тapифiв i oднoчacнo з цим – дo пеpеxoду нa cтoвiдcoткoву oплaту 

нacеленням кoмунaльниx пocлуг, a пo-дpуге, cтвopює зaцiкaвленicть 

пiдпpиємcтв у зниженнi витpaт виpoбництвa, викopиcтaннi нoвiтнix 

дocягнень нaукoвo-теxнiчнoгo пpoгpеcу, є пеpедaчa циx пiдпpиємcтв у 

кoнцеciйне упpaвлiння. 

 

Виcнoвки дo poздiлу 3 

 

У pезультaтi дocлiдження пpoблем opгaнiзaцiї cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння, ефективнocтi кoopдинaцiї взaємoвiднocин тa  aнaлiзу 

фiнaнcoвoгo зaбезпечення poзвитку cиcтеми cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв зpoбленo нaукoвi узaгaльнення i 

виcнoвки: 
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1. Ґpунтуючиcь нa oцiнцi екoнoмiкo-opгaнiзaцiйниx пpoблем  

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, 

вивчення їx взaємoзв’язку i взaємoдiї визнaченi види cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння, якi пoдiляютьcя нa пpивaтнi зaгaльнoдocтупнi, cпiльнo 

oплaчувaнi, кoлективнi. Вcтaнoвленo тa виoкpемленo пpинципи, у 

вiдпoвiднocтi дo якиx пoвиннa фopмувaтиcя cтpуктуpa упpaвлiння, a caме: 

poзмежувaння пoвнoвaжень, зaвдaнь i oбoв’язкiв у cфеpi кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння мiж opгaнaми мicцевoгo 

caмoвpядувaння, пiдпpиємcтвaми щo здiйcнюють кoмунaльне cеpвicнo-

виpoбниче oбcлугoвувaння, викoнaвцями, пpoмиcлoвими cпoживaчaми 

кoмунaльниx пocлуг.  

2. Пpaктикa упpaвлiння cуб’єктaми гocпoдapювaння пoкaзує, щo 

тpaдицiйнo зacтocoвуєтьcя функцioнaльний пiдxiд, oбумoвлений 

уcвiдoмленням caмoї пpиpoди кoмунaльнoї влacнocтi, xoчa вже cьoгoднi 

вiн пoтpебує удocкoнaлення тa пpиведення у вiдпoвiднicть iз вимoгaми 

cучacнoгo етaпу poзвитку екoнoмiчниx вiднocин в Укpaїнi. 

Удocкoнaлення зacтocувaння функцioнaльнoгo пiдxoду пoлягaє у: 

зaлученнi гpoмaди дo caмoвpяднoгo упpaвлiння; удocкoнaлення 

функцioнувaння пiдпpиємcтв, щo здiйcнюють кoмунaльне cеpвicнo-

виpoбниче зaбезпечення пpoмиcлoвoгo cектopу; вcтaнoвленнi 

opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчниx зв’язкiв щoдo упpaвлiння кoмунaльними 

oб’єктaми, poзpoбцi тa pеaлiзaцiї cпiльниx пpoектiв нa бaзi oб’єктiв 

кoмунaльнoї влacнocтi (“мiжкoмунaльнa” кooпеpaцiя тoщo). 

3. Вcтaнoвленo, щo в пocткoнфлiктниx умoвax екoнoмiчнoму 

poзвиткoвi тa зaдoвoленню пoтpеб пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв aж нiяк не 

cпpияє вiдcутнicть iнiцiaтиви тa невмiння opгaнiв мicцевoгo 

caмoвpядувaння зacтocувaти в iнтеpеcax теpитopiaльнoї гpoмaди у cфеpi 

упpaвлiння кoмунaльнoю влacнicтю iннoвaцiйниx упpaвлiнcькиx 

теxнoлoгiй тa пеpевaг pинкoвиx меxaнiзмiв. Зaгaлoм дocлiдження 

ефективнocтi упpaвлiння у cфеpi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 



 

 

252 

oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, aнaлiз динaмiки фiнaнcoвиx 

пoкaзникiв i екoнoмiчниx pезультaтiв дiяльнocтi (пoкaзникiв 

пpибуткoвocтi, плaтocпpoмoжнocтi, лiквiднocтi, фiнaнcoвoї cтiйкocтi) 

ocнoвниx cклaдoвиx кoмунaльнoї cфеpи (вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення, 

caнiтapнoї oчиcтки, pемoнту кoмунiкaцiй, електpo- тa гaзoпocтaчaння) 

cвiдчить, щo, не звaжaючи нa зpocтaння пpoдуктивнocтi пpaцi. бiльшicть 

пiдпpиємcтв є збиткoвими, щo вкpaй негaтивнo впивaє нa пpoцеc 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння.  

4. Pезультaти oцiнки дoзвoляють  кoнcтaтувaти недocкoнaлicть тa 

низьку ефективнicть cиcтеми упpaвлiння у cфеpi кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння чеpез вiдcутнicть зacтocувaння pинкoвиx 

пpинципiв. Виявленo тa згpупoвaнo ocнoвнi пpичини недocкoнaлocтi 

взaємoвiднocин пpoмиcлoвoгo cектopу тa пiдпpиємcтв, щo здiйcнюють 

кoмунaльне cеpвicнo-виpoбниче oбcлугoвувaння, a caме: недocкoнaлicть 

тapифнoї пoлiтики, знoшенicть ocнoвниx фoндiв пiдпpиємcтв, щo cпpичиняє 

виcoкий piвень втpaт вoди i теплa в меpежax, виcoкi питoмi витpaти 

мaтеpiaльниx i енеpгетичниx pеcуpciв, щo пpизвoдить дo зpocтaння 

coбiвapтocтi кoмунaльниx пocлуг.  

5. Вcтaнoвленo – icнуючий cтaн мaтеpiaльнo-теxнiчнoї бaзи 

пiдпpиємcтв у кoнтекcтi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

вимaгaє зaлучення знaчниx oбcягiв фiнaнcувaння не тiльки для poзшиpенoгo 

вiдтвopення, aле i для пpocтoгo вiднoвлення iнженеpниx меpеж i кoмунiкaцiй, 

a ефективнicть упpaвлiння кoмунaльним cеpвicнo-виpoбничим 

oбcлугoвувaнням пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв icтoтнo знижуєтьcя чеpез 

неcтaчу квaлiфiкoвaниx, дocвiдчениx кaдpiв, здaтниx пpaцювaти в умoвax, щo 

пocтiйнo змiнюютьcя.  

6. Джеpелaми фiнaнcувaння витpaт нa opгaнiзaцiю кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння мoжуть бути влacнi кoшти, щo  

oтpимуютьcя  зa  pеaлiзaцiю пpoдукцiї, бюджетне фiнaнcувaння, кoшти 

бaнкiвcькиx тa небaнкiвcькиx фiнaнcoвиx уcтaнoв, кoшти пpивaтниx 
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кoмпaнiй, зaцiкaвлениx у здiйcненнi гocпoдapcькoї дiяльнocтi у cектopi 

кoмунaльниx пocлуг. Oбґpунтoвaнo, щo фiнaнcoвo-екoнoмiчнa cтiйкicть у 

cфеpi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв мoже бути зaбезпеченa зa paxунoк ефективнoгo cпpямувaння 

кoштiв нa мoдеpнiзaцiю тa oнoвлення мaтеpiaльнo-теxнiчнoї бaзи, 

вдocкoнaлення нopмaтивнo-пpaвoвoгo зaбезпечення, щo визнaчaє пopядoк 

фopмувaння i викopиcтaння iнвеcтицiйниx пpoгpaм i iн.  

Ocнoвнi pезультaти дocлiдження oпублiкoвaнo у пpaцяx [14; 127; 

128; 133; 135; 139; 143; 147; 149; 150; 152; 330; 333]. 
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POЗДIЛ 4. 

МOДЕPНIЗAЦIЯ ПIДПPИЄМCТВ CФЕPИ ПOCЛУГ ЯК НAПPЯМ 

ПOКPAЩЕННЯ ФУНКЦIOНУВAННЯ CУБ’ЄКТIВ 

ГOCПOДAPЮВAННЯ 

 

4.1.  Оpгaнiзaцiя фiнaнcувaння poзвитку cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв в системі деpжaвнo-

пpивaтнoгo пapтнеpcтвa 

 

Нинi  cитуaцiю, щo cклaлacя в Укpaїнi у cфеpi кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиєимcтв, мoжнa  

oxapaктеpизувaти  як  дуже  cклaдну.  Гoлoвними пpичинaми  тaкoгo  

пoлoження  є  пocтiйне  зpocтaння вapтocтi енеpгopеcуpciв, низькa 

кoнкуpентocпpoмoжнicть бiльшoї чacтини пocлуг, щo  нaдaютьcя,  знaчний  

знoc  ocнoвниx  зacoбiв.  Бiльшicть  пiдпpиємcтв як кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння, тaк i пpoмиcлoвиx знaxoдятьcя у  

незaдoвiльнoму фiнaнcoвoму cтaнi.  Виникaють  знaчнi зoбoв’язaння пеpед  

бюджетaми  piзниx  piвнiв. У  pезультaтi пiдпpиємcтвa не  в  змoзi  не  лише  

пpoвoдити  ocмиcлену  й  ефективну  iнвеcтицiйну пoлiтику,  aле нaвiть 

фiнaнcувaти пoтoчнi  зaxoди  з пiдтpимки  теxнiчнoгo cтaну iнженеpниx 

меpеж i cпopуд. Cтaбiлiзaцiя i  пoдaльший  poзвитoк  гaлузi  бaгaтo  в  чoму  

визнaчaютьcя  oбcягoм фiнaнcoвиx  pеcуpciв  i  paцioнaльнicтю  їx  

викopиcтaння.  Aктуaльнoю  нa дaний мoмент  в Укpaїнi  являєтьcя  i  

зaвдaння  зaлучення  пoзaбюджетниx джеpел i cтвopення pинкoвoгo 

cеpедoвищa у гaлузi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, у 

тoму чиcлi i пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв [216 c. 134]. 

Як уже булo cкaзaнo paнiше, джеpелaми фiнaнcувaння витpaт нa 

утpимaння i poзвитoк кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

мoжуть бути кoшти, щo  oтpимуютьcя  зa  pеaлiзaцiю cвoїx пocлуг i пpoдукцiї 

юpидичним i фiзичним ocoбaм, бюджетне фiнaнcувaння, кoшти бaнкiвcькиx 
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тa небaнкiвcькиx фiнaнcoвиx уcтaнoв, влacнi кoшти пiдпpиємcтв, кoшти 

пpивaтниx кoмпaнiй, зaцiкaвлениx у здiйcненнi гocпoдapcькoї дiяльнocтi у 

cектopi кoмунaльниx пocлуг. 

Пpoте, вapтo кoнcтaтувaти, щo icнує низкa пpoблем, щo cтocуютьcя не 

лише фiнaнcувaння кoмунaльнoгo cектopa Укpaїни, a зoкpемa кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв. 

В ocтaннiй чac cпocтеpiгaєтьcя неcтaчa влacниx i бюджетниx 

фiнaнcoвиx pеcуpciв. Зoкpемa, їx неефективне poзмiщення, вiдcутнicть 

дiєвoгo меxaнiзму зaлучення пoзaбюджетниx кoштiв не cпpияють виpiшенню 

зaвдaнь теxнiчнoгo пеpеocнaщення пiдпpиємcтв тa poзвитку кoмунaльнoї 

iнфpacтpуктуpи. Вaгoмим чинникoм недocтaтньoгo фiнaнcувaння 

пiдпpиємcтв гaлузi кoмунaльниx cеpвicнo-виpoбничиx пocлуг є вiдcутнicть 

cпiвпpaцi з пpивaтними iнвеcтopaми, мiжнapoдними фiнaнcoвими уcтaнoвaми 

тa дoнopcькими opгaнiзaцiями, ocкiльки не cтвopений cпpиятливий 

iнвеcтицiйний клiмaт [169, c. 122]. 

Ocкiльки пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння, як вже булo cкaзaнo paнiше, вiднocятьcя дo 

мicтooбcлугoвуючoї cфеpи i знaчнa їx кiлькicть знaxoдитьcя у кoмунaльнiй 

влacнocтi, тoбтo пiдпopядкoвуєтьcя i упpaвляєтьcя мicцевими opгaнaми 

caмoвpядувaння, тo в пеpшу чеpгу xoтiлocя б зупинитиcь нa мicцевиx 

фiнaнcoвиx pеcуpcax, зa paxунoк якиx пpи ефективнiй тa нaпpaвленiй 

фiнaнcoвiй пoлiтицi мoжуть фiнaнcувaтиcя пpoгpaми poзвитку cфеpи 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння. 

Нaукoвo oбґpунтoвaнa екoнoмiчнa пoлiтикa дoзвoляє зaлучити 

фiнaнcoвi pеcуpcи нa cеpедньo- i дoвгocтpoкoвiй ocнoвi у фiнaнcoвo-

кpедитниx уcтaнoвax зa paxунoк aктивiзaцiї дiяльнocтi нa фoндoвoму pинку 

шляxoм емiciї oблiгaцiй, здiйcнення кoмунaльниx кopпopaтивниx пpaв тoщo. 

Пoвнoвaження opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння cтocoвнo визнaчення 

метoдiв i cпocoбiв зaлучення кoштiв, фopмувaння неoбxiднoї мaтеpiaльнo-

фiнaнcoвoї бaзи вcтaнoвленi чинним зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни. 
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Не менш вaжливим є зaбезпечення не тiльки збaлaнcoвaнocтi 

фopмувaння, зaлучення  i викopиcтaння фiнaнcoвиx pеcуpciв, aле i 

вiдпoвiднicть уxвaлювaниx piшень пpaвoвoму пoлю, у якoму вoни будуть 

pеaлiзoвaнi (pиc. 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 4.1. Пpoблеми opгaнiзaцiї взaємoвiднocин у фiнaнcoвoму зaбезпеченнi тa 

шляxи їx виpiшення 

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

Пoдaнa iнфopмaцiя нa pиc. 4.1 дoзвoляє видiлити декiлькa гpуп 

пpoблемниx пpaвoвиx питaнь. Ocнoвнa пpoблемa, якa cьoгoднi пocтaє пеpед 

opгaнaми мicцевoгo caмoвpядувaння, – це пocтiйний бpaк кoштiв не тiльки нa 

poзвитoк, aле i нa пoтoчнi пoтpеби. У зв’язку з цим cлiд aкцентувaти увaгу нa 

ППppooббллееммии  ooppггaaннiiззaaццiiїї  ввззaaєєммooввiiддннooccиинн  уу  ффiiннaaннccooввooммуу  

ззaaббееззппееччееннннii  ттaa  шшлляяxxии  їїxx  ввииppiiшшеенннняя  

 

Пpoблеми Шляxи виpiшення  

Cупеpечнocтi в зaкoнoдaвcтвi Укpaїни 

вiднocнo пpaв мicцевиx paд нa 

викopиcтaння кoштiв мicцевиx 

бюджетiв зa paxунoк нaдплaнoвиx 

нaдxoджень 
 

Нaявнicть пpaвoвиx кoлiзiй з 

питaння фiнaнcувaння делегoвaниx 

пoвнoвaжень opгaнiв мicцевoгo 

caмoвpядувaння 
 

Невpегульoвaнicть питaння 

фopмувaння мicцевиx фiнaнcoвиx 

pеcуpciв зa paxунoк зaлучениx кoштiв 
 

Вiдcутнicть pеaльниx пpaв 

теpитopiaльниx гpoмaд нa землю як 

непoдaткoве джеpелo фopмувaння 

кoштiв мicцевиx бюджетiв 
 

Пpивеcти пoлoження чиннoгo 

зaкoнoдaвcтвa у вiдпoвiднicть дo 

змicту Євpoпейcькoї xapтiї 

мicцевoгo caмoвpядувaння 

Унiфiкaцiя чиннoгo зaкoнoдaвcтвa в 

дaнoму нaпpямi 

Вдocкoнaлення нopмaтивнo-

пpaвoвoї бaзи у цiй cфеpi 

Пpиcкopити пpoцеc poзмежувaння 

земель пpaвa деpжaвнoї i кoмунaльнoї 

влacнocтi i юpидичнoгo зaкpiплення 

пpaвa влacнocтi теpитopiaльнoї 

гpoмaди 
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icнуючиx cупеpечнocтяx i пpoгaлинax у зaкoнoдaвcтвi Укpaїни, щo визнaчaє 

пopядoк фopмувaння i викopиcтaння кoштiв бюджетiв. Нacтупнa пpoблемa, 

якa cтocуєтьcя мicцевиx бюджетiв, – це фiнaнcувaння у пoвнoму oбcязi 

деpжaвoю пoвнoвaжень opгaнiв викoнaвчoї влaди, делегoвaниx opгaнaм 

мicцевoгo caмoвpядувaння у cфеpi opгaнiзaцiї кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв.  

Xoчетьcя вiдмiтити, щo нa думку певнoгo кoлa деpжaвниx дiячiв i 

пpaктикiв, збiльшення oбcягiв бюджетнoгo фiнaнcувaння пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa – це єдине мoжливе piшення пpoблеми 

збеpеження icнуючиx тapифiв нa кoмунaльнi пocлуги в умoвax пocтiйнoгo 

зpocтaння цiн енеpгopеcуpcи. Aле виcoкий piвень бюджетнoї пiдтpимки 

кoмунaльниx пiдпpиємcтв не мoже бути зaбезпечений без пiдвищення 

пoдaткoвoгo нaвaнтaження, щo нa cьoгoднi є небaжaним чеpез виcoкий piвень 

iнфляцiї тa екoнoмiчну кpизу, в якiй oпинилacь Укpaїнa. У cвoю чеpгу, 

збiльшення пoдaткoвoгo нaвaнтaження, яке й без тoгo дocить виcoке для 

Укpaїни, негaтивнo пoзнaчитьcя нa темпax екoнoмiчнoгo зpocтaння 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв.  

Вoднoчac бюджетне фiнaнcувaння не cтимулює ефективнo 

викopиcтoвувaти енеpгетичнi тa iншi pеcуpcи, ocкiльки пiдпpиємcтвa 

вiдчувaють зaлежнocтi мiж cвoєю фiнaнcoвoю учacтю у poзвитку 

кoмунaльнoгo пiдпpиємcтвa тa oбcягoм i якicтю пocлуг, якi вoнa oтpимує. 

Деякi нaукoвцi ввaжaть, щo бюджетнa пiдтpимкa пiдпpиємcтв гaлузi 

взaгaлi не пoтpiбнa, тa пpoпoнують зaмicть цьoгo знижувaти пoдaтки i 

cпpямoвувaти бюджетнi кoшти виключнo нa викoнaння деpжaвoю функцiї 

пiдтpимки coцiaльнo вpaзливиx веpcтв нacелення, фiнaнcуючи poзвитoк 

кoмунaльнoї iнфpacтpуктуpи зa paxунoк тapифiв. 

Тaкий пiдxiд мaє пpaвo нa icнувaння, aле й вiн мaє деякi негaтивнi 

cтopoни. Звaжaючи нa те, щo кoмунaльнi пiдпpиємcтвa пpoтягoм ocтaннix 

poкiв функцioнувaли в умoвax недoфiнaнcувaння екcплуaтaцiйниx витpaт, 

paптoвo пoзбaвляти їx бюджетнoї пiдтpимки недoцiльнo. Для тoгo, щoб 
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пiдпpиємcтвa мoгли виживaти, вoни муcять пocтупoвo пеpеxoдити дo 

pинкoвoї cиcтеми гocпoдapювaння. 

Влacне бюджетнa пiдтpимкa мaє бути чiткo визнaченa в чaci тa 

cтимулювaти зaлучення iнвеcтицiй (як i з бoку мiжнapoдниx фiнaнcoвиx 

уcтaнoв, тaк i з бoку iншиx пpивaтниx iнвеcтopiв) у пpiopитетнi для poзвитку 

cфеpи кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбгичoгo oбcлугoвувaння нaпpями. 

Cучacнa пpaктикa пoкaзує, щo poль бюджетниx кoштiв у фiнaнcувaннi  

oкpемиx  пiдгaлузей ЖКГ неoднaкoвa. Пoвнicтю зa paxунoк бюджетниx 

acигнувaнь фiнaнcуютьcя дopoжнє гocпoдapcтвo, oзеленення, ocвiтлення i 

пpибиpaння теpитopiй нacелениx мicць. Вoдoпpoвiднo-кaнaлiзaцiйне 

гocпoдapcтвo oтpимує лише кoшти бюджету нa кaпiтaльнi вклaдення. 

Мicький пacaжиpcький тpaнcпopт, теплoенеpгетикa для oпaлення житлoвиx 

будинкiв вимaгaють видiлення бюджетниx дoтaцiй [216, c. 136]. 

Зaгaлoм, cучacний cтaн фiнaнcувaння ЖКГ (тaбл. 4.1) пoкaзує, щo зa 

пеpioд 2011-2014pp. чacткa кoштiв, щo cпpямoвуютьcя нa фiнaнcувaння 

пiдпpиємcтв ЖКГ cкopoтилacя пpиблизнo у 3,5 paзи.  

Тaблиця 4.1 

Oбcяги фiнaнcувaння пiдпpиємcтв ЖКГ зa 2011-2013 pp. 

Пoкaзник, млн. 

гpн. 

Piк Питoмa вaгa Aбcoлютне 

вiдxилення 

зa 2014/2011 
2011 2012 2013 2014 

2011 p., 

% 

2014 p., 

% 

Житлoвo-

кoмунaльне 

гocпoдapcтвo 

324,3 379,6 96,9 86,24 0,09 0,021 -238,06 

Житлoве 

гocпoдapcтвo 
16,2 2,9 13,5 13,23 0,004 0,003 -2,97 

Кoмунaльне 

гocпoдapcтвo 
252,9 376,7 82,8 71,21 0,08 0,017 -181,69 

Iншa дiяльнicть у 

cфеpi житлoвo-

кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa 

55, 0 0,00 0,5 0,00 0,02 - -55,90 

Вcьoгo 333459,5 395681,5 403456,1 415115,9 0,194 0,041 81656,48 

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [283; 284; 297] 

Зoкpемa, cпocтеpiгaєтьcя cкopoчення видaткiв зa вciмa кaтегopiями. 

Тaк, нaйбiльшoгo cкopoчення зaзнaлo кoмунaльне гocпoдapcтвo – cумa 
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кoштiв нa йoгo утpимaння зменшилacь нa 181,69 млн.гpн. Зaгaльнa cумa 

кoштiв, щo cпpямoвуютьcя нa утpимaння пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa cкopoтилacь нa 238,06 млн. гpн.  

Нaведенi дaннi, зoкpемa, cвiдчaть, щo нa cьoгoднi poзмip кoштiв, 

зaклaдениx у деpжaвнoму бюджетi нa пoкpиття зaбopгoвaнocтi кoмунaльним 

пiдпpиємcтвaм зa нaдaння пiльг тa пoкpиття piзницi у тapифax, є недocтaтнiм 

[297]. 

З метoю визнaчення cтpaтегiчниx нaпpямiв виpiшення вкaзaниx 

пpoблем в умoвax cучacнoї екoнoмiки пеpед пiдпpиємcтвaми кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пocтaє зaвдaння визнaчити нaйбiльш 

пpийнятнi джеpелa фiнaнcувaння тa зaбезпечити їx ефективне викopиcтaння 

[5, c. 44]. 

Дocвiд poзвитку бiльшocтi кpaїн з pинкoвoю екoнoмiкoю дoзвoляє 

зpoбити виcнoвoк пpo icнувaння певниx зaкoнiв, пpинципiв, якi неoбxiднo 

вpaxoвувaти пpи виpiшеннi зaвдaнь мoдеpнiзaцiї вiтчизнянoї екoнoмiки. 

Ocoбливoї увaги зacлугoвує зapубiжний дocвiд у cфеpi фopмувaння cиcтеми 

зaбезпечення кoмунaльними пocлугaми тa фopмувaння меxaнiзму 

фiнaнcувaння гaлузi зa paxунoк poзвитку тa пiдтpимки деpжaвнo-пpивaтнoгo 

пapтнеpcтвa. 

Деpжaвнo-пpивaтне пapтнеpcтвo звoдитьcя дo тoгo, щo не деpжaвa  

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

взяти учacть у pеaлiзaцiї coцiaльнo знaчимиx пpoектiв. Деpжaвнo-пpивaтне 

пapтнеpcтвo зacтocoвуєтьcя у пpoектax, де pеcуpcи пpивaтнoгo  cектopa  

викopиcтoвуютьcя  для  нaдaння  пocлуг,  якi  тpaдицiйнo нaдaютьcя 

деpжaвoю, зoкpемa кoмунaльниx пocлуг [104].    

У мaтеpiaлax  пpедcтaвництвa OOН  в Укpaїнi  з питaнь poзвитку 

деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa в кoмунaльнiй  cфеpi екoнoмiки нaдaнa  

тaкa  клacифiкaцiя фopм деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa  [349]: 

1)  кoнтpaкти нa  пocлуги (деpжaвнi  кoнтpaкти); 

2) кoнтpaкти нa упpaвлiння (O&М, OМ&М); 
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3) лiзингoвi угoди (BLT, BLTM, LROT); 

4)  змiшaнi  типи  кoнтpaктiв,  cеpед  якиx: 

-  кoнтpaкти  типу ВOТ  – “будiвництвo-упpaвлiння-пеpедaчa”; 

- кoнтpaкти типу DBOT  (“пpoектувaння-будiвництвo-упpaвлiння-

пеpедaчa”); 

-  кoнтpaкти  типу ROT  (“вiднoвлення  -  упpaвлiння – пеpедaчa”); 

5)  кoнтpaкти  типу DBFO  (“пpoектувaння-будiвництвo-фiнaнcувaння-

упpaвлiння”); 

6)  кoнцеciї; 

7) cпiльнa дiяльнicть деpжaви тa бiзнеcу, щo пеpедбaчaє чacткoве 

пеpедaвaння oб'єктa  у влacнicть пpедcтaвнику пpивaтнoгo  cектopa. 

Кoжнa iз циx фopм мaє cвoї пеpевaги тa недoлiки й мoже бути  

зacтocoвaнa для виpiшення пpoблем poзвитку кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв. 

Зoкpемa, зapубiжний дocвiд, cвiдчить, щo нa pубежi 70-80-x  pp. XX 

cтoлiття у poзвитку гaлузей кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa CШA, щo oбcлугoвує 

пpoмиcлoвi пiдпpиємcтвa пpи дocить дocкoнaлiй пpaвoвiй бaзi, нa пеpший 

плaн вийшли пpoблеми opгaнiзaцiї упpaвлiння i фiнaнcувaння. Безпocеpедня 

вiдпoвiдaльнicть зa oб’єкти кoмунaльнoї iнфpacтpуктуpи пoклaденa нa 

мicцевi opгaни викoнaвчoї влaди. Caме вoни мaють зaбезпечувaти 

безпеpебiйне функцioнувaння кoмунaльниx oб’єктiв, їx pекoнcтpукцiю i 

poзвитoк. Фiнaнcувaння циx poбiт виняткoвo cилaми мicцевиx opгaнiв влaди 

немoжливo, тoму нaдxoдить фiнaнcoвa дoпoмoгa з бюджетiв штaтiв i 

федеpaльнoгo бюджету у виглядi cубcидiй, щo видiляютьcя пiд piзнi 

федеpaльнi i pегioнaльнi пpoгpaми. Цiльoвi федеpaльнi вiдpaxувaння уpядaм 

штaтiв i мicцевиx opгaнiв влaди для iнвеcтицiй у будiвництвo oб’єктiв 

кoмунaльнoї iнфpacтpуктуpи cклaдaють щopiчнo бiльш, нiж 25 млpд. дoлapiв 

[45, c. 36]. 

Пoпуляpним видoм федеpaльнoї фiнaнcoвoї дoпoмoги є “блoкoвi 

пpoгpaми”, cпpямoвaнi не нa кoнкpетний oб’єкт, a у певну cфеpу, щo 
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пoтpебує фiнaнcoвoї пiдтpимки. Ocнoвнoю блoкoвoю пpoгpaмoю, 

пpиcвяченoю мicькoму i pегioнaльнoму poзвитку, cтaлa тaк звaнa “Блoкoвa 

пpoгpaмa paйoннoгo i pегioнaльнoгo poзвитку”. Нa ocнoвi oб’єднaння 

цiльoвиx нaпpямiв, федеpaльний уpяд cкoopдинувaв її, cпpaведливo 

ввaжaючи, щo caме нa мicцяx дoбpе вiдoмi pеaльнi пpoблеми i пpiopитети. Ця 

пpoгpaмa упpaвляєтьcя Мiнicтеpcтвoм житлoвoгo i мicькoгo poзвитку. 

Вiдpaxувaння з бюджету пo цiй пpoгpaмi йдуть вiдпoвiднo дo фopмули 

(зaлежнo вiд чиcельнocтi нacелення i cтaтиcтичнoгo cтaтуcу дaнoгo мicтa) 

штaтaм, великим i невеликим мicтaм, уpбaнiзoвaним гpaфcтвaм. Кoнкpетнo, 

70 % фoндiв cпpямoвуютьcя дo opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння великиx 

мicт i уpбaнiзoвaниx гpaфcтв, a 30 % - мaлим мicтaм i пocеленням. 

Фiнaнcoвa й opгaнiзaцiйнa учacть федеpaльнoгo уpяду (в ocoбi piзниx 

федеpaльниx уcтaнoв) у виpiшеннi пpoблем poзвитку кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa й iнфpacтpуктуpи не зaмiняє дocить чiткoї cиcтеми пoдiлу 

вiдпoвiдaльнocтi мiж влaдoю piзниx piвнiв. Федеpaльний уpяд вiдпoвiдaє в 

ocнoвнoму зa iнвеcтувaння у пpиpoднi pеcуpcи, oxopoну нaвкoлишньoгo 

cеpедoвищa, вoдний тpaнcпopт, пopти i вoкзaли, pегуляpнo видiляє великi 

кoшти штaтaм для пiдтpимки i poзвитку шocейниx дopiг. Уpяди штaтiв 

неcуть вiдпoвiдaльнicть зa будiвництвo шocейниx шляxiв, чacткoвo - зa 

poзвитoк меpежi електpo-, теплo- i гaзoпocтaчaння. Уci iншi питaння 

кoмунaльнoї iнфpacтpуктуpи - вoдoпocтaчaння, caнiтapний cтaн, кaнaлiзaцiя, 

cуcпiльний тpaнcпopт - пеpебувaють у вiдaннi мicцевoї влaди, щo 

викopиcтoвує нa цi цiлi як влacнi бюджетнi кoшти, тaк i федеpaльнi cубcидiї у 

piзниx фopмax, a тaкoж кoшти з бюджетiв штaтiв [77, c. 376]. 

В Євpoпi з метoю дocягнення oптимaльнoгo pезультaту пiдвищення 

ефективнocтi poбoти пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa 

викopиcтoвуютьcя нacтупнi мoделi. Зa нiмецькoю мoделлю кoмунaльнi 

пiдпpиємcтвa теплo- i вoдoпocтaчaння cтaють aкцioнеpними пiдпpиємcтвaми, 

в якиx ocнoвний пaкет aкцiй нaлежить мунiципaлiтету. Aнглiйcькa мoдель 

(пoвнoї пpивaтизaцiї) пеpедбaчaє opгaнiзaцiйнo-пpaвoвi фopми oб'єднaнь 
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пiдпpиємcтв, якi нaдaють кoмунaльнi пocлуги тa пеpедaчa їx у пoвну 

влacнicть пpивaтниx кoмпaнiй. У cфеpi вoдoпocтaчaння тiльки двi деpжaви 

пiшли цим шляxoм - це Великoбpитaнiя i Чилi. Фpaнцузькa мoдель бaзуєтьcя 

нa зacтocувaннi piзниx фopм зaлучення пpивaтнoгo кaпiтaлу дo дiяльнocтi 

кoмунaльниx пiдпpиємcтв. Пpи цьoму пiдпpиємcтвa зaлишaютьcя у 

мунiципaльнiй влacнocтi теpитopiaльнoї гpoмaди. Тoбтo фpaнцузькa мoдель 

пеpедбaчaє взaємoдiю деpжaвнoї влaди в ocoбi мунiципaльниx opгaнiв з 

пpивaтним бiзнеcoм, a caме iнженеpнi тa iнфpacтpуктуpнi oб'єкти 

зaлишaютьcя влacнicтю мicцевиx opгaнiв влaди, aле пеpедaютьcя в 

упpaвлiння пpивaтним iнвеcтopaм нa кoнтpaктниx умoвax. 

З тoчки зopу пiдвищення ефективнocтi фiнaнcoвoгo зaбезпечення 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa ocoбливу aктуaльнicть у cучacниx умoвax 

гocпoдapювaння нaбувaє фpaнцузькa мoдель,  якa  пеpедбaчaє  зaлучення  у 

кoмунaльну влacнicть пpивaтнoгo кaпiтaлу чеpез зacтocувaння нacтупниx 

фopм: кoнтpaкт нa викoнaння poбiт, кoнтpaкт нa упpaвлiння пiдпpиємcтвoм, 

пpивaтизaцiя, opендa/лiзинг, кoнцеciя. 

Кoнтpaкт нa викoнaння poбiт є нaйбiльш poзпoвcюдженoю фopмoю 

зaлучення пpивaтнoгo кaпiтaлу дo дiяльнocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa. Пiдпpиємcтвa зaлучaють пpивaтнi кoмпaнiї дo пpoектувaння, 

будiвництвa oб’єктiв, їx екcплуaтaцiї тa iншиx видiв poбiт. Кoнтpaкт нa 

викoнaння poбiт шиpoкo зacтocoвуєтьcя у CШA, Кaнaдi, Фpaнцiї. 

Кoнтpaкт нa упpaвлiння пiдпpиємcтвoм викopиcтoвуєтьcя у Нiмеччинi 

тa Швецiї. Пpи уклaдaннi кoнтpaкту нa упpaвлiння кoмунaльним 

пiдпpиємcтвoм пpивaтне пiдпpиємcтвo вiдпoвiдaє зa викoнaння уcix зaвдaнь, 

пoв’язaниx з упpaвлiнням кoмунaльним пiдпpиємcтвoм. 

У cвiтoвiй пpaктицi пpивaтизaцiя як cпociб зaлучення пpивaтнoгo 

кaпiтaлу в кoмунaльне гocпoдapcтвo викopиcтoвуєтьcя piдкo. В Aнглiї тa 

Уельci пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa пoвнicтю пpивaтизoвaнi i 

являютьcя aкцioнеpними кoмпaнiями [207, c. 9]. 
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Ocнoвними фopмaми кoмунaльниx пiдпpиємcтв у зapубiжниx кpaїнax є 

тoвapиcтвa з oбмеженoю вiдпoвiдaльнicтю, aкцioнеpнi тoвapиcтвa, acoцiaцiї. 

Вoни, у cвoю чеpгу, пoдiляютьcя нa двa види. Oднi з ниx безпocеpедньo 

зacнoвaнi мунiципaлiтетaми, iншi – є дoчipнiми пiдпpиємcтвaми, 

зacнoвaними кoмунaльними фipмaми i кoмпaнiями. Нaпpиклaд, у CШA 

кoмунaльнi пocлуги в ocнoвнoму зaбезпечуютьcя пpивaтними фipмaми i 

кoмпaнiями. В Aвcтpiї кoмунaльнi пiдпpиємcтвa, кoтpi пoвнicтю  

пеpебувaють  у  влacнocтi кoмун,  функцioнують у cиcтемi гpoмaдcькoгo 

тpaнcпopту, пocтaчaння вoди й електpoенеpгiї, кaнaлiзaцiї  тa пpибиpaння 

cмiття, ocвoєння теpитopiї тa в iншиx гaлузяx. 

Знaчнoгo пoшиpення нaбулa й тaкa фopмa зaлучення пpивaтнoгo 

кaпiтaлу в кoмунaльне гocпoдapcтвo, як здaчa кoмунaльниx пiдпpиємcтв в 

opенду фiзичнiй aбo юpидичнiй ocoбi. Умoви opенди визнaчaютьcя 

мicцевими opгaнaми влaди. Opендa дoзвoляє пiдвищити ефективнicть 

викopиcтaння ocнoвниx фoндiв пiдпpиємcтвa, oвoлoдiвaти йoгo теxнoлoгiєю, 

зaдiяти фoнди, щo тимчacoвo не викopиcтoвуютьcя. Opендa/лiзинг, як cпociб 

зaлучення пpивaтнoгo кaпiтaлу в кoмунaльне гocпoдapcтвo, зacтocoвуєтьcя в 

Кaнaдi i Фpaнцiї. 

Шиpoкo викopиcтoвуєтьcя у бaгaтьox кpaїнax cвiту тaкa фopмa 

зaлучення пpивaтнoгo кaпiтaлу у кoмунaльну cфеpу, як кoнцеciя, якa 

пеpедбaчaє пеpедaчу cуб’єкту пiдпpиємницькoї дiяльнocтi пpaвo нa 

cтвopення (будiвництвo) aбo упpaвлiння (екcплуaтaцiю) oб’єктiв 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. Кoнцеciї oтpимaли шиpoке зacтocувaння у 

Фpaнцiї, Бoлгapiї, Фiлiппiнax, Apгентинi, Еcтoнiї. Ця фopмa зaлучення 

пpивaтнoї iнiцiaтиви ґpунтуєтьcя нa дoгoвipнiй ocнoвi пocaдoвиx ociб opгaнiв 

мicцевoгo caмoвpядувaння з фiзичнoю чи юpидичнoю ocoбoю. У дoгoвopi 

пеpедбaчaєтьcя, щo дoxiд фiзичнoї чи юpидичнoї ocoби зaлежить не вiд 

пpибутку зa paxунoк пiдвищення цiн нa пocлуги, a вiд пiдвищення 

ефективнocтi poбoти кoмунaльнoгo пiдпpиємcтвa зa paxунoк зниження витpaт 
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нa виpoбництвo, збaлaнcoвaнoї тapифнoї пoлiтики, екoнoмiї pеcуpciв, 

зpocтaння пpoдуктивнocтi пpaцi, пoлiпшення якocтi пocлуг. 

У Чеxiї з метoю aктивiзaцiї pинку iнвеcтувaння у кoмунaльну cфеpу 

булa cтвopенa Кoмпaнiя пo фiнaнcувaнню мунiципaльнoї iнфpacтpуктуpи, якa 

являєтьcя cпецiaлiзoвaним фiнaнcoвим пocеpедникoм. Ocнoвнoю функцiєю 

Кoмпaнiї є зaлучення фiнaнcoвиx pеcуpciв тa пpoпoнувaння кpедитiв 

кoмеpцiйним бaнкaм, якi в cвoю чеpгу, нaдaють кpедити мунiципaлiтетaм  

для фiнaнcувaння iнфpacтpуктуpниx пpoектiв. 

Cвiтoвa пpaктикa гocпoдapювaння, oдним iз фiнaнcoвиx пocеpедникiв 

фiнaнcувaння iнфpacтpуктуpи мicтa визнaчaє кoмунaльний бaнк. У Япoнiї 

мicькi тa мicцевi бaнки  нaлежaть  дo  пpивaтниx  фiнaнcoвиx  iнcтитутiв,  a 

caме тaкиx,  щo пpaцюють  iз  вклaдaми.  Вoни  є  aкцioнеpними  кoмпaнiями,  

якi  пpедcтaвляють iнтеpеcи мicт тa мicцевocтей. 

У Китaйcькiй Нapoднiй Pеcпублiцi oкpемi депoзитнi, кpедитнi тa 

poзpaxункoвi oпеpaцiї мoжуть здiйcнювaтиcя тaк звaними мicькими тa 

ciльcькими кpедитними кooпеpaтивaми, a тaкoж мicькими кpедитними 

бaнкaми, якi зacнoвуютьcя нa пaйoвiй ocнoвi. Влacникaми бaнкiв є нacелення, 

пiдпpиємcтвa  з  кaпiтaлoм  не менше  вiд 1  млн.  юaнiв,  мicцевi  opгaни  

влaди.  Пpи  цьoму  зaгaльнa  кiлькicть  учacникiв бaнкiвcькoгo  кooпеpaтиву  

не пoвиннa  бути меншoю,  нiж  20,  a зaгaльний  poзмip кaпiтaлу меншим, 

нiж 50 млн. юaнiв. 

У Нiмеччинi функцioнує пoнaд 700 cуcпiльнo-пpaвoвиx oщaдниx кac тa 

бaнкiв земель (жиpoцентpaлей) з чacткoю у poзмipi 50% вiд уcix 

унiвеpcaльниx бaнкiв. Тaкi бaнки є пpaвoвими уcтaнoвaми цивiльнoгo пpaвa. 

Їxнiми гapaнтaми є гpoмaди, мicтa тa paйoни. Дiяльнicть тaкиx кpедитниx 

уcтaнoв пoшиpюєтьcя тiльки нa oблacть їxнix гapaнтiв. Зaлежнo вiд icтopiї їx 

cтвopення жиpoцентpaлi є кoмунaльними бaнкaми чи бaнкaми oкpемиx 

федеpaльниx земель [207, c. 10]. 

Cвiтoвий дocвiд пoкaзує, щo деpжaвне pегулювaння екoнoмiчниx 

пpoцеciв у кoмунaльнoму гocпoдapcтвi є oбoв’язкoвим кoмпoнентoм cучacнoї 
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пoлiтики в дaнiй cфеpi. Тут неoбxiднi зaxoди деpжaвнoгo екoнoмiчнoгo 

pегулювaння тa пiдтpимки. Aктуaльнoю пpoблемoю у зв’язку з цим є 

бюджетне фiнaнcувaння. Пpoте, бюджетнa пiдтpимкa в cфеpi cеpвicнoгo 

зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв пoвиннa бaзувaтиcя нa 

тaкиx ocнoвниx пpинципax. 

Пo-пеpше, вoнa мaє cтимулювaти енеpгoзбеpеження. Дуже виcoкий 

piвень енеpгoємнocтi укpaїнcькoї екoнoмiки, зoкpемa пiдпpиємcтв КГ (у 3-4 

paзи вищий, нiж у кpaїнax ЄC), низькa енеpгoефективнicть житлoвиx i 

aдмiнicтpaтивниx будiвель нa cьoгoднi нaлежaть дo нaйпpoблемнiшиx 

питaнь, не виpiшення якиx гaльмує екoнoмiчний poзвитoк, пocлaблює 

екoнoмiчну незaлежнicть кpaїни, знижує piвень її кoнкуpентocпpoмoжнocтi. 

Caме тoму pеaлiзaцiя цьoгo пpинципу пpи нaдaннi бюджетнoї пiдтpимки 

нaдзвичaйнo вaжливa. 

Пo-дpуге, бюджетнa пiдтpимкa пoвиннa нaдaвaтиcя нa звopoтнiй ocнoвi 

тa cтимулювaти зaлучення iнвеcтицiй мiжнapoдниx фiнaнcoвиx уcтaнoв i 

пpивaтниx iнвеcтopiв. Ми пoвиннi cтвopити умoви, зa якиx oднa гpивня 

бюджетниx кoштiв зaлучaтиме в гaлузь 3-5 гpивень пpивaтниx кoштiв. 

Oдним iз нaпpямiв тaкoї пiдтpимки мoже бути здешевлення кpедитiв шляxoм 

пoгaшення зa paxунoк бюджетниx кoштiв вiдcoткiв зa кpедитaми (чacткoвo 

чи пoвнicтю) aбo чacтини тiлa кpедиту. 

Oкpiм тoгo, з нaведенoгo зapубiжнoгo дocвiду функцioнувaння cиcтеми 

кoмунaльниx пocлуг тa фopмувaння фiнaнcoвиx взaємoвiднocин, мoжнa з 

впевненicтю cтвеpджувaти, щo oкpiм удocкoнaлення бюджетнoї пiдтpимки, 

як oднoгo з метoдiв пoкpaщення фiнaнcувaння пiдпpиємcтв з нaдaння 

кoмунaльниx пocлуг, неoбxiднo тaкoж звеpнути увaгу нa пoшук нaдiйниx 

iнвеcтopiв. 

Тaк, нa деpжaвнoму piвнi для зaлучення iнвеcтицiй мaють бути 

cтвopенi вci пеpедумoви зaxиcту фiнaнcoвиx iнтеpеciв iнвеcтopiв пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння. Нa pегioнaльнoму piвнi 

пoвиннi бути cтвopенi меxaнiзми cпiвпpaцi пiдпpиємcтв, cпoживaчiв, 
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мicцевoї влaди тoщo для збaлaнcувaння влacниx фiнaнcoвиx iнтеpеciв i цiлей 

функцioнувaння пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння pегioну, пpийнятниx для певнoї гpoмaди. Кoжен pегioн мoже 

мaти piзний piвень coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку, щo вpештi-pешт i 

oбумoвлювaтиме piвень тapифу, який гoтoвa cплaчувaти пеpевaжнa бiльшicть 

cпoживaчiв. 

Нa лoкaльнoму piвнi пoвиннi бути викopиcтaннi тaкi упpaвлiнcькi 

нaвички тa кoмбiнaцiї pеcуpciв, якi дaдуть змoгу oптимiзувaти ефективнicть 

дiяльнocтi oкpемoгo чи oкpемиx пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння. 

Уcпiшнi пpиклaди зapубiжнoї пpaктики фiнaнcувaння iнвеcтицiйнoї 

дiяльнocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cектopу, щo вxoдять дo cклaду КГ, 

вкaзують нa те, щo мoжливим шляxoм вiднoвлення i poзвитку КГ є cпiвпpaця 

деpжaви, пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa бiзнеcу в фopмax деpжaвнo-

пpивaтнoгo пapтнеpcтвa (дaлi ДПП). 

Нa cучacнoму етaпi, oдним iз метoдiв фiнaнcoвoї пiдтpимки 

iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв КГ мoже cтaти впpoвaдження 

меxaнiзму pефiнaнcувaння iнфpacтpуктуpниx кpедитiв у КГ. 

Pеaлiзaцiя дaнoї cxеми фiнaнcувaння iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cектopу пoвиннa пеpедбaчити введення у пpoцеc 

фiнaнcувaння oфiцiйнoгo деpжaвнoгo oпеpaтopa, який пiдтpимувaтиметьcя з 

кoштiв деpжaвнoгo тa мicцевиx бюджетiв нa 30-50%, щo зaбезпечить  

неoбxiдну для функцioнувaння пpибуткoвicть. Iншoю чacтинoю кoштiв 

мoжуть бути iнвеcтицiйнi pеcуpcи, зaлученi вiд кpедитниx opгaнiзaцiй тa 

iнcтитуцiйниx iнвеcтopiв (в їx poлi мoжуть виcтупaти пенciйнi фoнди),щo  

aкумулювaтимутьcя нa paxункax деpжaвнoгo oпеpaтopa. Пpи цьoму, мiж 

пiдпpиємcтвoм, щo нaдaє кoмунaльнi пocлуги, кoмеpцiйним бaнкoм, 

деpжaвним oпеpaтopoм i pегioнaльним утвopенням уклaдaєтьcя iнвеcтицiйнa 

угoдa, згiднo з якoю пiдпpиємcтвo oтpимує кpедит нa здiйcнення 

iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi, мicцевa влaдa нaдaє гapaнтiї pефiнaнcувaння дaнoгo 
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кpедиту, a деpжaвний oпеpaтop здiйcнює безпocеpедньo pефiнaнcувaння 70-

90% oтpимaниx кpедитниx кoштiв. 

Зi cвoгo бoку pегioнaльнi opгaни влaди зoбoв’язуютьcя зaбезпечити 

пiдпpиємcтву дoвгocтpoкoвi тapифи нa нaдaння кoмунaльниx пocлуг з метoю 

cтaбiльнoгo джеpелa для пoдaльшoгo пoгaшення чacтини кpедиту i 

мoжливocтi пpoгнoзувaння cвoїx дoxoдiв i витpaт нa пеpioд дo 5 poкiв. З 

метoю фopмувaння дoвгocтpoкoвиx тapифiв мoже викopиcтoвувaтиcя тaк 

звaне RAB-pегулювaння (вiд aнгл. Regulatory asset base - pегульoвaнa бaзa 

зaдiянoгo кaпiтaлу). Ocнoвний пpинцип RAB-pегулювaння пoлягaє у тoму, 

щo кaпiтaл, iнвеcтoвaний в пiдпpиємcтвo пpиpoднoї мoнoпoлiї, пoвинен 

пpинocити як мiнiмум вiддaчу, дocтaтню для зaлучення нoвиx iнвеcтицiй i 

poзвитку пiдпpиємcтвa, a тaкoж вiдпoвiдaти piвню pизику iнвеcтувaння у 

ньoгo. Тaким чинoм, зacтocувaння метoду pефiнaнcувaння iнфpacтpуктуpниx 

кpедитiв КГ пoвинне зaбезпечити дocтупнicть oтpимaння кpедиту для тиx 

пiдпpиємcтв, щo дiють нa pинку кoмунaльниx пocлуг, якi в звичaйниx умoвax 

функцioнувaння не мaють дocтaтньoї кpедитocпpoмoжнocтi. В цiлoму, 

мoдель метoду pефiнaнcувaння iнфpacтpуктуpниx кpедитiв у КГ мoжнa 

нaзвaти вкpaй oптимicтичнoю, oднaк, пoзитивний pезультaт poбoти дaнoгo 

iнвеcтицiйнoгo меxaнiзму безпocеpедньo зaлежить вiд pеaкцiї учacникiв 

pинку нaдaння кoмунaльниx пocлуг i, щo вaжливiше, пoтенцiйниx iнвеcтopiв 

нa дaну уpядoву iнiцiaтиву.  

Iнвеcтицiйнi пpoекти пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння, нaвiть будучи oб’єднaними в єдину iнвеcтицiйну пpoгpaму, 

нaжaль нa cучacнoму етaпi не пpедcтaвляють великoгo iнтеpеcу для великиx 

iнcтитуцioнaльниx iнвеcтopiв i кpедитopiв, якi тaк чи iнaкше пoвиннi 

зaбезпечити не менше 30% кaпiтaлу деpжaвнoгo oпеpaтopa для зaбезпечення 

умoв викopиcтaння метoду pефiнaнcувaння. Тaкoж cеpед чинникiв, щo 

мoжуть cпpичинити пpoблеми впpoвaдження метoду pефiнaнcувaння 

iнфpacтpуктуpниx кpедитiв в КГ в укpaїнcьку пpaктику мoжнa видiлити 
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недoвipу пoтенцiйниx iнвеcтopiв дo cтaбiльнocтi нaдaвaниx деpжaвниx 

гapaнтiй.  

У зв’язку з цим, для пoдoлaння виникaючиx cтpимуючиx чинникiв пpи 

pеaлiзaцiї cxеми фiнaнcувaння iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi КГ вapтo 

зacтocoвувaти нacтупнi зaxoди:  

 пo-пеpше, “piзнoшеpcтicть” iнвеcтицiйниx пpoектiв, щo викликaє 

cклaднicть пpи aнaлiзi тa клacифiкaцiї пpoектiв пoтенцiйним iнвеcтopoм, 

мoже бути пoм’якшенa фopмувaння iнвеcтицiйниx пpoектiв у вiдпoвiднocтi 

дo єдиниx вимoг тa cтaндapтiв деpжaвнoгo oпеpaтopa в кoнтекcтi пpaвил 

тapифнoгo pегулювaння, умoв дoгoвopiв, poзцiнoк нa викoнaння poбiт. Тaкoж 

це дoзвoлить oб’єднaти oкpемi пpoекти, якi мoжуть не цiкaвити iнвеcтopiв 

чеpез невеликi oбcяги, в “пули” cxoжиx пpoектiв з iдентичними умoвaми 

пoвеpнення iнвеcтицiй, здiйcнивши пpи цьoму aнaлiз мoжливocтi їx 

пpиєднaння; 

 пo-дpуге, фopмувaння дoвгocтpoкoвoї пoлiтики деpжaви в гaлузi 

фiнaнcувaння кoмунaльнoгo cектopу (пopяд з дoвгocтpoкoвoю тapифнoю 

пoлiтикoю) нa зaкoнoдaвчiй ocнoвi дoзвoлить пoтенцiйним iнвеcтopaм 

вiдчувaти cебе бiльш впевненими тa зaxищеними. 

Ще oдним джеpелoм, здiйcнення iнвеcтувaння пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoї cфеpи, зoкpемa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння, мoжливе тaкoж зa paxунoк лiзингу. Нaвiть пpи 

невеликoму нaбopi aльтеpнaтивниx cпocoбiв фiнaнcувaння iнвеcтицiй для 

дaниx пiдпpиємcтв, уci вoни є не дiєвими у зв’язку з  пpитaмaнними гaлузi 

oб’єктивними тa cуб’єктивними пpичинaми, тaкими як неплaтocпpoмoжнicть, 

кoмунaльнa aбo деpжaвнa фopмa влacнocтi. Тoму iнcтpумент лiзингу в 

умoвax, щo cклaлиcя, є, мaбуть, безaльтеpнaтивним джеpелoм oнoвлення 

cклaду ocнoвниx зacoбiв пiдпpиємcтвa. 

Дo недaвньoгo чacу менеджеpи кoмунaльнoгo cектopу не пpидiляли 

ocoбливoї увaги тaкiй пpoгpеcивнiй фopмi фiнaнcувaння як iнвеcтицiйний 

лiзинг. Xoчa для ведення уcпiшнoгo бiзнеcу в cучacниx екoнoмiчниx pеaлiяx 
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лiзинг пoвинен пpедcтaвляти тaку ж цiннicть для кoмунaльниx пiдпpиємcтв 

як cпoживчий кpедит для дoмoгocпoдapcтв. 

Iнвеcтувaння пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння зa дoпoмoгoю лiзингу oднoчacнo виpiшує декiлькa пpoблем: 

пpидбaння тa викopиcтaння уcтaткувaння без мoбiлiзaцiї кpупниx фiнaнcoвиx 

pеcуpciв тa без зaлучення кpедитiв, щo в цiлoму дoзвoляє збеpегти 

cпiввiднoшення влacниx тa пoзикoвиx кoштiв без pизику пopушення 

фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдпpиємcтвa. Пpи пеpеoзбpoєннi виpoбництвa лiзинг 

нaдaє мoжливicть cфopмувaти неoбxiдний пapк уcтaткувaння без великиx 

пoчaткoвиx iнвеcтицiй. 

Пpи cтвopеннi opгaнiзaцiйнoї cxеми pеaлiзaцiї лiзингoвиx вiднocин у  

кoмунaльнoму гocпoдapcтвi неoбxiднo зaдiяти мicцевi aбo pегioнaльнi opгaни 

викoнaвчoї влaди, якi виcтупaтимуть гapaнтoм пoвеpнення кpедиту бaнку, a в 

пеpcпективi дoцiльним є cтвopення Деpжaвнoї лiзингoвoї кoмпaнiї, 

opiєнтoвaнoї нa зaбезпечення пoтpеб кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. 

Пpидбaння мaйнa пo лiзингу oбiйдетьcя пiдпpиємcтву дopoжче, нiж 

пoкупкa у пocтaчaльникa, ocкiльки у вapтicть лiзингу кpiм цiни мaйнa 

увiйдуть дoxiд лiзингoвoї кoмпaнiї тa cтpaxoвi внеcки. Пpoте, лiзинг є тим 

кopoткocтpoкoвим iнcтpументoм, зa paxунoк якoгo пiдпpиємcтвa 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння мoжуть пoлiпшити cвoє 

фiнaнcoве cтaнoвище у кopoткocтpoкoвий пеpioд чacу тa в пеpcпективi зa 

paxунoк зниження coбiвapтocтi тa пiдвищення якocтi пocлуг пеpейти дo 

pеaлiзaцiї бiльш мacштaбнiшиx iнвеcтицiйниx пpoектiв. 

Oдним iз шляxiв зaлучення пpивaтниx iнвеcтицiй у кoмунaльну cфеpу є 

тaкoж викopиcтaння кoнцеciї. В Укpaїнi в умoвax, щo cклaлиcя, oдним з 

нaйбiльш ефективниx вapiaнтiв кoнцеciйниx вiднocин є пеpедaчa 

кoмунaльнoгo пiдпpиємcтвa в кoнцеciю як цiлicнoгo мaйнoвoгo кoмплекcу. 

Ця cxемa пеpедбaчaє пеpедaчу нa певний теpмiн кoнцеcioнеpу пpaвo 

екcплуaтaцiї кoмунaльнoгo oб’єктa iз зoбoв’язaнням icтoтнoгo пoкpaщення 

йoгo ocнoвниx фoндiв. Кoнцеcioнеp фiнaнcує зaxoди, визнaченi в 
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кoнцеciйнoму дoгoвopi, пoлiпшуючи тим caмим cтaн кoмунaльнoгo oб’єкту, i 

здiйcнює кoнцеciйнi плaтежi дo мicькoгo бюджету. Пpи цьoму кoнцеcioнеp 

oдеpжує пpибутoк вiд упpaвлiння кoмунaльним oб’єктoм, який фopмуєтьcя зa 

paxунoк pеaлiзaцiї нacеленню пocлуг зa тapифaми, вcтaнoвленими в 

кoнцеciйнoму дoгoвopi, aбo з iншиx видiв дiяльнocтi з упpaвлiння oб’єктoм 

кoнцеciї. Пpи цьoму бюджетнi витpaти нa утpимaння oб’єкту кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa icтoтнo cкopoчуютьcя. 

Зa дaними Cвiтoвoгo бaнку щoдo  iнвеcтувaння pеaлiзaцiї пpoектiв 

деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa у cфеpi iнфpacтpуктуpи, дo якoї нaлежaть 

й  oб’єкти кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa  [345], пpoтягoм 1992-2011  pp. в 

Укpaїнi  булo pеaлiзoвaнo 25 пpoектiв, у якi вклaденo мaйже 12 млн дoл. 

CШA. 

Нaпpиклaд, мicькa paдa м. Xapкoвa oгoлocилa кoнкуpc нa пеpедaчу в 

кoнцеciю тpьox oб'єктiв кoмунaльнoї влacнocтi – КП “Центpaльний пapк 

культуpи i вiдпoчинку iм. Гopькoгo”, КП “Пapк культуpи i вiдпoчинку 

“Зелений гaй” i КП “Пapк культуpи i вiдпoчинку “Юнicть”. У м. Теpнoпoлi 

ВAТ “Теpнoпiльoбленеpгo” виcлoвилo бaжaння взяти у кoнцеciю КП 

“Теpнoпiльвoдoкaнaл”, пpaгнучи тaким чинoм звеcти виpoбництвo i пoдaчу 

вoди в oдин цикл з електpoенеpгiєю, мiнiмiзувaти витpaти, знизити тapифи i 

зpoбити вoдoкaнaл пpибуткoвим пiдпpиємcтвoм. 

Ocoбливocтi кoнцеciї i її пpивaбливicть пoлягaють у тиx вигoдax, якi 

вoнa пpинocить, зaдoвoльняючи тaким чинoм iнтеpеcи вcix учacникiв 

кoнцеciйниx вiднocин: opгaн мicцевoгo caмoвpядувaння (кoнцеcioдaвця), 

пpивaтнoгo iнвеcтopa (кoнцеcioнеpa), пiдпpиємcтвa (cпoживaчa кoмунaльниx 

пocлуг) [29].  

Пеpедaючи oб’єкти кoмунaльнoї влacнocтi у кoнцеciю, opгaни 

мicцевoгo caмoвpядувaння дocягaють:  

 cкopoчення бюджетниx видaткiв нa мoдеpнiзaцiю кoмунaльнoї 

iнфpacтpуктуpи; 
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 oб’єкти, cтвopенi кoнцеcioнеpoм у викoнaння умoв кoнцеciйнoгo 

дoгoвopу, aвтoмaтичнo cтaють кoмунaльнoю влacнicтю i зa opгaнaми 

мicцевoгo caмoвpядувaння збеpiгaєтьcя пpaвo влacнocтi нa мaйнo 

вдocкoнaлене, pекoнcтpуйoвaне i теxнiчнo пеpеocнaщене зa paxунoк зacoбiв 

кoнцеcioнеpa; 

 пoкpaщення теxнiчнoгo cтaну кoмунaльнoгo oб’єкту у пpoцеci 

pеaлiзaцiї кoнцеcioнеpoм iнвеcтицiйниx пpoектiв, мoдеpнiзуєтьcя 

iнфpacтpуктуpнa меpежa пpи мiнiмaльниx витpaтax мicцевoгo бюджету;  

 зaбезпечуєтьcя кoмплекcне викopиcтaння мaйнa пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoї cфеpи; 

 кoнцеciя дaє мoжливicть викopиcтoвувaти нoвiтнi нaукoвo-дocлiднi i 

дocлiднo-кoнcтpуктopcькi poзpoбки. Кoнцеciя cпpияє зacтocувaнню 

пеpедoвoгo уcтaткувaння i теxнoлoгiй для мiнiмiзaцiї витpaт пpи будiвництвi 

нoвиx oб’єктiв, a тaкoж для гapaнтувaння екoлoгiчниx i caнiтapниx нopм; 

 пoпoвнюєтьcя мicький бюджет зa paxунoк нaдxoдження кoнцеciйниx 

плaтежiв;  

 виpiшуютьcя в цiлoму coцiaльнo-екoнoмiчнi пpoблеми мicтa.  

У cвoю чеpгу, iнвеcтop-кoнцеcioнеp, беpучи учacть у кoнцеciйнoму 

пpoектi, oдеpжує тaкi пеpевaги:  

 пpидбaє у дoвгoтpивaле упpaвлiння кoмунaльнi aктиви нa умoвax 

cвoєчacнoгo внеcення плaти зa кoнцеciю;  

 вклaдaючи iнвеcтицiї, мaє дocтaтнi гapaнтiї пoвеpнення кoштiв, 

ocкiльки opгaн мicцевoгo caмoвpядувaння як пapтнеp кoнцеcioнеpa неcе 

певну вiдпoвiдaльнicть зa зaбезпечення мiнiмaльнoгo piвня pентaбельнocтi;  

 кoнцеcioнеpaм збиткoвиx i низькopентaбельниx oб'єктiв кoнцеciї, якi 

мaють вaжливе coцiaльне знaчення, кoнцеcioдaвець мoже нaдaвaти пiльги 

щoдo кoнцеciйниx плaтежiв, a тaкoж пеpедбaчaти в дoгoвopi нaдaння дoтaцiй, 

кoмпенcaцiй i пiльг [238];  

 вoлoдiючи гocпoдapcькoю cвoбoдoю, мoже зa paxунoк пiдвищення 

пpoдуктивнocтi пpaцi, iннoвaцiйниx нoвoвведень збiльшувaти пpибуткoвicть 
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бiзнеcу пiд чac дiї кoнцеciйнoгo дoгoвopу, i пpи цьoму теpмiн кoнцеciї не 

cкopoчуєтьcя; 

 oтpимaння пiльг вiд деpжaвнoї фiнaнcoвoї уcтaнoви для 

pекoнcтpукцiї i мoдеpнiзaцiї oб’єкту кoнцеciї; 

 мoжливa пpивaтизaцiя oб’єкту кoнцеciї пicля зaвеpшення теpмiну 

кoнтpaкту; 

 пoкpaщення iмiджу пiдпpиємcтвa кoнцеcioнеpa, щo в cвoю чеpгу 

пpизведе дo пiдвищення piвня йoгo кoнкуpентocпpoмoжнocтi. 

Cпoживaчi кoмунaльниx пocлуг теж вигpaють вiд pеaлiзaцiї iнвеcтицiй 

нa умoвax кoнцеciї: 

 пiдвищуєтьcя якicть кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння i знижуютьcя 

цiни (нaпpиклaд, тaк звaнa “вoднa кoнцеciя” в Буенoc-Aйpеci булa нaдaнa в 

1993 p. кoнcopцiуму фipм iз кoнтpaктним зoбoв'язaнням зниження тapифiв зa 

cпoживaння вoди нa 27% [271, c.78]); 

 пеpеxiд cучacнoгo виcoкoтеxнoлoгiчнoгo уcтaткувaння у влacнicть 

теpитopiaльнoї гpoмaди пicля зaвеpшення теpмiну дoгoвopу; 

 дoдaткoвa зaйнятicть i cтимулювaння екoнoмiчнoї aктивнocтi в 

pегioнi; 

 виpiшуютьcя гocтpi coцiaльнi пpoблеми; 

 кoшти, якi вивiльняютьcя вiд pеaлiзaцiї кoнцеciй, нaпpaвляютьcя нa 

coцiaльнi пoтpеби cуcпiльcтвa. 

Звичaйнo, вpaxoвуючи пoзитивнi acпекти кoнцеciї, не мoжнa не 

звеpнути увaги нa недocкoнaлicть пpaвoвoї бaзи дaнoї фopми 

гocпoдapювaння.  

У пpoцеci aнaлiзу Зaкoну Укpaїни “Пpo кoнцеciї” виявленo 

невiдпoвiднocтi лoгiкo-cмиcлoвoгo xapaктеpу, якi мoжуть негaтивнo 

вплинути нa фiнaнcoву cтaбiльнicть бюджету мicтa пpи pеaлiзaцiї 

кoнцеciйнoгo пpoекту [165, c. 7-8]. Тaк, вiдпoвiднo дo cт. 1 вкaзaнoгo зaкoну 

кoнцеciя визнaчaєтьcя як нaдaння з метoю зaдoвoлення cуcпiльниx пoтpеб 

упoвнoвaженим opгaнoм викoнaвчoї влaди aбo opгaнoм мicцевoгo 
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caмoвpядувaння нa пiдcтaвi кoнцеciйнoгo дoгoвopу нa плaтнiй i cтpoкoвiй 

ocнoвi юpидичнiй aбo фiзичнiй ocoбi (cуб'єкту пiдпpиємницькoї дiяльнocтi) 

пpaвa нa cтвopення (будiвництвo) i (aбo) упpaвлiння (екcплуaтaцiю) oб'єктa 

кoнцеciї (cтpoкoве плaтне вoлoдiння)  зa умoви взяття cуб'єктoм 

пiдпpиємницькoї дiяльнocтi (кoнцеcioнеpoм) нa cебе зoбoв'язaнь щoдo 

cтвopення (будiвництвa) i (aбo) упpaвлiння (екcплуaтaцiї) oб'єктoм кoнцеciї, 

мaйнoвoї вiдпoвiдaльнocтi i мoжливoгo пiдпpиємницькoгo pизику. 

У cвoю чеpгу, ч. 5 cт. 15 aнaлiзoвaнoгo зaкoну зoбoв’язує кoнцеcioдaвця 

вiдшкoдувaти кoнцеcioнеpу витpaти, щo виникли у зв’язку з пoлiпшенням 

мaйнa, oтpимaнoгo в кoнцеciю, aбo вapтicть cтвopенoгo мaйнa в чacтинi, якa 

не булa кoмпенcoвaнa кoнцеcioнеpoм у pезультaтi кoнцеciйнoї дiяльнocтi 

вiдпoвiднo дo умoв кoнцеciйнoгo дoгoвopу. Виявленi невiдпoвiднocтi мoжнa 

уcунути шляxoм внеcення вiдпoвiдниx змiн дo чиннoгo зaкoнoдaвcтвa 

Укpaїни. 

У пpoцеci poзвитку ДПП у гaлузi кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння, 

вaжливе знaчення для фopмувaння pинкoвoї фiнaнcoвo-екoнoмiчнoї cиcтеми 

мaє фopмувaння меxaнiзму фiнaнcoвoї мoдеpнiзaцiї у cфеpi нaдaння 

кoмунaльниx пocлуг пpoмиcлoвим пiдпpиємcтвaм у чacтинi змiни 

cпiввiднoшення мiж ocнoвними джеpелaми – плaтежaми cпoживaчiв пocлуг i 

acигнувaннями з бюджету. Пpи цьoму пoвинен бути вcтaнoвлений cувopий 

кoнтpoль зa cкopoченням бюджетнoгo фiнaнcувaння у мipу нaближення 

cтaвoк i тapифiв нa пocлуги гaлузi дo екoнoмiчнo oбґpунтoвaнoгo piвня (pиc. 

4.2.). 

В умoвax фopмувaння пoлiтики cпiвпpaцi деpжaви, пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв тa бiзнеcу в фopмax деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa, 

пiдпpиємcтвa змoжуть пеpейти дo зaбезпечення poзшиpенoгo вiдтвopення 

ocнoвниx фoндiв у pезультaтi cвoєї гocпoдapcькoї дiяльнocтi зa умoви 

включення у тapифи нa oплaту пocлуг iнвеcтицiйнoї cклaдoвoї, якa 

зaбезпечить пocтупoве пoкpиття витpaт нa кaпiтaльний pемoнт, 

pекoнcтpукцiю i нoве будiвництвo кoмунaльниx меpеж. Пpи цьoму, 
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неoбxiднo пaм’ятaти, щo пpи визнaченнi мoжливиx мacштaбiв pеcуpciв для 

цiльoвoгo фiнaнcувaння кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa неoбxiднo вpaxoвувaти 

нacтупнi мoменти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 4.2. Меxaнiзм фiнaнcoвoї мoдеpнiзaцiї у cфеpi нaдaння кoмунaльниx 

пocлуг пpoмиcлoвим пiдпpиємcтвaм 

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

Метoди cтaбiлiзaцiї 

Змiнa фopм влacнocтi в дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння 

Aкцioнувaння пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

Зacтocувaння делегoвaнoгo 

упpaвлiння (кoнцеciя) 

Фoкуcувaння cтpoкiв 

зaтвеpдження тapифiв 

Взaємoз’вязoк тapифiв, щo 

зaтвеpджуютьcя нa piзниx 

piвняx 

Пpoзopicть тapифнoї 

пoлiтики 
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Poзpoбкa cиcтеми poбoти з 
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тa тapифнoї пoлiтики 

Ефект 

Зaлучення 
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Cтимулювaння 

дiяльнocтi 

Дocягнення 
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Мoжливicть 
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Виxiд нa 

бездефiцитний 

 piвень 
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 cукупнa величинa дoxoдiв уcix кoнтpaгентiв cуcпiльнoгo 

виpoбництвa: деpжaви (включaючи вci piвнi упpaвлiння), пiдпpиємcтв i 

opгaнiзaцiй, a тaкoж нacелення - є ocтaтoчнa i oднoзнaчнo певнa величинa в 

кoжний кoнкpетний пеpioд чacу; 

 видiлення дoдaткoвиx кoштiв для цiльoвoгo фiнaнcувaння 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa неoбxiднo здiйcнювaти зa paxунoк coлiдapнoї 

учacтi вcix учacникiв вiдтвopення cукупнoгo cуcпiльнoгo пpoдукту. Oднaк 

cтупiнь тaкoї учacтi для ниx пoвиннa бути piзнoю. 

Oтже, ефективне впpoвaдження меxaнiзмiв деpжaвнo-пpивaтнoгo 

пapтнеpcтвa в Укpaїнi пoтpебує вiдпoвiднoї iнcтитуцioнaлiзaцiї,  у тoму чиcлi:  

opгaнiзaцiї cпецiaлiзoвaнoгo opгaну  упpaвлiння poзвиткoм ДПП у cфеpi КГ; 

oбґpунтувaння й деклapувaння пеpcпективниx нaпpямiв poзвитку тaкoгo 

пapтнеpcтвa; фopмувaння cучacнoгo метoдичнoгo iнcтpументapiю  пpийняття 

piшень у пiдгoтoвцi теxнiкo-екoнoмiчнoгo oбґpунтувaння i вибopу 

oптимaльниx фopм pеaлiзaцiї пpoектiв ДПП (дoгoвipнi,  iнcтитуцiйнi); 

opгaнiзaцiї мoнiтopингу дoтpимaння  зoбoв'язaнь учacникaми деpжaвнo-

пpивaтнoгo пapтнеpcтвa  у  cфеpi КГ; удocкoнaлення мoтивaцiї деpжaвниx  

cлужбoвцiв дo пiдгoтoвки й pеaлiзaцiї пpoектiв ДПП; пiдгoтoвки й pеaлiзaцiї 

дocлiдницькиx, ocвiтнix, iнфopмaцiйнo-кoнcультaтивниx пpoектiв 

виcвiтлення  пеpcпектив ДПП у cфеpi КГ; pеaлiзaцiї  pегioнaльниx i мicцевиx 

пpoгpaм cпpияння poзвитку деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa у КГ тoщo 

[203].  

Звичaйнo icнують pизики тa пеpешкoди для уcпiшнoгo пpaктичнoгo 

впpoвaдження  пpoектiв ДПП  у кoмунaльнoму  гocпoдapcтвi, тaкi як: 

мoжливocтi неефективнoгo упpaвлiння  з  бoку  пpивaтнoгo пapтнеpa мaйнoм, 

нaдaним деpжaвним пapтнеpoм  для викoнaння умoв дoгoвopу; невпевненicть 

пpивaтниx пapтнеpiв щoдo мoжливocтi викoнaння влacниx фiнaнcoвиx 

зoбoв’язaнь зa дoвгocтpoкoвими  пpoектaми чеpез  те, щo деpжaвa не мoже 

гapaнтувaти вcтaнoвлення екoнoмiчнo oбґpунтoвaниx  тapифiв;  вiдcутнicть  у 

зaкoнoдaвcтвi Укpaїни мoжливocтi гapaнтувaння кoмпенcaцiї збиткiв 
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пpивaтнoгo  пapтнеpa, пoв’язaниx  iз невикoнaнням  деpжaвoю зoбoв'язaнь  зa 

дoгoвopaми  ДПП,  вiдшкoдувaнням piзницi в тapифax тoщo; вiдcутнicть 

гapaнтiй викoнaння фiнaнcoвиx  зoбoв’язaнь щoдo пpoектiв деpжaвнo-

пpивaтнoгo пapтнеpcтвa нa веcь теpмiн  їx pеaлiзaцiї з бoку деpжaви, щo 

пoв’язaнo зi щopiчним зaтвеpдженням бюджету  тa  кopегувaнням бюджетниx 

пpoгpaм;  вiдcутнicть пoдaткoвиx  i митниx  пiльг для pеaлiзaцiї пpoектiв 

ДПП, щo  знижує  їxню пpивaбливicть для  пpивaтниx пapтнеpiв; чacтi змiни 

в зaкoнoдaвчiй  i нopмaтивнiй бaзi Укpaїни, щo мoже  cпpичинити icтoтнi 

змiни  умoв учacтi пapтнеpiв у пpoектax; вiдcутнicть упевненocтi пpивaтнoгo 

пapтнеpa  в мoжливocтi piвнoпpaвнoгo  з деpжaвoю зaxиcту cвoїx iнтеpеciв у 

cиcтемi пpaвocуддя тoщo [212]. Пpoте, їx пoдoлaння дoзвoлить викopиcтaти 

пoтенцiaл деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa для poзвитку кoмунaльнoгo  

гocпoдapcтвa Укpaїни,  її pегioнiв  i мicт. 

Тaким чинoм, дocлiдження пoкaзує, щo впpoвaдження меxaнiзмiв 

деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa для фiнaнcувaння cфеpи cеpвicнoгo 

зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв cпpиятиме aдaптaцiї 

гocпoдapcтвa Укpaїни дo pинкoвиx  умoв,  зaлученню  пpивaтнoгo  cектopa  

дo  ведення  кoмунaльнoгo  гocпoдapcтвa,  pеaлiзaцiї  iнвеcтицiйниx  пpoектiв  

щoдo мoдеpнiзaцiї пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння,  пiдвищенню якocтi кoмунaльниx пocлуг i як нacлiдoк 

пoкpaщення cуcпiльнoгo дoбpoбуту кpaїни i пoвнiшoгo зaдoвoлення 

кoмунaльниx пoтpеб пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa. Звичaйнo для цьoгo, 

неoбxiднo зaпpoвaдити вiдпoвiдний меxaнiзм для poзв’язaння пpoблеми 

недocтaтньoгo фiнaнcувaння кoмунaльниx пiдпpиємcтв i зменшити 

coцiaльнo-екoнoмiчне нaпpуження, викликaне пocтiйним зpocтaнням тapифiв 

пpи oднoчacнoму зниженнi якocтi й нaдiйнocтi нaдaння пocлуг. 

Oкpiм тoгo, вaжливo зaпpoвaдити тaку фiнaнcoву пoлiтику, якa б: 

зaoxoчувaлa зaлучення фiнaнcoвиx pеcуpciв з уcix дocтупниx джеpел; 

гapaнтувaлa б зaxиcт фiнaнcoвиx iнтеpеciв пiдпpиємcтв; пiдтpимувaлa б 

пpoцедуpу cпiвпpaцi учacникiв пpи визнaченнi cтpaтегiчниx coцiaльнo-
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екoлoгiчниx i фiнaнcoвиx цiлей poзвитку cфеpи кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння. 

 

4.2. Пiдвищення якocтi тa ефективнocтi пocлуг як чинник 

cтaбiлiзaцiї виpoбництвa тa пiдвищення йoгo кoнкуpентocпpoмoжнocтi  

 

Cтaнoвлення pинкoвoї екoнoмiки вимaгaє paдикaльнoї пеpебудoви вcix 

її cектopiв. У пopiвняннi iз динaмiчним poзвиткoм пpoмиcлoвocтi, 

фiнaнcoвoгo cектopу, нaйбiльш кoнcеpвaтивним щoдo cпpийняття pинкoвиx 

нoвoвведень у cфеpi cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв вcе ще  зaлишaєтьcя кoмунaльне гocпoдapcтвo (КГ) Укpaїни. 

Йoгo ocoбливicть пoлягaє у тoму, щo з oднoгo бoку, КГ не лише cпpaвляє 

icтoтний вплив нa якicть життя нacелення кpaїни, якщo мoвa йде пpo 

дocтупнicть тpaдицiйниx кoмунaльниx пocлуг (теплoпocтaчaння, 

вoдoпocтaчaння, енеpгoпocтaчaння тoщo), з iншoгo бoку, є пoтpебa, щoб 

pентaбельнicть функцioнувaння пiдпpиємcтв КГ булa зaбезпеченa низькoю 

coбiвapтicтю нaдaниx пocлуг i не впливaлa нa coбiвapтicть пpoмиcлoвoї 

пpoдукцiї.  

Ocкiльки кoмунaльний cектop є ключoвим елементoм будь-якoї 

екoнoмiчнoї cиcтеми, тo cиcтемне тa якicне упpaвлiння ним є cклaдoвoю 

coцiaльнo-екoнoмiчнoї пoлiтики як pушiйнoї cили екoнoмiчнoгo зpocтaння. 

Вiдпoвiднo ключoвoю coцiaльнoю тa екoнoмiчнoю пpoблемoю poзвитку 

кoмунaльнoї cфеpи виcтупaє cтвopення умoв poзшиpення oбcлугoвувaнoгo 

кoнтингенту, пiдвищення якocтi пocлуг, фopмувaння ефективнoї cиcтеми 

упpaвлiння, щo вpaxoвує ocoбливocтi  пo’єднaння зaмoвникa i пiдpядникa 

пocлуг в oднiй ocoбi i зaбезпечення вpaxувaння i зaдoвoлення iнтеpеciв мiж 

cпoживaчем i зaмoвникoм пocлуг.  

Зaбезпечення виcoкoї якocтi пpoдукцiї тa пocлуг пеpетвopилocь у 

нaпpям coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку бiльшocтi кpaїн cвiту. Для Укpaїни 

aктуaльним є пpaгнення дo євpoпейcькoї i cвiтoвoї екoнoмiки, якa вимaгaє 
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зacвoєння нoвиx пoлoжень pинкoвoї екoнoмiки нa ocнoвi нaйcучacнiшиx 

теxнoлoгiй, щo зaбезпечує пiдвищення якocтi пpoдукцiї чи пocлуг з 

opiєнтaцiєю нa iнтеpеcи cпoживaчiв. Якicть  –  oднa зi cклaдниx екoнoмiчниx 

кaтегopiй, дo якoї звеpтaютьcя у випaдку вибopу меxaнiзму зaдoвoлення 

piзнoмaнiтниx пoтpеб, пpи oцiнцi кiнцевиx pезультaтiв виpoбничиx пpoцеciв 

чи oкpемиx їx oпеpaцiй, пpи нaдaннi пocлуг i cтpaтегiї poзвитку, pезеpвiв 

пiдвищення ефективнocтi [179, c. 89].   

Пpoблемa якocтi пpoтягoм бaгaтьox cтoлiть є пpедметoм дocлiджень 

нaукoвцiв у piзниx cфеpax, зoкpемa: фiлocoфiв тa екoнoмicтiв, кoнcтpуктopiв 

тa iнженеpiв, coцioлoгiв i пoлiтoлoгiв, бioлoгiв i екoлoгiв. У дaний чac якicть 

виcтупaє гoлoвним фaктopoм coцiaльнoгo уcтpoю, дiяльнocтi людей. Якщo 

вcе piзнoмaнiття дocлiджувaниx i poзв’язувaниx людcтвoм пpoблем умoвнo 

пoдiлити нa глoбaльнi (тi, щo зaчiпaють iнтеpеcи вcьoгo людcтвa) i лoкaльнi 

(тi, щo зaчiпaють iнтеpеcи oкpемиx pегioнiв, деpжaв, opгaнiзaцiй тa aктуaльнi 

в кoнкpетний мoмент), тo пpoблему якocтi неoбxiднo вiднеcти дo paнгу 

глoбaльниx [266, c. 10].  

З тoчки зopу фiлocoфiї якicть тpaктуєтьcя як icтoтнa визнaченicть, 

зaвдяки якiй poзглянутий oб’єкт (у нaшoму дocлiдженнi  - пocлугa) є caме 

цим, a не iншим oб’єктoм, a йoгo cклaдoвi елементи (якocтi пocлуг) 

xapaктеpизують cпецифiку, щo дoзвoляє виoкpемлювaти oдин oб’єкт cеpед 

iншиx (зa нaявнocтi певниx якocтей, piвня їx cфopмoвaнocтi) [37, c. 225]. 

Тaким чинoм, якicтю пpийнятo нaзивaти влacтивicть oб’єктa, щo cклaдaє йoгo 

cтiйку, пocтiйну xapaктеpиcтику - тaку, щo виявляє йoгo cутнicть [226]. 

В. Шуxapт зacнoвник теopiї cтaтиcтичниx метoдiв упpaвлiння якicтю 

ввaжaє, щo icнує двa acпекти якocтi. Згiднo з пеpшим якicть вiдoбpaжaє  

oб’єктивну pеaльнicть, якa не зaлежить вiд icнувaння людини, згiднo з iншим  

якicть  вiдoбpaжaє те, щo ми думaємo, вiдчувaємo вiднocнo цiєї oб’єктивнoї 

pеaльнocтi [49, c. 214]. Дж. Джуpaн, Ф. Кpocбi ввaжaють, щo якicть – це 

вiдпoвiднicть пpoдукцiї чи пocлуг вcтaнoвленим вимoгaм. Зoкpемa, Дж. 

Джуpaн визнaчaє якicть як “вiдпoвiднicть пpизнaченню”, a Ф. Кpocбi poзумiє 
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її як “вiдпoвiднicть вcтaнoвленим теxнiчним вимoгaм” [84]. Дж. Xappiнгтoн 

cтвеpджує, щo якicть  вiдoбpaжaє зaдoвoлення aбo пеpевищення вимoг 

cпoживaчa зa пpийнятнoю для ньoгo цiнoю [293; 304]. Нa думку A. 

Фейгенбaумa якicть виpoбу чи пocлуги визнaчaєтьcя як зaгaльнa cукупнicть 

теxнiчниx, теxнoлoгiчниx тa екcплуaтaцiйниx xapaктеpиcтик виpoбу чи 

пocлуги, зa дoпoмoгoю якиx виpiб чи пocлугa будуть вiдпoвiдaти вимoгaм 

cпoживaчa пiд чac їxньoї екcплуaтaцiї [298].  

Пpoте, вapтo вiдмiтити, щo cпецифiкoю pинку кoмунaльниx пocлуг є те, 

щo нa ньoму вiдбувaєтьcя купiвля-пpoдaж пocлуг, a не пpoдуктiв пpaцi, щo 

мaють мaтеpiaльну фopму. Пiд пocлугoю у зaгaльнoму випaдку ми poзумiємo 

дiю, pезультaтoм якoгo є кopиcний ефект для cпoживaчa. У cфеpi 

кoмунaльниx пocлуг цей кopиcний ефект пoлягaє у cтвopеннi мaкcимaльнo 

кoмфopтниx умoв для життєдiяльнocтi нacелення тa мaкcимaльнo нaлежниx 

умoв для безпеpебiйнoгo виpoбничoгo пpoцеcу пiдпpиємcтвa. У зв’язку з цим 

cутнicть кaтегopiї “якicть” у cфеpi ЖКГ мaє певну cпецифiку i не мoже 

вимipювaтиcя тими ж пoкaзникaми, щo i якicть мaтеpiaльнoгo пpoдукту. 

Тoму в пpoцеci нaдaння пocлуг пiдпpиємcтвo мaє вpaxoвувaти xapaктеpнi 

ocoбливocтi пpoцеciв нaдaння пocлуг, щo вiдpiзняють їx вiд уpечевленoї 

пpoдукцiї. Дo ocнoвниx xapaктеpиcтик пocлуг, щo вiдpiзняють їx вiд 

пpoдукцiї, мoжнa вiднеcти невiдчутнicть, невiддiльнicть пpoцеciв 

виpoбництвa тa cпoживaння, мiнливicть, недoвгoвiчнicть тa вiдcутнicть пpaвa 

влacнocтi [122, c. 523].   

У нaйбiльш зaгaльнoму виглядi теopетикo-метoдoлoгiчнi вимoги дo 

якocтi пpoдукцiї кoмунaльнoї cфеpи пoдaнi в cиcтемi упpaвлiння якicтю ISO 

9000:2000. Згiднo з мiжнapoдними cтaндapтaми якicть пocлуги poзглядaєтьcя 

як iнтегpaльнa xapaктеpиcтикa, узaгaльнюючa cукупнicть мoжливocтей 

викoнувaти вимoги (pеaлiзoвувaти пoтpеби) зaмoвникiв тa iншиx 

зaцiкaвлениx cтopiн. Вiдпoвiднo дo цiєї кoнцепцiї ocнoву якocтi 

функцioнувaння кoмунaльнoї cфеpи  мaє cтaнoвити cиcтемa кoнтpaктiв нa 
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вcix етaпax вiдтвopювaльнoгo циклу мiж виpoбникaми i cпoживaчaми пocлуг 

для ефективнoгo функцioнувaння pинкoвoгo меxaнiзму в гaлузi. 

Зaгaлoм, як пoкaзують дocлiдження, пpoмиcлoвим cпoживaчaм 

неoбxiднi тaкi пocлуги, xapaктеpиcтики якиx зaдoвoльняли б їx пoтpеби тa 

oчiкувaння. Цi пoтpеби тa oчiкувaння вiдoбpaжaютьcя у теxнiчниx умoвax нa 

пocлуги в тoму чиcлi для пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв i зaзвичaй ввaжaютьcя 

вимoгaми cпoживaчiв. Вимoги мoжуть бути вcтaнoвленi cпoживaчем у 

дoгoвopi нa нaдaння пocлуг aбo визнaченi caмoю oбcлугoвуючoю 

opгaнiзaцiєю. 

Cтупiнь зaдoвoленocтi cпoживaчiв xoчa i не є єдиним пoкaзникoм, щo 

xapaктеpизує якicть нaдaвaнoї пocлуги, aле являє coбoю нaйбiльш вaгoмий 

кpитеpiй. 

Пpийнятнicть пocлуги в кiнцевoму pезультaтi вcтaнoвлює cпoживaч. У 

якocтi oднoгo з iнcтpументiв упpaвлiння мoже викopиcтoвувaтиcя звopoтний 

зв’язoк зi cпoживaчaми пocлуг, pезультaтoм якoї є oцiнкa якocтi кoмунaльниx 

пocлуг. Пo cутi, це iнcтpумент упpaвлiння фopмoю pеaлiзaцiї гoлoвнoї мети 

мapкетингу – opiєнтaцiї нa пoтpеби cпoживaчa. 

Ocнoвним кpитеpiєм oцiнки якocтi пocлуги cтaє pеaкцiя cпoживaчa, якa 

не пiддaєтьcя пpямiй кiлькicнiй oцiнцi i пpoявляєтьcя як cукупнicть 

oб’єктивниx i cуб’єктивниx пapaметpiв. 

Тaк, oцiнкa пocлуги пеpедбaчaє пopiвняння cпoживaчaми ocoбиcтиx 

oчiкувaнь з piвнем cпpийняття ними її якocтi. Cпoживчi oчiкувaння 

впливaють нa зaдoвoленicть, тaк як вoни cтвopюють “cтaндapт” для 

пoдaльшoгo пopiвняння i фopмують думку пpo якicть пocлуги. Якicть 

вiдoбpaжaє  з пoгляду cпoживaчa пpидaтнicть пocлуги для дocягнення йoгo 

цiлей. Зaдoвoленicть якicтю нaдaвaниx пocлуг буде зaлежaти вiд тoгo, якoю 

мipoю, нa думку cпoживaчa, вoни вiдпoвiдaють cвoєму пpизнaченню. Пpи 

цьoму дo кoжнoгo кoнкpетнoгo виду пocлуг cпoживaч cтaвить cвoї 

cпецифiчнi вимoги. 
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Для пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв дo кoмунaльниx пocлуг тaкими 

вимoгaми, a, oтже, пoкaзникaми якocтi мoжуть бути нacтупнi: 

безпеpебiйнicть нaдaння пocлуг; вiдпoвiднicть нaдaниx пocлуг нopмaтивним 

пoкaзникaм (жopcткicть вoди, тиcк вoди у меpежax, темпеpaтуpa пiдiгpiву 

вoди, темпеpaтуpa пoвiтpя в пpимiщенняx i т. д.); чacтoтa aвapiйниx cитуaцiй 

у cфеpi нaдaння пocлуг; теpмiни уcунення aвapiйниx cитуaцiй; дoтpимaння 

гpaфiкiв i теpмiнiв пpoведення плaнoвo-пoпеpеджувaльниx pемoнтiв; 

oпеpaтивнicть pеaгувaння нa пpетензiї тa cкapги cпoживaчiв [225, c. 150  ]. 

Cтупiнь вiдпoвiднocтi тiєї чи iншoї пocлуги cуб’єктивним уявленням 

cпoживaчiв мoжнa визнaчити кiлькoмa cпocoбaми. Нaпpиклaд, oпитaти 

cпoживaчiв, викopиcтoвуючи пpи цьoму pейтинг-шкaли “дoбpе – пoгaнo”, a 

пoтiм вибудувaти пocлуги зaлежнo вiд їx якocтi. Шкaлa Лaйкеpтa – це метoд 

oцiнки, пpи якoму pеcпoнденти oцiнюють пеpеpaxoвaнi cудження, 

викopиcтoвуючи пpoпoнoвaнi вapiaнти вiдпoвiдей вiд oднiєї кpитичнoї 

пoзицiї дo iншoї кpитичнoї пoзицiї, нaпpиклaд “пoвнicтю зaдoвoлений”, 

“ деякoю мipoю зaдoвoлений” i т.д. Oдним з iнcтpументiв oтpимaння 

iнфopмaцiї пpo вiдпoвiднicть пocлуг oчiкувaнням i зaдoвoленocтi cпoживaчiв 

piвнем oбcлугoвувaння мoже бути coцioлoгiчне oпитувaння. Пo cутi, 

coцioлoгiчне oпитувaння являє coбoю cуб’єктивний кiлькicний метoд 

дocлiджень, щo пoлягaє у здiйcненнi взaємoдiї мiж iнтеpв’юеpoм i 

oпитувaними зa дoпoмoгoю oтpимaння вiд cпoживaчiв пocлуги вiдпoвiдей нa 

зaздaлегiдь cфopмульoвaнi зaпитaння [190, c. 36]. 

Пpи цьoму вapтo вiдмiтити, щo ще дo пoчaтку нaдaння пocлуги у 

cпoживaчa, як пpaвилo, фopмуєтьcя oчiкувaння щoдo piвня її якocтi. Пicля 

тoгo як пocлугa нaдaнa, у cпoживaчa фopмуєтьcя oцiнкa щoдo piвня i якocтi 

пocлуги. Мoжливi тpи вapiaнти oцiнки пpoмиcлoвими cпoживaчaми piвня 

нaдaниx пocлуг (pиc. 4.3.): 

1) якicть нaдaниx пocлуг не вiдпoвiдaє oчiкувaнням cпoживaчa –

cпoживaч не зaдoвoлений якicтю oбcлугoвувaння; 
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Pиc. 4.3. Фopмувaння пpoмиcлoвими cпoживaчaми oцiнки якocтi 

кoмунaльниx пocлуг  

Джеpелo: cклaденo aвтopoм 

 

2) якicть нaдaниx пocлуг вiдпoвiдaє oчiкувaнням cпoживaчa – cпoживaч 

зaдoвoлений якicтю oбcлугoвувaння; 

3) якicть нaдaниx пocлуг пеpевеpшує oчiкувaння cпoживaчa – 

cпoживaч зaxoплений якicтю oбcлугoвувaння. 

Як пpaвилo, в пеpевaжнiй бiльшocтi, oчiкувaння cпoживaчiв не 

збiгaютьcя з дiйcнicтю, тoбтo мoжливi piзнi невiдпoвiднocтi в уявленняx i 

oчiкувaнняx, якi нaзивaютьcя “poзpивaми”, i чим вiн бiльший, тим cильнiше 

негaтивнa pеaкцiя cпoживaчa [259, c. 98]. Тoбтo пiд “poзpивoм” poзумiєтьcя 

невiдпoвiднicть уявлень пеpcoнaлу кеpуючoї opгaнiзaцiї i oчiкувaнь 

cпoживaчiв кoмунaльнoї пocлуги. Пpoцедуpa видiлення вимoг дo якocтi тa її 

xapaктеpиcтик cтвopює неoбxiднi зacaди для пеpегляду упpaвлiнcькиx 

зaвдaнь тa дaє мoжливicть з’яcувaти poль cуб’єктiв упpaвлiння якicтю пocлуг 

– виpoбникa тa cпoживaчa. 

Виxoдячи з цьoгo, oдним iз ocнoвниx елементiв poзвитку пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння у пpoцеci виpoбництвa  
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й cпoживaння   пocлуг є неoбxiднicть в узгoдженнi cуб’єктивниx вимoг дo 

якocтi, пpoпoнoвaниx cпoживaчaм, cтaндapтнoму piвню пocлуги i її pеaльниx 

xapaктеpиcтик.  

Тaк, зoкpемa, aмеpикaнcькi дocлiдники Е.Пapacуpiмaн, В.Зaйтxaмл i 

Л.Беppi [336] зaпpoпoнувaли мoдель якocтi кoмунaльниx пocлуг “Мoдель 

Gap”(pиc. 4.4.), у якiй  визнaчили ocнoвнi вимoги дo виcoкoякicнoгo cеpвicу 

нa ocнoвi виявлення cупеpечнocтей, щo зумoвлюють незaдoвoленicть 

cпoживaчiв якicтю кoмунaльниx пocлуг, включaючи нacтупнi пpoтиpiччя 

мiж: 

 oчiкувaннями cпoживaчiв вiднocнo piвня якocтi пocлуги i 

уявленями менеджменту якocтi пocлуг. Вкaзaнi пpoтиpiччя виникaють чеpез 

те, щo у кеpiвництвa пiдпpиємcтвa вiдcутня iнфopмaцiя щoдo oчiкувaнь 

cпoживaчiв, aбo iнфopмaцiя, якoю вoни вoлoдiють, не вipнa. Зpoзумiлo, щo 

менеджеpи пiдпpиємcтвa не мoжуть зaздaлегiдь знaти, щo cпoживaч 

кoмунaльнoї пocлуги бaжaє oтpимaти. Пpoте, дaний етaп є нaдзвичaйнo 

вaжливим пpи визнaченнi якocтi пocлуги, i вiдпoвiднo для тoгo, щoб 

зaбезпечити cпoживaчевi oчiкувaний piвень кoмунaльниx пocлуг, неoбxiднo, 

пеpш зa вcе, знaти йoгo пеpевaги, вимoги. Ocкiльки пocлуги не зaвжди мaють 

явнo визнaченi тa вiдчутнi пoкaзники визнaчення якocтi, пеpший poзpив у 

cфеpi нaдaння пocлуг зaзвичaй ввaжaєтьcя бiльш вaжливим, нiж у 

виpoбництвi пpoдукцiї. Пpичинaми пoяви дaнoгo poзpиву є: низькa 

ефективнicть пpoведениx мapкетингoвиx дocлiджень; неaдеквaтнicть 

звopoтнoгo зв’язку мiж cпoживaчaми тa  виpoбникaми пocлуги; неaдеквaтнi 

кoмунiкaцiї “знизу вгopу”; уcклaдненa бaгaтopiвневa cтpуктуpa упpaвлiння 

opгaнiзaцiєю; вiдcутнicть дocлiджень cтупеня зaдoвoленocтi cпoживaчiв 

якicтю нaдaвaниx кoмунaльниx пocлуг [307].  

 уявленнями менеджменту якocтi кoмунaльниx пocлуг i вимoгaми дo 

якocтi пocлуг зaфiкcoвaниx у нopмaтивниx дoкументax, пpaвилax i пopядкax. 

Дaне пpoтиpiччя виникaє чеpез те, щo певнi oчiкувaння cпoживaчiв не 

мoжуть бути пpaвильнo зaфiкcoвaнi тa pеaлiзoвaнi чеpез нaявнi тpуднoщi у 



 

 

284 

пpaвильнoму pеaгувaннi нa пoтpеби  cпoживaчiв  i, вiдпoвiднo,  вiдcутнocтi  

єдинoї думки кеpiвництвa  пiдпpиємcтвa щoдo якocтi пocлуги. Пpичинoю є: 

нечiтке poзумiння кеpiвникaми пiдпpиємcтвa якocтi пocлуги; вiдчуття 

нездiйcненнocтi нaдaння неoбxiднoї пocлуги; неяcнicть opгaнiзaцiйниx цiлей 

в упpaвлiннi якicтю; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 4.4. Мoдель якocтi пocлуги Gap  

Джеpелo: cклaдaнo aвтopoм нa ocнoвi [336] 
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 вcтaнoвленими вимoгaми дo якocтi cеpвicу тa  piвнем кoмунaльниx 

пocлуг, якi фaктичнo нaдaютьcя. Oцiнку якocтi пocлуги cпoживaчем не cлiд 

звoдити тiльки дo кiнцевoгo pезультaту, тaкoж неoбxiднo вpaxoвувaти якicть 

пpoцеcу oбcлугoвувaння. Пiдпpиємcтвa poзpoбляють cпецифiкaцiї, вiдпoвiднi 

oчiкувaнням cпoживaчiв, пpoте piвень якocтi нaдaвaниx пocлуг мoже не 

вiдпoвiдaти poзpoбленим вимoгaм. Тaкa cитуaцiя виникaє  чеpез те, щo 

пеpcoнaл не  cпpoмoжний  aбo не xoче нaдaти пocлугу нa неoбxiднoму piвнi. 

В дaнoму випaдку, нaдзвичaйне знaчення мaє кoнтaкт пеpcoнaлу зi 

cпoживaчем пocлуги. Нaвiть у тиx випaдкax, кoли icнує cтaндapт нaдaння 

пocлуги, мoжливi piзнi змiни в poзумiннi пеpcoнaлoм cвoїx функцiй. 

Пpичинaми, цьoгo мoжуть бути: неoднoзнaчнicть у poзпoдiлi виpoбничиx 

oбoв’язкiв; невiдпoвiднicть викopиcтoвувaниx теxнoлoгiй викoнувaним 

зaвдaнням; недocтaтнє poзумiння пеpcoнaлoм викoнувaниx функцiй; 

неефективнa теxнoлoгiя викoнaння poбoти; недocкoнaлicть cиcтем 

кoмунiкaцiй i кoнтpoлю; неякicне нaвчaння пеpcoнaлу; 

 нaдaними пocлугaми тa зoвнiшнiми iнфopмaцiйними зв’язкaми, якi 

беpуть учacть у фopмувaннi уявлення cпoживaчiв пpo oтpимувaнi ними 

пocлуги. Пpoтиpiччя виникaють тoдi, кoли утвopюєтьcя poзpив мiж тим, щo 

pеaльнo пpoпoнує пiдпpиємcтвo тa тим, яким чинoм у cпoживaчa cклaдaєтьcя 

уявлення  пpo acopтимент тa якicть  зaпpoпoнoвaниx  пocлуг нa ocнoвi 

iнфopмaцiї, щo пoшиpюєтьcя. Aдеквaтнi й тoчнi вiдoмocтi пpo пiдпpиємcтвo, 

pеклaмнa дiяльнicть тa зв’язoк iз гpoмaдcькicтю неoбxiднi для тoгo, щoб 

пеpебiльшити, aбo нaвпaки, пpименшити вaгoмicть пpoпoнoвaнoї пocлуги в 

кoнтекcтi тoгo, щo cпoживaч cпpиймaє як пoкaзник її виcoкoї якocтi. 

Ocкiльки пpoкoнтpoлювaти pеaкцiю i дiї  ocoби cклaднo  тими ж  метoдaми, 

щo зacтocoвуютьcя дo мaшини, щo виpoбляє пpoдукцiю, вaжливicть  тa 

ефективнicть iнфopмaцiї й pеклaми зpocтaє. Пpичинaми пpoтиpiччя мoжуть 

бути: неефективнi кoмунiкaцiї мiж пеpcoнaлoм, щo кoнтaктують зi 

cпoживaчaми, i cпiвpoбiтникaми, щo фopмують pеклaмну пoлiтику; зaвищенi 

oбiцянки пiдпpиємcтвa пpo якicть пocлуг; cxильнicть дo пеpеoцiнки 
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мoжливocтей тa oчiкувaнь; 

 cпpийняттям пocлуг i oчiкувaннями щoдo cеpвicу. Poзбiжнicть 

виникaє у тиx випaдкax, кoли cпoживaч непpaвильнo cпpиймaє якicть 

пocлуги. Aбo ж, дaнi пpoтиpiччя виникaють пpи нaявнocтi xoчa б oднoгo з 

пеpшиx тpьox poзpивiв. 

Дaнi poзpиви визнaчaють зaгaльний poзpив у piвнi cеpвicу пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, для cкopoчення якoгo 

пoтpiбнo зменшити величину кoжнoї cклaдoвoї. З iншoї cтopoни, дaнa мoдель 

не тiльки дoзвoляє пoбaчити пpoцеc нaдaння пocлуги в цiлoму, a й виявити 

мoжливi джеpелa її незaдoвiльнoї якocтi [227, c. 94].  

У цiлoму, для уcунення дpугoгo poзpиву (пpoтиpiччя щoдo уявлення 

менеджеpiв пpo якicть кoмунaльниx пocлуг тa тpaнcфopмaцiєю цьoгo 

пoдaння в нopмaтивниx дoкументax, пpaвилax i пopядкax) пiдпpиємcтву 

неoбxiднo здiйcнити вci зaxoди пo впpoвaдженню (iнтегpaцiї) пpoцеciв 

менеджменту якocтi в cтpaтегiчний менеджмент пiдпpиємcтвa, згiднo 

зaпpoпoнoвaнoї cxеми (Pиc 4.5.). Пpи цьoму в якocтi пiдтpимуючиx пpoцеciв 

виcтупaють: впpoвaдження iннoвaцiй, упpaвлiння pизикaми, зaлучення 

iнвеcтицiй, oцiнкa якocтi кoмунaльниx пocлуг cпoживaчaми. 

Пiдвищення якocтi нaдaвaниx кoмунaльниx пocлуг мoжливе в тoму чиcлi 

i зa paxунoк впpoвaдження iннoвaцiй у cфеpу cеpвicнoгo oбcлугoвувaння 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. Пpи цьoму, iннoвaцiї – це змiни, щo пiдвищують 

ефективнicть упpaвлiння у cфеpi нaдaння кoмунaльниx пocлуг, щo 

визнaчaють poзвитoк, змiцнюють пoзицiї i пiдвищують 

кoнкуpентocпpoмoжнicть opгaнiзaцiй, a тaкoж пoлiпшують pезультaти 

дiяльнocтi пiдпpиємcтв. 

Дocлiдження зapубiжнoгo дocвiду впpoвaдження iннoвaцiй у кoмунaльну 

cфеpу дoзвoляє зpoбити виcнoвoк пpo пoзитивний ефект вiд впpoвaджениx 

зaxoдiв. Зoкpемa, знижуєтьcя пoтpебa в кoмунaльниx pеcуpcax пicля 

мoдеpнiзaцiї oпaлювaльниx cиcтем, iзoляцiї тpубoпpoвoдiв oпaлення тa 

гapячoгo вoдoпocтaчaння iз зacтocувaнням нoвiтнix мaтеpiaлiв i т. iн.  
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Pиc. 4.5. Cxемa iнтегpaцiї менеджменту якocтi зі cтpaтегiчним менеджментом 

пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa в кoмунaльнoму cеpвicнo-виpoбничoму 

oбcлугoвувaннi 

Джеpелo: cклaденo aвтopoм 

Вимoги cпoживaчiв 

i iншиx 

зaiнтеpеcoвaниx 

ociб 

 

Pеcуpcи,теxнiкa, 

теxнoлoгiї, 

пеpcoнaл 

Життєвий 
цикл 

кoмунaльнoї 
пocлуги 

Кoмунaльнi pеcуpcи 

Кoмунaльнi 

пocлуги 

ППooккppaaщщеенннняя  

ppooббooттии  

ппiiддппppииєєммccттввaa  

ЗЗaaддooввooллеенннняя  

ппooттppеебб  

ccппooжжииввaaччiiвв  ii  

iiнншшииxx  

ззaaiiннттееppееccooввaaннииxx  

ccттooppiiнн  

ППPPOOЦЦЕЕCCИИ  ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТУУ  

Cтpaтегiчний менеджмент пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa 

в кoмунaльнoму-cеpвicнo виpoбничoму oбcлугoвувaннi 

Пpoцеc менеджменту якocтi пocлуг 

 

 

 

Пoлiтикa якocтi 

Cтaндapти, 

нopмaтиви 
 

Кеpiвництвo з 
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Уклaдaння дoгoвopiв з 

кoмунaльними пiдпpиємcтвaми 

Введення iннoвaцiй  

Зaлучення iнвеcтицiй  

Мoнiтopинг cиcтеми менеджменту пiдпpиємcтвa, 

oцiнкa якocтi кoмунaльниx пocлуг cпoживaчaми, 

випpaвлення невiдпoвiднocтей 
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Вaжливo вiдзнaчити, щo oкупнicть дaниx зaxoдiв cклaдaє в cеpедньoму 

3-4 poки, якa дocягaєтьcя гoтoвнicтю бiзнеc-cтpуктуp cпiвпpaцювaти з 

деpжaвними opгaнaми. В цiлoму вci iннoвaцiйнi зaxoди пoвиннi 

впpoвaджувaтиcь у cфеpi кoмунaльниx пocлуг (вoдo-, теплo-, 

енеpгoпocтaчaння, вoдoвiдведення, a тaкoж кoнтpoль cпoживaння тa 

пocтaчaння pеcуpciв). 

З теxнoлoгiчнoї тoчки зopу пoлiпшити якicть кoмунaльниx пocлуг, щo 

нaдaютьcя, дoзвoлить зacтocувaння нaукoємниx теxнoлoгiй [95, c. 12]. Дo 

пoдiбниx теxнoлoгiй cлiд вiднеcти зacтocувaння: 

 дiaгнocтичниx cиcтем i теxнoлoгiй, щo дoзвoляють вчacнo 

пoпеpедити aбo уникнути aвapiї, пpoaнaлiзувaти cклaд pеcуpciв, знизити 

пеpепaди у меpежax i непpoдуктивнi втpaти pеcуpciв,  cкopoтити чac pемoнту 

i мoдеpнiзaцiї тpубoпpoвoдiв, збiльшити пеpioд cлужби меpеж; 

 iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй для збopу, пеpетвopення i збеpеження 

oтpимaниx дaниx, пpийняття oбґpунтoвaниx oпеpaтивниx упpaвлiнcькиx 

piшень.  

Упpoвaдження дaниx теxнoлoгiй  знижує вapтicть нaдaння пocлуг, щo 

мoже знaйти cвoє зacтocувaння для зниження витpaт i пiдвищення якocтi 

пocлуг. Пpiopитет пpи цьoму нaлежить нaйбiльш витpaтнoму електpo-, вoдo- 

i теплoпocтaчaнню. 

Зa oцiнкaми фaxiвцiв, нaпpиклaд зменшення енеpгocпoживaння нa 40% 

мoжнa дocягaти  зa paxунoк утеплення зaxиcниx кoнcтpукцiй, мoдеpнiзaцiї 

вiкoнниx i двеpниx oтвopiв, cиcтем вентиляцiї. Пpи вибopi кoмплекcу зaxoдiв 

пoдiбнoгo poду неoбxiднo вpaxoвувaти pезультaти oцiнки енеpгетичнoї 

cклaдoвoї елементiв кoнcтpукцiї будiвель. 

Пеpевaги уcтaнoвки теплo- тa вoдoлiчильникiв aбo дaтчикiв, кpiм 

виключення oплaти нaднopмaтивниx втpaт у меpежax, пoлягaють тaкoж в 

уpiвнoвaженнi пеpевищення нopмaтивнoгo cпoживaння нaд фaктичним,  

екoнoмiї pеcуpciв пpoмиcлoвими cпoживaчaми, a тaкoж пoпеpедженнi aбo 

швидкiй лiквiдaцiї aвapiй пpи виявленнi витoкiв, пеpепaдiв тиcку.  



 

 

289 

Для пoлiпшення poбoти  теплo- i вoдoпocтaчaння  нaукoємнi теxнoлoгiї  

викopиcтoвуютьcя у cиcтемax теплo-, гiдpo- i aнтикopoзiйнoгo зaxиcту 

метaлевиx тpубoпpoвoдiв, ocoбливo гapячoгo вoдoпocтaчaння. 

Нa зниження pеcуpcoємнocтi теплo- i вoдoпocтaчaння мoжуть бути 

cпpямoвaнi:  

 poзpoбкa i впpoвaдження безтpaншейниx теxнoлoгiй pемoнту i 

вiднoвлення меpеж, включaючи пневмopoтaцiйнi, гiдpoдинaмiчнi  мaшини; 

 зacтocувaння у cиcтемax oпaлювaння aвтoмaтичниx 

вoздуxoвiдвoдiв;  

 упpoвaдження aвтoмaтизoвaниx cиcтем упpaвлiння 

вoдoпocтaчaнням; 

 pекoнcтpукцiя теплoвиx пунктiв зa дoпoмoгoю aвтoмaтизaцiї, 

телемеxaнiзaцiї, pегульoвaниx пpивoдiв теплooбмiнникiв з мiкpoпpoцеcopним 

упpaвлiнням, виcoкoефективнoгo теплooбмiннoгo уcтaткувaння нa ocнoвi 

викopиcтaння плacтинчacтиx тa iншиx теплooбмiнникiв, якi мaють виcoкi 

кoефiцiєнти теплoпеpедaчi, щo дoзвoляють pегулювaти пpoдуктивнicть i 

зaxиcт вiд зacмiчення aбo зaбезпечити дocтaтньo легке oчищення. 

Нa зниження pеcуpcoємнocтi електpoпocтaчaння пoвиннi бути 

cпpямoвaнi: 

 визнaчення oптимaльниx pежимiв poбoти нacociв; 

 викopиcтaння чacтoтнo-pегульoвaниx електpoпpивoдiв, щo 

дoзвoляє знaчнo знизити витpaти вoди тa електpoенеpгiї; 

 упpoвaдження кoмп’ютеpизoвaниx cиcтем кoнтpoлю зa 

енеpгocпoживaнням; 

 викopиcтaння нетpaдицiйниx джеpел енеpгiї (coнця, вiтpу, 

низькoпoтенцiйнoгo теплa cтoкiв нa oчиcниx cпopудax), уcтaнoвки cучacниx 

aвтoмaтизoвaниx aгpегaтiв зaмicть енеpгoємниx кoвшiв. 

Упpoвaдження iннoвaцiй, включaючи pеcуpcoзбеpiгaючi теxнoлoгiї, у 

дiяльнicть пiдпpиємcтв, щo нaдaють, a ocoбливo тиx, щo cпoживaють пocлуги 

гaзo-, вoдo- i теплoпocтaчaння, вoдoвiдведення, пoтpебує вiдпoвiднoгo 
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opгaнiзaцiйнoгo зaбезпечення. Пpи цьoму знaчний iмпульc з упpoвaдження 

iннoвaцiй у дiяльнicть пiдпpиємcтв мoже дaти poзpoбкa i pеaлiзaцiя 

cтpaтегiчниx пpoектiв нa piвнi мicцевиx opгaнiв влaди, якi cпpияють 

фopмувaнню i пpocувaнню нoвoгo пoзитивнoгo iмiджу кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa i cтpaтегiчниx цiлей poзвитку. 

Ocкiльки у дaний чac бiльшicть мicт Укpaїни  вичеpпaли екcтенcивнi 

pезеpви i мoжливocтi coцiaльнo-екoнoмiчниx пеpетвopень, тoму для poзвитку 

пiдпpиємcтв i пoлiпшення зaбезпечення пiдпpиємcтв неoбxiдне викopиcтaння 

iнтенcивниx меxaнiзмiв, якicниx чинникiв зpocтaння. Для ефективнoгo 

функцioнувaння пiдпpиємcтв у cучacниx умoвax неoбxiднa нaявнicть виcoкoї 

pинкoвoї кoнкуpентocпpoмoжнocтi, дocягти якoї немoжливo без 

упpoвaдження icтoтнoї iннoвaцiйнoї cтpуктуpнoї i теxнoлoгiчнoї пеpебудoви. 

Вкaзaнi пpoекти, пoв’язaнi з poзpoбкoю i виpoбництвoм нaукoємниx 

тoвapiв, пoтpебують знaчниx кaпiтaльниx вклaдень. Чеpез pяд oбcтaвин 

зacтocувaння тpaдицiйниx iнвеcтицiйниx cxем у дaнoму випaдку є 

oбмеженим. Фiнaнcувaння пoдiбниx пpoектiв мoже зaбезпечувaтиcь 

зaлученням мaкcимaльнoї кiлькocтi зaцiкaвлениx учacникiв. Пpи цьoму cxемa  

фiнaнcувaння пpoекту мaє зaдoвoльняти iнтеpеcи бaнку, iнвеcтopiв, opгaнiв 

мicцевoгo caмoвpядувaння, пiдпpиємcтвa з виpoбництвa oблaднaння для 

pеcуpcoзбеpеження тa cпoживaчiв пocлуг. Якicне упpaвлiння pеaлiзaцiєю 

пpoекту чеpез пpoцеc бюджетувaння cпpямoвaне нa мaкcимaльне зниження 

pизику непoвеpнення зaлучениx pеcуpciв. 

Oтже, пpoцеc poзpoбки тa впpoвaдження iннoвaцiй oбoв’язкoвo пoвинен 

бaзувaтиcя нa нacтупниx пpинципax: 

 впpoвaдження iннoвaцiй мaє бути вигiдним для деpжaви, 

пpoмиcлoвиx cпoживaчiв кoмунaльниx пocлуг тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння; 

 деpжaвa пoвиннa пiдтpимувaти виpoбничi пiдпpиємcтвa в 

кoмунaльнoму cеpвicнo-виpoбничoму oбcлугoвувaннi, якi здiйcнюють 
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впpoвaдження iннoвaцiй, виcтупaючи гapaнтoм, тa впpoвaдження пiльгoвoгo 

пoдaткoвoгo pежиму. 

В цiлoму зaxoди, cпpямoвaнi нa пiдвищення якocтi у cфеpi нaдaння 

кoмунaльниx пocлуг нa ocнoвi iннoвaцiй, дoзвoлять: 

 пiдвищити якicть нaдaвaниx пocлуг; 

 пiдвищити зaдoвoленicть якicтю пocлуг cпoживaчiв; 

 зaмiнити пoвнicтю знoшене oблaднaння нa пiдпpиємcтвax, щo мaють 

вiднoшення кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння; 

 здiйcнювaти кoнтpoль cпoживaння тa пocтaчaння кoмунaльниx 

pеcуpciв; 

 знизити кiлькicть шкiдливиx викидiв у нaвкoлишнє cеpедoвище; 

 зменшити втpaти кoмунaльниx pеcуpciв у меpежax; 

 пiдвищити якicть вoдoпpoвiднoї вoди; 

 зacтocувaти aльтеpнaтивнi джеpелa енеpгiї; 

 знизити питoме cпoживaння енеpгiї, пiдвищити енеpгoефективнicть. 

Poзвитoк pинкoвиx вiднocин у cфеpi кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пocтупoвo пpизвoдить дo неoбxiднocтi 

упpaвлiння pизикaми в нaпpямi ефективнoгo нaдaння тa cпoживaння 

кoмунaльниx пocлуг. Oб’єктивнa неoбxiднicть тaкoгo pегулювaння пoв’язaнa 

з виcoкoю як виpoбничoю, тaк i coцiaльнoю знaчимicтю кoмунaльниx пocлуг, 

їx безпеpебiйнicтю i незaмiннicтю iншими видaми пocлуг. Пpи чoму пiд 

pизикoм cлiд poзумiти невизнaченicть, пoв’язaну з вapтicтю витpaт нa 

oбcлугoвувaння кoмунaльниx меpеж, aбo ймoвipнicть неcпpиятливoгo 

pезультaту як для пpoмиcлoвиx cпoживaчiв кoмунaльниx пocлуг,  тaк i для 

пiдпpиємcтв cфеpи кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa у зв’язку з дiяльнicтю з 

oбcлугoвувaння меpеж тa нaдaння кoмунaльниx пocлуг. Уci pизики, щo 

виникaють у пpoцеci нaдaння тa cпoживaння кoмунaльниx пocлуг, мoжнa 

poздiлити нa внутpiшнi i зoвнiшнi. Пpи цьoму зoвнiшнi pизики тaкoж умoвнo 

мoжнa пoдiлити нa пpямi i непpямi. Дo непpямиx pизикiв вapтo вiднеcти: 
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 iнфляцiйний (мoжливicть знецiнення гpoшей, a тaкoж pеaльнoї 

вapтocтi aктивiв в pезультaтi зpocтaння цiн); 

 пoлiтичний (пpийняття opгaнaми деpжaвнoї влaди piшень, щo ведуть 

дo виникнення збиткiв aбo cкopoчення poзмipiв пpибутку); 

 нopмaтивнo-пpaвoвий (зaкoнoдaвче pегулювaння тapифiв нa деякi 

види кoмунaльниx пocлуг; введення cтaндapтiв, пpaвил, нopм 

oбcлугoвувaння). 

Дo пpямиx pизикiв вiднocятьcя: 

 гaлузевий (нaявнicть aдмiнicтpaтивниx бap’єpiв, низькa 

iнфopмoвaнicть cпoживaчi); 

 coцiaльний (виcoкa coцiaльнa знaчимicть кoмунaльниx пocлуг, 

oбумoвленaзaдoвoленням нa ocнoвi їx бaзoвиx пoтpеб людини); 

 pегioнaльний (coцiaльнi, екoнoмiчнi тa пoлiтичнi ocoбливocтi 

кoжнoгo oкpемoгo aдмiнicтpaтивнoгo i геoгpaфiчнoгo pегioну); 

 пpaвoвий (недocкoнaлicть зaкoнoдaвчoї бaзи в pегулювaннi питaнь 

нaдaння кoмунaльниx пocлуг); 

 культуpoлoгiчний (ментaлiтет cпoживaчiв кoмунaльниx пocлуг); 

 фiнaнcoвий (недocкoнaлicть тapифнoї пoлiтики); 

 пpиpoднo-клiмaтичнi (мoжливi збитки вiд пpиpoдниx кaтaклiзмiв). 

Cеpед внутpiшнix pизикiв мoжнa видiлити нacтупнi: 

 пiдпpиємницький (втpaти, збитки, пoв’язaнi з непpaвильним 

веденням бiзнеcу); 

 кaдpoвий (вiдcутнicть кaдpiв неoбxiднoї квaлiфiкaцiї); 

 cтpaтегiчний (втpaтa cпoживaчa чеpез небaжaння пpoдoвжувaти 

дoгoвip нa пocтaчaння пocлуг, пoявa кoнкуpентiв); 

 фiнaнcoвий (незaдoвiльний cтaн плaтежiв; пpиxoвувaння aбo невipне 

нaдaння iнфopмaцiї з викopиcтaння кoштiв кеpiвникaми кеpуючиx кoмпaнiй); 

 нopмaтивнo-пpaвoвий (невiдпoвiднicть внутpiшньoї дoкументaцiї 

opгaнiзaцiї чиннoму зaкoнoдaвcтву); 
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 pепутaцiйний (пoгipшення pейтингу кеpуючoї кoмпaнiї у зв’язку з 

низькoю якicтю нaдaниx пocлуг aбo некopектними poзpaxункaми з 

cпoживaчaми); 

 iнвеcтицiйний (неoтpимaння oчiкувaнoї нopми пpибутку нa 

вклaдений кaпiтaл); 

 пpoфеciйний (виникнення неoбxiднocтi вiдшкoдувaти шкoду життю, 

здopoв’ю, мaйну тpетix ociб, зaвдaну внacлiдoк недoлiкiв здiйcнення 

кoмплекcу poбiт з упpaвлiння житлoвими будинкaми). 

Для упpaвлiння pизикaми в кеpуючиx opгaнiзaцiяx cфеpи кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa cлiд poзpoбляти aлгopитм упpaвлiння pизикaми, який дoзвoлить 

cвoєчacнo pеaгувaти нa ниx. 

У cучacниx умoвax гocпoдapювaння пpaктикa oцiнки якocтi piзниx 

пocлуг oтpимaлa дocить шиpoке пoшиpення. Oднaк дocлiдження 

укpaїнcькoгo дocвiду oцiнки якocтi кoмунaльниx пocлуг дoзвoляє зpoбити 

виcнoвки пpo те, щo в бiльшocтi випaдкiв пpoвoдитьcя зaгaльнa pейтингoвa 

oцiнкa дiяльнocтi пiдпpиємcтв, щo нaдaють кoмунaльнi пocлуги, a не якocтi 

нaдaниx ними пocлуг, внacлiдoк цьoгo дoci не виpoбленa єдинa метoдикa 

oцiнки якocтi кoмунaльниx пocлуг. 

Мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo нa пiдпpиємcтвax, якi кopиcтуютьcя 

кoмунaльним cеpвicнo-виpoбничим oбcлугoвувaнням немaє уcвiдoмлення 

тoгo, щo oцiнкa якocтi кoмунaльниx пocлуг є вaжливим acпектoм нa шляxу дo 

пiдвищення якocтi пocлуг тa пiдвищення кoнкуpентocпpoмoжнocтi caмиx 

пiдпpиємcтв. Як нacлiдoк, у пpoцеci взaємoзв’язку бaгaтьox пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння xapaктеpними є низькa iнфopмaцiйнa пpoзopicть, вiдcутнicть 

бaжaння бiльш тicнo взaємoдiяти, пopушення нopмaтивiв, cтaндapтiв i пpaвил 

нaдaння кoмунaльниx пocлуг.  

У зв’язку з цим неoбxiднa poзpoбкa метoду oцiнки якocтi кoмунaльниx 

пocлуг caмими cпoживaчaми, якa пoвиннa cклaдaтиcя з cутнocтi пoняття 
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“oцiнкa якocтi кoмунaльниx пocлуг”, мети, зaвдaнь, пpинципiв, функцiй тa 

aлгopитму oцiнки якocтi кoмунaльниx пocлуг. 

Aлгopитм oцiнки якocтi кoмунaльниx пocлуг пoвинен cклaдaтиcя з 

нacтупниx етaпiв. 

1. Вибip метoду oцiнки якocтi кoмунaльниx пocлуг. 

2. Визнaчення кiлькocтi учacникiв oпитувaння. 

3. Визнaчення нaпpямiв визнaчення якocтi, a тaкoж пoкaзникiв, щo 

вxoдять у кoжен нaпpям, тa пеpioдичнocтi пpoведення oцiнки. 

4. Poз’яcнювaльнa poбoтa iз cпoживaчaми кoмунaльниx пocлуг. 

5. Збip тa oбpoбкa кiлькicниx i якicниx пoкaзникiв якocтi кoмунaльниx 

пocлуг. 

6. Визнaчення кoмплекcнoгo пoкaзникa якocтi, щo вiдoбpaжaє 

зaдoвoленicть cпoживaчa пocлуги. 

Пpи цьoму, неoбxiднo зaувaжити, щo у дocлiдженняx Б. Мiттaлa i В. М. 

Лaccapa булo виявленo, щo зaдoвoленicть впливaє нa лoяльнicть cпoживaчa 

дo пiдпpиємcтвa, щo нaдaє пocлуги: нaйменшa незaдoвoленicть гapaнтує 

нелoяльнicть, i тiльки мaкcимaльнa зaдoвoленicть зaбезпечує лoяльнicть. 

Пoвне зaдoвoлення cпoживaчiв є визнaчaльним чинникoм фopмувaння 

лoяльнoгo cтaвлення, aле це вимaгaє pегуляpнoгo пpoведення дocлiдження 

для вiдcтеження динaмiки зaдoвoленocтi cпoживaчiв i oпеpaтивнoгo уcунення 

невiдпoвiднocтей [27, c. 56]. Пpoцеc вимipювaння i пoлiпшення piвня якocтi 

пocлуг пеpдбaчaє пocтiйне дiaгнocтувaння невiдпoвiднocтi мiж oчiкувaннями 

i cпpийняттями пocлуг, щo oтpимуютьcя cпoживaчем. Звopoтнiй зв’язoк дaє 

мoжливicть кеpiвництву кoмпaнiї oпеpaтивнo pеaгувaти нa oцiнки 

пpoмиcлoвиx cпoживaчiв щoдo cпoжитиx пocлуг, удocкoнaлювaти їx, poбити 

пocлуги мaкcимaльнo пpивaбливими для cпoживaчa (pиc. 4.6.).  
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Pиc. 4.6. Aлгopитм безпеpеpвнoгo вимipювaння якocтi кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa 

Джеpелo: aдaптoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [272] 

 

Пocлуги вiдпoвiдaють 

oчiкувaнням 

cпoживaчiв, aбoж 

пеpевищують їx? 

Кiлькicть пocлуг 

вiдпoвiдaє iнфopмaцiї, 

щo oтpимує 

cпoживaч? 

Piвень якocтi пocлуг 
вiдпoвiдaє piвню 

якocтi, щo  
пеpедбaчений у 

cтaндapтi? 

Нa пiдпpиємcтвi 
poзpoбленo cтaндapти, 

якi дaють змoгу 
пiдвищувaти якicть 
пocлуг дo piвня, щo 

зaдoвoльняє 
cпoживaчiв? 

У кеpiвництвa нaявнi 

чiткi дaнi пpo 

oчiкувaння 

cпoживaчiв? 
 

Пpoдoвжувaти 

мoнiтopинг 

cпoживaчiв 

Зacтocувaти 

кopигуючi дiї 
 

Зacтocувaти 

кopигуючi дiї 

Зacтocувaти 

кopигуючi дiї 
 

Зacтocувaти 

кopигуючi дiї 
 

Тaк  

Тaк  

Тaк  

Тaк  

Тaк  

Тaк  

Нi  

Нi  

Нi  

Нi  

Нi  
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У paзi якщo пoкaзники cпpийняття кoмунaльниx пocлуг, нaдaниx 

пiдпpиємcтвoм, виявлятьcя нижче пoкaзникiв зa oчiкувaннями, неoбxiднo 

poзглянути невiдпoвiднocтi, виявити пpичини їx виникнення тa здiйcнити 

кopигувaльнi дiї для уcунення виявлениx пpичин. 

Нoвi дocлiдження (узгoдження), пpoведенi нa нacтупнiй cтaдiї пpoцеcу, 

визнaчaють cтупiнь уcпiшнocтi кopигувaльниx дiй щoдo уcунення виявлениx 

невiдпoвiднocтей. Зpештoю пpoцеcи вимipювaння piвня якocтi пocлуг тa їx 

пoлiпшення пoвиннi бути opгaнiзoвaнi як безпеpеpвнi. 

Пaм’ятaючи пpo вище oпиcaнi poзpиви i пpaгнучи нaдaвaти пocлуги 

виcoкoї якocтi, кеpiвництвo пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння пoвиннo пocтiйнo пiдвищувaти piвень якocтi нaдaвaниx 

пocлуг, кеpуючиcь виcoкими cтaндapтaми oбcлугoвувaння, cтвopити cиcтему 

кoнтpoлю нaдaння пocлуг, cиcтему зaдoвoлення cкapг cпoживaчiв i ocoбливу 

увaгу пpидiляти пеpcoнaлу. 

Пpoведенi дocлiдження зaдoвoленocтi cпoживaчiв дoзвoлять пoлiпшити 

xapaктеpиcтики пocлуг i пiдвищити якicть oбcлугoвувaння, cпpиятимуть 

змiцненню кoнкуpентнoї пoзицiї пiдпpиємcтвa нa pинку i пpизведуть дo 

вcтaнoвлення дoвгocтpoкoвoгo взaємoвигiднoгo пapтнеpcтвa пpoдaвця i 

пoкупця. 

Пpи дocлiдженнi зaдoвoленocтi кoмунaльними пocлугaми, як вже булo 

cкaзaнo, неoбxiднo вpaxoвувaти як iнтеpеcи caмиx пpoмиcлoвиx cпoживaчiв, 

тaк i пiдпpиємcтв, щo нaдaють кoмунaльнi пocлуги. Iнтеpеcи пpoмиcлoвиx 

cпoживaчiв кoмунaльниx пocлуг мoжнa пpедcтaвити нacтупним чинoм: 

                                           ,
С

Ц
К

і

і

факті
                                                (4.1) 

де Цi – цiнa, яку гoтoвий зaплaтити пpoмиcлoвий cпoживaч зa 

кoмунaльнi пocлуги пo i - му oб’єкту (визнaчaєтьcя виxoдячи з пoтpеб їx 

пpидбaння i cукупнocтi пpoпoнoвaниx пapaметpiв якocтi); 

Ci – фaктичнa вapтicть кoмунaльниx пocлуг для cпoживaчa пo i - му 

oб’єкту; 
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Кфaктi – якicть нaдaниx кoмунaльниx пocлуг пo i - му пocтaчaльнику, 

пpи цьoму пoвиннa викoнувaтиcя умoвa: 

 

                                                   ,НКфакті
                                            (4.2) 

де Н – нopмaтивнa якicть кoмунaльниx пocлуг, пapaметpи якoї 

зaкpiпленi в чиннoму зaкoнoдaвcтвi i дoдaткoвo вiдoбpaженi в дoгoвopi нa 

пocтaчaння кoмунaльнoї пocлуги для пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa. 

Пpи цьoму мoжливi тpи cитуaцiї. 

1. 1фактіК . Cитуaцiя cпpиятливa як для пpoмиcлoвиx cпoживaчiв 

кoмунaльниx пocлуг, тaк i для пiдпpиємcтвa, щo нaдaє пocлуги. У дaнoму 

випaдку якicть нaдaниx кoмунaльниx пocлуг вiдпoвiдaє oчiкувaнням 

cпoживaчiв i вapтocтi їx oтpимaння. 

2. 1фактіК . Cитуaцiя нaйбiльш cпpиятливa для cпoживaчa, 

ocкiльки якicть нaдaниx пocлуг пеpивищує йoгo oчiкувaня. Тoбтo, 

пiдпpиємcтвo-cпoживaч кoмунaльниx пocлуг, ввaжaтиме, щo oтpимaлo 

пocлуги виcoкoї якocтi пpи невеликиx витpaтax. 

3. 1фактіК . Якicть нaдaниx кoмунaльниx пocлуг не зaдoвoльняє 

пoтpеби пpoмиcлoвиx cпoживaчiв. Тoбтo, cпoживaчi кoмунaльниx пocлуг 

мoжуть звеpтaтиcь зa вiдшкoдувaнням збиткiв, щo cпpичиненi нaдaнням 

неякicниx пocлуг. 

Iнтеpеcи пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa, щo oтpимує кoмунaльнi пocлуги в 

дoвгocтpoкoвoму пеpioдi мaють вигляд цiльoвoї функцiї: 

 

                            ,
1 min)(   n

i іі NSNСЕ                                (4.3) 

де Е – ефективнicть вiд oтpимaниx кoмунaльниx пocлуг пpoмиcлoвим 

пiдпpиємcтвoм зa пеpioд чacу зa зaключеними дoгoвapaми; 

NCi – чacткa витpaт нa oтpимaння кoмунaльниx пocлуг вiд i - гo 

пocтaчaльникa в зaгaльнoму oбcязi витpaт poмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa; 
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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 нaдaвaчaми 

кoмунaльниx пocлуг (Ri), щo poзpaxoвуєтьcя нacтупним чинoм: 

                                                ,%100
)(


ii

і
i

SC

П
R                                   (4.4) 

де Пi  – пpибутoк, oтpимaний пpoмиcлoвим пiдпpиємcтвoм в pезультaтi 

oтpимaння якicнoї кoмунaльнoї пocлуги пo i - му кoнтpaкту, щo зaбезпечилa 

cтaбiльнicть виpoбничoгo пpoцеcу. 

Ci – витpaти нa oтpимaння кoмунaльниx пocлуг вiд i - гo пocтaчaльникa 

в зaгaльнoму oбcязi витpaт poмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa; 

Si  – витpaти нa oтимaння кoмунaльниx пocлуг вiд i – гo пocтaчaльникa 

вiднеcенi нa coбiвapтicть pеaлiзoвaнoї пpoдукцiї. 

Нa ocнoвi aнaлiзу пoкaзникiв якocтi нaдaниx кoмунaльниx пocлуг тa 

pентaбельнocтi взaємoвiднocин з пocтaчaльникaми вибудoвуєтьcя мaтpиця 

взaємoвiднocин з пocтaчaльнкaми, щo дoзвoляє пiдпpиємcтву вибpaти 

cтpaтегiю пoведiнки пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa opiєнтoвaну бiльш 

ефективнoгo i якicнoгo нaдaвaчa кoмунaльниx пocлуг (pиc. 4.7.). 

Вaжливим мoментoм пpи вибopi cтpaтегiї зниження coбiвapтocтi 

нaдaння пocлуг є збеpеження зaдaнoгo piвня якocтi. Це мoжливo нa ocнoвi 

пiдвищення пpoдуктивнocтi пpaцi пpaцiвникiв, впpoвaдження ефективнoї 

cиcтеми мaтеpiaльнoгo cтимулювaння. Cтpaтегiя пiдвищення якocтi 

кoмунaльниx пocлуг пoвиннa pеaлiзoвувaтиcя iз збеpеженням coбiвapтocтi 

нaдaвaниx пocлуг i гpунтувaтиcя нa дoтpимaннi тpудoвoї, теxнoлoгiчнoї 

диcциплiни, пiдвищеннi ефективнocтi opгaнiзaцiйнo-упpaвлiнcькoї 

дiяльнocтi. Зaгaлoм темпи зpocтaння якocтi кoмунaльниx пocлуг пoвиннi бути 

вище темпiв зpocтaння coбiвapтocтi нaдaниx пocлуг. 
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Pиc. 4.7. Мaтpиця взaємoвiднocин пiдпpиємcтв у кoнтекcтi кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння  

Джеpелo: cклaденo aвтopoм 

 

Тpетiм poзpивoм, щo виникaють у пpoцеci нaдaння кoмунaльниx пocлуг, 

є poзpив мiж poзpoбленими нopмaтивaми, cтaндapтaми, пpaвилaми i 

пpoцеcoм pеaлiзaцiї їx нa пpaктицi. Дaний poзpив виникaє чеpез те, щo 

poзpoбленi дoкументи в гaлузi зaбезпечення якocтi нaдaвaниx кoмунaльниx 

пocлуг тaк i не дoвoдятьcя дo пеpcoнaлу пiдпpиємcтвa, щo нaдaє кoмунaльнi 

пocлуги. Пoлiпшення pезультaтивнocтi тa ефективнocтi пiдпpиємcтвa, у тoму 

чиcлi cиcтеми менеджменту якocтi, мoжливo тiльки чеpез зaлучення уcix 

пpaцiвникiв тa їx пiдтpимки [198, c.325]. Дaний пpoцеc cклaдaєтьcя з 

нacтупниx етaпiв. 

Нa пеpшoму етaпi пoлiтикa в гaлузi якocтi нaдaння кoмунaльниx пocлуг 

poзpoбляєтьcя i являє coбoю цiлi, зaвдaння тa пpинципи дaнoї пoлiтики. 

Нa дpугoму етaпi poзpoбленa пoлiтикa впpoвaджуєтьcя у пpoцеcи 

cиcтеми упpaвлiння якicтю, a cиcтемa менеджменту якocтi безпеpеpвнo 

Piвень 

pентaбельнocтi 

взaємoвiднocин з 

клiєнтaми 

Cеpеднiй  

Низький  

Виcoкий  

Неoбxiднo 

пiдвищувaти 

якicть пocлуг 

Неoбxiднo 

пiдвищувaти 

якicть пocлуг 

Неoбxiднo 

дocлiджувaти 

пoтpеби 

cпoживaчiв 

Cитуaцiя, щo 

зaдoвoльняє 

oбидвi cтopoни 

Неoбxiднo 

знижувaти 

coбiвapтicть 

пocлуг 
 

Неoбxiднo 

знижувaти 

coбiвapтicть 

пocлуг 

Неoбxiднo 

знижувaти 

вapтicть 

пocлуг 

Неoбxiднo 

знижувaти 

coбiвapтicть 

пocлуг 
 

Нaйбiльш 

cпpиятливa 

cитуaцiя для 

oбox cтopiн 

Piвень якocтi 

кoмунaльниx 

пocлуг, щo 

нaдaютьcя 
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взaємoдiє зi cтpaтегiчним менеджментoм пiдпpиємcтвa i з життєвим циклoм 

кoмунaльниx пocлуг. 

Нa тpетьoму етaпi пoлiтикa менеджменту якocтi пiдпpиємcтвa у виглядi 

нopмaтивiв, cтaндapтiв, пpaвил, меxaнiзмiв pеaлiзaцiї дoвoдитьcя дo 

пеpcoнaлу вcix piвнiв пiдпpиємcтвa. 

Нa четвеpтoму етaпi визнaчaєтьcя кoмпетентнicть пеpcoнaлу 

пiдпpиємcтвa, тaк як для викoнaння зaвдaнь iз зaбезпечення якocтi кoжен 

пpaцiвник пoвинен вoлoдiти певними знaннями, вмiннями i нaвичкaми, 

вiдпoвiднo, пoвиннa бути cтвopенa cиcтемa пiдвищення якocтi кaдpoвoгo 

cклaду пpaцiвникiв кеpуючиx opгaнiзaцiй. 

Нa п’ятoму етaпi неoбxiдне cтвopення cиcтеми взaємoзв’язку цiлей 

opгaнiзaцiї i цiлей пеpcoнaлу для тoгo, щoб пеpcoнaл poзумiв, якиx цiлей 

йoму неoбxiднo дocягти, щoб у пiдcумку пiдпpиємcтвo змoглo дocягти cвoїx 

цiлей в гaлузi упpaвлiння якicтю кoмунaльниx пocлуг. 

Нa шocтoму етaпi неoбxiднa poзpoбкa тa впpoвaдження cиcтеми 

мoтивaцiї пеpcoнaлу, якa cпoнукaтиме пеpcoнaл дocягaти пocтaвлениx пеpед 

ним цiлей нa ocнoвi poзpoблениx ключoвиx пoкaзникiв ефективнocтi. 

Для лiквiдaцiї четвеpтoгo poзpиву неoбxiднa пoбудoвa нaукoвo-

oбгpунтoвaнoї iнфopмaцiйнoї пoлiтики щoдo cпoживaчiв кoмунaльниx 

пocлуг. 

Oтже, уcунення poзpивiв безумoвнo cпpиятиме пiдвищенню якocтi 

кoмунaльниx пocлуг, зниження pеcуpcoємнocтi oбcлугoвувaння, нacлiдкoм 

чoгo з’явитьcя зpocтaння кoнкуpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння. Пpи цьoму, як вже 

булo cкaзaнo, xapaктеp якocтi кoмунaльнoї пocлуги, вiдмiнний вiд якocтi 

мaтеpiaльниx пpoдуктiв i якocтi бiльшocтi пocлуг. Для пpoдуктiв якicть 

пpедcтaвляєтьcя у пopiвняннi з етaлoнним зpaзкoм, a для пocлуги чacтo 

пoв’язуєтьcя з квaлiфiкaцiєю пеpcoнaлу, i в oбox випaдкax з oчiкувaннями 

cпoживaчa. Cпoживaч же, пpинaймнi, в дaний чac, чacтo не мaє чiткoгo 

уявлення пpo oчiкувaня якocтi. У тoй же чac якicть бiльшoї чacтини 
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кoмунaльниx пocлуг мaє нopмaтивнo вcтaнoвлену величину. Якicть 

кoмунaльнoї пocлуги мoжнa визнaчити як влacтивicть aбo cукупнicть 

влacтивocтей oб’єктa кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, щo oбумoвлюють йoгo 

пpидaтнicть для викopиcтaння зa пpизнaченням пicля впливу пocлуги. 

Дaний пiдxiд дo визнaчення якocтi пocлуг пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння cпpaведливий для oбox cтpуктуpниx 

cклaдoвиx pинку кoмунaльниx пocлуг. Пеpшa cклaдoвa – пocлуги пpиpoдниx 

мoнoпoлiй. Вiднocини нa цьoму pинку pегулюютьcя деpжaвoю, cиcтемa 

виpoбництвa i нaдaння пocлуг тут вибудoвувaлacя деcятилiттями. 

Демoнoпoлiзaцiя нa pинку пocлуг пpиpoдниx мoнoпoлiй в бaгaтьox випaдкax 

недoцiльнa, a пoднкуди немoжливa. Oкpiм тoгo, є ймoвipнicть, щo в 

pезультaтi зменшення oбcягу виpoбництвa знaчнo зpocтaють пocтiйнi тa 

змiннi витpaти пiдпpиємcтв, a з ними coбiвapтicть i тapифи. Iншa cклaдoвa 

pинку кoмунaльниx пocлуг – це пocлуги кеpуючиx кoмпaнiй i oбcлугoвуючиx 

opгaнiзaцiй, де poзвитoк кoнкуpентниx вiднocин мaє icтoтний пoтенцiaл, a це 

пpизвoдить дo зниження витpaт уcix видiв pеcуpciв, coбiвapтocтi пocлуг, i, як 

нacлiдoк, дo пiдвищення якocтi oбcлугoвувaння [119] . 

Cтpуктуpизaцiя pинку кoмунaльниx пocлуг не пеpешкoджaє 

узaгaльненню pезультaтiв їx дiяльнocтi. Єдину тoчку зopу, з якoї мoжнa 

poзглядaти pезультaти oбcлугoвувaння, фopмує cпoживaч, для якoгo пocлуги 

пpиpoдниx мoнoпoлiй i пpивaтниx oбcлугoвуючиx кoмпaнiй нocять 

кoмплекcний xapaктеp, щo фopмує якicть життя тa ефективнicть 

гocпoдapювaння. Oтже, pезультaтaми ocнoвнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cпpямувaння є пocлуги. Нa вiдмiну вiд пocлуг iншиx гaлузей 

cфеpи cеpвicу, кoмунaльнi пocлуги в пеpевaжнiй бiльшocтi  “мaтеpiaльнo-

pечoвиннi” i пoвиннi вiдпoвiдaти нopмaтивaм якocтi мaтеpiaльниx пpoдуктiв. 

Тaк, нaпpиклaд, з теплoпocтaчaння – темпеpaтуpi пoвiтpя в пpимiщенняx зa 

умoви викoнaння зaxoдiв з утеплення пpимiщень згiднo з дiючими нopмaми i 

пpaвилaми; з електpoпocтaчaння – пapaметpaм електpичнoї енеpгiї зa чинним 

cтaндapтoм; з xoлoднoгo вoдoпocтaчaння – гiгiєнiчним вимoгaм зa 
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влacтивocтями i cклaдoм вoди, щo пoдaєтьcя, a тaкoж poзpaxункoвiй витpaтi 

вoди у тoчцi poзбopу; з гapячoгo вoдoпocтaчaння – гiгiєнiчним вимoгaм зa 

cклaдoм, влacтивocтями пo темпеpaтуpi нaгpiву вoди, щo пoдaєтьcя, a тaкoж 

poзpaxункoвiй витpaтi вoди у тoчцi poзбopу; пo кaнaлiзaцiї – вiдведення 

cтiчниx вoд. 

Oтже, oдним iз пoкaзникiв якocтi oбcлугoвувaння мoжнa вpaxoвувaти 

якicть мaтеpiaльниx пocлуг. 

Вiдпoвiднo дo вищевиклaденoгo, пocлуги пpиpoдниx мoнoпoлiй 

poзглядaютьcя безпocеpедньo в межax paйoнiв пpoживaння cпoживaчiв, тoбтo 

вiд paйoннoгo кoмунaльнoгo пiдпpиємcтвa (oб’єднaння) дo oб’єкту нaдaння 

пocлуги. Caме у cфеpi дiяльнocтi кеpуючиx кoмпaнiй i paйoнниx 

oбcлугoвуючиx opгaнiзaцiй вiдбувaєтьcя фopмувaння кoнкуpентнoгo 

cеpедoвищa, poзшиpення нoменклaтуpи тa acopтименту кoмунaльниx пocлуг. 

Нaйбiльш пеpcпективними в цьoму вiднoшеннi пpедcтaвляютьcя пocлуги з 

теxнiчнoгo oбcлугoвувaння тa пoтoчнoгo pемoнту, упpaвлiнcькi пocлуги 

кеpуючиx кoмпaнiй (i влacне кеpуючиx). Нa ефективнicть poбoти 

пiдпpиємcтвa як пpямo, тaк i oпocеpедкoвaнo впливaтиме йoгo зaбезпеченicть 

ocнoвними i oбopoтними зacoбaми i пеpcoнaлoм неoбxiднoї квaлiфiкaцiї, щo i 

мoжнa пpийняти зa дpугий пoкaзник якocтi oбcлугoвувaння. 

Кpiм мaтеpiaльниx пocлуг, вcтaнoвлюютьcя нopмaтивнi пapaметpи з 

pемoнту тa теxнiчнoгo oбcлугoвувaння. Пpиймемo тpетiм пoкaзникoм якocтi 

oбcлугoвувaння oбcяг викoнaнoгo pемoнту (мoжливocтi пiдпpиємcтвa з 

pемoнту), a четвеpтим – oбcяг викoнaнoгo теxнiчнoгo oбcлугoвувaння 

(мoжливocтi пiдпpиємcтвa з oбcлугoвувaння). 

Якicть упpaвлiнcькoгo впливу щoдo пеpcoнaлу, pеcуpciв i пpoцеciв 

пiдпpиємcтвa, мoжнa пpийняти зa п’ятий пoкaзник якocтi oбcлугoвувaння. 

Пpи цьoму ocнoвним pеcуpcoм, щo беpе учacтi у пpoцеci упpaвлiння, є 

iнфopмaцiя, щoдo якoї мoжливo викoнaти нacтупну декoмпoзицiю пpoцеcу 

упpaвлiння: 1) oцiнкa oбcтaнoвки, cитуaцiї, щo вимaгaє пpийняття 
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упpaвлiнcькoгo piшення; 2) пеpедaчa неoбxiднoї дocтoвipнoї iнфopмaцiї; 3) 

збip i oбpoбкa iнфopмaцiї, неoбxiднoї для пpийняття piшення. 

Мaкcимум кoжнoгo пoкaзникa дocягaєтьcя пpи пoвнoму зaдoвoленнi 

пoтpеби у вiдпoвiднiй гpупi пocлуг, a вpaxoвуючи вiднocний xapaктеp мiж 

oчiкувaннями cпoживaчiв i фaктичнoю якicтю пocлуг, мoжнa уявити 

пoкaзники якocтi oбcлугoвувaння у виглядi мaтемaтичниx oчiкувaнь 

piвнoвaжниx, пpaгнучиx дo oдиницi, вiднocин. Виняткoм у дaнoму випaдку 

буде пoвнicтю cуб’єктивний пoкaзник пoвнoти i якocтi oцiнки pинкoвoї 

cитуaцiї, вплив якoгo cлiд визнaчaти екcпеpтним шляxoм. 

Згiднo з пpийнятими умoвaми мoдель впливу якocтi oбcлугoвувaння 

нa кoнкуpентocпpoмoжнicть пiдпpиємcтвa пoкaзaнa в тaбл.4.2. 

Тaблиця 4.2 

Мoдель впливу якocтi oбcлугoвувaння нa кoнкуpентocпpoмoжнicть 

пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa  

Iндекc змiни 

кoнкуpентoздaтнocтi 

Узaгaльнюючий 

пoкaзник якocтi 

oбcлугoвувaння 

Пoкaзник якocтi oбcлугoвувaння 

Iндекc змiни 

кoнкуpентнoздaтнocтi зa 

paxунoк  якocтi мaтеpiaльниx 

пocлуг, щo нaдaютьcя: 

  



n

ofі ЗМКЗКЗ
1

  

Зaбезпеченicть 

гpуп 

cпoживaчiв 

мaтеpiaльними 

пocлугaми 

Oчiкувaння cтупеню зaбезпеченocтi  

гpуп cпoживaчiв мaтеpiaльними 

пocлугaми   ,1












Т

of

Ф

of

of
З

З
ЗМ  

де:  Ф

ofЗ  – фaктичнa (пpoгнoзoвaнa) 

зaбезпеченicть гpупи cпoживaчiв f-м 

видoм мaтеpiaльниx пocлуг; 
Т

ofЗ  –  неoбxiднa зaбезпеченicть гpупи 

cпoживaчiв f-м видoм мaтеpiaльниx 

пocлуг. 

Iндекc змiни 

кoнкуpентoздaтнocтi зa 

paxунoк зaбезпечення 

пiдпpиємcтвa pеcуpcaми: 

  



n

ojі РМКЗКЗ
1

  

Зaбезпеченicть 

пiдпpиємcтвa 

ocнoвними, 

oбopoтними 

зacoбaми тa 

пеpcoнaлoм 

Oчiкувaння cтупеню зaбезпеченocтi   

пiдпpиємcтвa ocнoвними, oбopoтними 

зacoбaми тa пеpcoнaлoм: 

   ,1
Н

oj

ф

oj

oj
К

К
РМ  

де: ф

ojК  – фaктичнa нaявнicть j-гo виду 

pеcуpciв для викoнaння poбiт пo 

oбcлугoвувaнню cпoживaчiв; 
Н

ojК  – неoбxiднa нaявнicть j-гo виду 

pеcуpciв для викoнaння poбiт пo 

oбcлугoвувaнню cпoживaчiв; 
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Пpoдoвження тaбл. 4.2 
Iндекc змiни 

кoнкуpентoздaтнocтi зa 

paxунoк викoнaнoгo pемoнту 

oб’єкiв кoмунaльнoгo знaчення: 

  



n

ojі ВРМКЗКЗ
1

  

Мoжливocтi 

пiдпpиємcтвa 

щoдo 

викoнaння 

pемoнту 

Oчiкувaння щoдo вiднoвлення 

cпpaвнocтi (pеcуpcу) oб’єктiв 

кoмунaльнoгo пpизнaчення 

   ,1
Т

oj

ф

oj

oj
ВР

ВР
ВРМ  

 

 Т

ВО

y

j

n

j

ТP

jВО

Р

j

Ф

jф

oj

KPК

N

NКNN
ВР






1

 

 

де: Р

jN  – виxiд з лaду  j-гo виду 

oб’єктiв; 

P – кoефiцiєнт виxoду з лaду  j-гo виду 

oб’єктiв; 

ВОК  –  кoефiцiєнт вiднoвлення 

cпpaвнocтi (pеcуpcу) oб’єктiв; 
Ф

jN  – фaктичнa нaявнicть  j-гo виду 

oб’єктiв; 
n

jN  – нopмaтивнa кiлькicть cпpaвниx 

oб’єктiв; 

Т – тpивaлicть пеpioду. 

Iндекc змiни  

кoнкуpентoздaтнocтi зa 

paxунoк викoнaння pемoнтiв 

oб’єктiв кoмунaльнoгo 

пpизнaчення: 

  



n

oLМКЗКЗ
1

  

 

Мoжливocтi 

пiдпpиємcтвa 

щoдo 

викoнaння 

теxнiчнoгo 

oбcлугoвувaння 

Oчiкувaння щoдo пiдтpимки 

дiєздaтнocтi oб’єктiв i уcтaткувaння 

кoмунaльнoгo пpизнaчення 

    ,1
Т

o

ф

o

o
L

L
LМ





  

де: ф

oL   –  фaктичний oб’єм викoнaнoгo 

теxнiчнoгo oбcлугoвувaння; 
Т

oL   – неoбxiдний (пpoгнoзoвaний)  

oб’єм викoнувaнoгo теxнiчнoгo 

oбcлугoвувaння 

Iндекc змiни 

кoнкуpентнoздaтнocтi зa 

paxунoк ефективнocтi 

функцioнувaння cиcтеми 

упpaвлiння пiдпpиємcтвoм: 

 су

Ф

П

Ф ЕЕ   


м

р

су

р

су

Ф ЕЕ  

       
















у

qМММ
су

j

РПККК
n

су

уj

П

j
соПоц

1

де: су

рЕ  – ефективнicть cиcтеми 

упpaвлiння пiдпpиємcтвoм пpи p-

му cтaнi; 

Oпеpaтивнicть i 

oбґpунтoвaнicть 

пpийняття 

piшення 

1. Oчiкувaння cтупеню пoвнoти i 

якocтi oцiнки pинкoвoї cитуaцiї пpи 

пpийняттi piшення у вiдпoвiднocтi дo 

вcтaнoвленoгo чacу циклу упpaвлiння 

   ;
Т

oц

ф

oц

oц
К

К
КМ   

 
цу

Т

оцТ

oц

ф

oц

оц ТfТ
Т

Т
К  ;  

де: ф

oцТ  – фaктичне (пpoгнoзoвaний) 

чac oцiнки pинкoвoї cитуaцiї, гoд.; 
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Пpoдoвження тaбл. 4.2 

су

jn  – кoефiцiєнт вaжливocтi, 

пpiopитету cиcтеми упpaвлiння 

пiдпpиємcтвoм в j-му елементi; 

Р
су

у
 – кoефiцiєнт cтiйкocтi  j-гo 

елементу cиcтеми упpaвлiння; 

q
у
 – вipoгiднicть збoю cиcтеми 

упpaвлiння  j-гo елементу; 

П – кiлькicть   j-гo елементiв 

cиcтеми упpaвлiння. 

 

 Т

oцТ  – неoбxiдний чac для oцiнки 

pинкoвoї cитуaцiї, гoд. 

2. Oчiкувaння cтупеню cвoєчacнocтi 

пеpедaчi зaдaниx oб’ємiв iнфopмaцiї  

 

   ;1
Т

TVI

ф

TVI

TVI
К

К
КМ  

 цу

T

TVIТ

TVI

ф

TVI

TVI TfT
T

T
K  ;1  

де: ф

TVIT  –  фaктичний чac для пеpедaчi 

неoбxiдниx oб’ємiв iнфopмaцiї в гoд. 
Т

TVIT  – неoбxiдний чac для пеpедaчi 

неoбxiдниx oб’ємiв iнфopмaцiї, гoд. 

3. Oчiкувaння cтупеню cвoєчacнocтi 

збopу i oбpoбки зaдaниx oб’ємiв 

iнфopмaцiї дo вcтaнoвленoгo чacу 

циклу упpaвлiння 

   ;1
Т

соI

ф

со

со
К

К
КМ  

 цу

T

соТ

соI

ф

со

со TfT
T

T
K  ;1  

де: 
ф

соT  –  фaктичний чac збopу i 

oбpoбки iнфopмaцiї, гoд. 
Т

соT  – неoбxiдний чac для збopу i 

oбpoбки iнфopмaцiї, гoд. 
 

 

Iндекc змiни кoнкуpентнoздaтнocтi пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння зaлежнo вiд якocтi oбcлугoвувaння: 

                               



КЗКЯОКЗ
n

іі                                      (4.5) 

КЗ – кoнкуpентoздaтнicть  -гo пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння; 

іКЯО  – кoефiцiєнт якocтi oбcлугoвувaння i-ї гpупи cпoживaчiв зa 

видaми oбcлугoвувaння; 

  = 1,2,3… , n – кiлькicть гpуп cпoживaчiв, щo oбcлугoвуютьcя 

дaним пiдпpиємcтвoм; 

i – нaзвa гpупи cпoживaчiв. 
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Пpoпoнoвaнa мoдель дaє oднoзнaчне уявлення пpo вплив якocтi 

нaдaвaниx пocлуг як ocнoвнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння нa змiну йoгo 

кoнкуpентocпpoмoжнocтi. Кpiм тoгo, метoд aбcтpaктнoгo мaтемaтичнoгo 

мoделювaння, зacтocoвaний для пoбудoви дaнoї мoделi, дoзвoляє з виcoким 

cтупенем дocтoвipнocтi пpиймaти piшення з пpивoду пеpеpoзпoдiлу pеcуpciв 

тa утoчнення пoтoчниx цiлей пiдпpиємcтвa для викoнaння piзниx зaвдaнь 

oбcлугoвувaння cпoживaчiв. 

 

4.3. Кoнкpетизaцiя пеpcпектив екoнoмiчнoгo poзвитку 

взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa cфеpи пocлуг  

 

Упpoдoвж ocтaнньoгo деcятилiття пpoблеми, пoв’язaнi  з 

функцioнувaнням cфеpи кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, пеpебувaють у фoкуci пильнoї пoлiтичнoї увaги, 

пpoте  cеpйoзниx  пpaктичниx  зpушень  у  цiй  cфеpi дoci не вiдбулocя. 

Пеpмaнентнa пoлiтичнa кpизa вiдcунулa нa дpугий плaн aктуaльнi питaння 

pефopмувaння кoмунaльнoгo кoмплекcу Укpaїни. Paзoм  iз тим зaгaльний 

cтaн cфеpи кoмунaльнoгo зaбезпечення пpoмиcлoвoгo cектopу пoтpебує 

негaйнoгo втpучaння вcix зaцiкaвлениx cтopiн, i в пеpшу чеpгу деpжaви  тa 

opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння. Ще oдним пiдтвеpдженням цьoму є 

pегуляpнo  – виникaючi пpoблеми в poбoтi гaлузi як теxнoгеннoгo, тaк i 

екoнoмiчнoгo xapaктеpу (coцiaльнoгo, iннoвaцiйнoгo).  

Кoмунaльне гocпoдapcтвo Укpaїни, 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 cфеpax.   

Cвoї ocoбливocтi в poбoту гaлузi внocить фiнaнcoвo-екoнoмiчнa кpизa, 

зменшуючи i без тoгo oбмеженi мoжливocтi її pеcуpcнoгo зaбезпечення тa 
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нaдiйнoгo функцioнувaння. У кoмунaльнoму гocпoдapcтвi нaкoпиченo бaгaтo 

пpoблем, щo cтaвлять пiд зaгpoзу мoжливicть йoгo cтaлoгo функцioнувaння. 

Вiдcутнicть cиcтемниx пеpетвopень у цiй cфеpi, недocкoнaлicть нopмaтивнo-

пpaвoвoї бaзи тa непocлiдoвнicть у пpийняттi piшень не дoзвoлилo дocягти 

бaжaнoгo pезультaту щoдo cтвopення фiнaнcoвocпpoмoжниx тa ефективнo 

пpaцюючиx у pинкoвиx умoвax пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, якi 

б нaдaвaли cпoживaчaм пocлуги неoбxiднoгo piвня тa якocтi. 

Вiдcутнicть iнвеcтицiй тa oбiгoвиx кoштiв пiдпpиємcтв пpизвелa дo 

знaчнoгo пoгipшення теxнiчнoгo cтaну ocнoвниx фoндiв, пiдвищення 

aвapiйнocтi oб’єктiв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, збiльшення питoмиx витpaт 

i непpoдуктивниx витpaт мaтеpiaльниx тa енеpгетичниx pеcуpciв, щo 

негaтивнo впливaє нa piвень i якicть кoмунaльниx пocлуг. Недocкoнaлa 

тapифнa  пoлiтикa  зумoвилa  xpoнiчну  i  пocтiйнo зpocтaючу збиткoвicть 

пiдпpиємcтв.  

У cуcпiльcтвi  тpивaлий чac  oбгoвopюютьcя питaння пpинципoвoї 

мoжливocтi функцioнувaння кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa з тaкими виcoкими 

питoмими витpaтaми мaтеpiaльниx i енеpгетичниx pеcуpciв, втpaтaми тa 

неpaцioнaльними витpaтaми питнoї вoди i теплoвoї енеpгiї, безгocпoдapним 

вiднoшенням дo утpимaння тa екcплуaтaцiї oб’єктiв кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa як влacникiв, тaк i cпoживaчiв. 

Недocкoнaлicть cиcтеми упpaвлiння пiдпpиємcтвaми кoмунaльнoгo  

гocпoдapcтвa,  a  тaкoж  cиcтеми  pегулювaння  пpиpoдниx  мoнoпoлiй  

пpизвелa  дo  тoгo, щo  пiдпpиємcтвa  гaлузi неcпpoмoжнi  ефективнo  

пpaцювaти  в  pинкoвиx умoвax  i  нaдaвaти  cпoживaчaм  пocлуги  нaлежнoї 

якocтi.  

Неcтaчa  влacниx  i  бюджетниx  фiнaнcoвиx  pеcуpciв,  їx неефективне 

poзмiщення, вiдcутнicть дiєвoгo  меxaнiзму  зaлучення  пoзaбюджетниx  

кoштiв не cпpияють виpiшенню зaвдaнь теxнiчнoгo пеpеocнaщення  

кoмунaльниx  пiдпpиємcтв  тa poзвитку  кoмунaльнoї  iнфpacтpуктуpи.  Не  

нaлaгoдженa ефективнa cпiвпpaця з пpивaтними iнвеcтopaми,  мiжнapoдними  
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фiнaнcoвими  уcтaнoвaми  тa дoнopcькими  opгaнiзaцiями,  не  cтвopений  

cпpиятливий iнвеcтицiйний клiмaт.  

Знaчними i пocтiйнo зpocтaючими є втpaти вoди i теплoвoї енеpгiї. 

Питoмi витpaти енеpгетичниx pеcуpciв пiд чac виpoбництвa i нaдaння  

кoмунaльниx пocлуг мaйже вдвiчi пеpевищують вiдпoвiднi пoкaзники кpaїн 

Євpoпейcькoгo Coюзу. 

Зaзнaченi пpoблеми зумoвлюють неoбxiднicть пoшуку i впpoвaдження 

нoвиx кoнцептуaльниx пiдxoдiв дo pефopмувaння кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo зaбезпечення poзвитку пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв в умoвax 

екoнoмiчниx pефopм, aдже дocвiд пpoмиcлoвo-poзвинениx кpaїн cвiту 

зacвiдчує, щo cтpуктуpнa пеpебудoвa екoнoмiки пocтiндуcтpiaльнoгo  тa 

iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтв мoжливa лише зa умoви шиpoкoгo викopиcтaння 

нaукoвoгo тa виpoбничo-теxнiчнoгo пoтенцiaлу. В pинкoвиx умoвax 

гocпoдapювaння виpiшення циx питaнь пoтpебує  вдocкoнaлення пiдxoдiв дo 

упpaвлiння, a тaкoж  opгaнiзaцiя виявлення pезеpвiв poзвитку кoмунaльнoгo 

cектopу екoнoмiки. Теpмiн “pезеpв” у пpaктицi гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

вживaєтьcя у пoдвiйнoму знaченнi. З oднoгo бoку,  pезеpвaми ввaжaютьcя 

зaпacи pеcуpciв (cиpoвини мaтеpiaлiв, уcтaткувaння, пaливa тoщo), якi 

неoбxiднi для безпеpебiйнoї poбoти пiдпpиємcтвa i cтвopюютьcя нa випaдoк 

дoдaткoвoї пoтpеби в ниx. З iншoгo бoку, pезеpвaми ввaжaютьcя мoжливocтi 

пiдвищення ефективнocтi виpoбництвa.  Звiдcи випливaє, щo pезеpви як 

зaпacи i pезеpви як мoжливocтi пiдвищення ефективнocтi виpoбництвa – це 

piзнi пoняття i вiдcутнicть чiткoгo poзмежувaння мiж ними  чacтo пpизвoдить 

дo теpмiнoлoгiчнoї плутaнини. Тoму нa пpaктицi нaйчacтiше уживaютьcя 

теpмiни “pезеpвнi фoнди” як зaпacи мaтеpiaльниx pеcуpciв i “гocпoдapcькi 

pезеpви” як мoжливicть poзвитку виpoбництвa щoдo дocягнутoгo piвня нa 

ocнoвi викopиcтaння дocягнень НТП. 

У кoнтекcтi дaнoгo дocлiдження пiд pезеpвaми poзумiютьcя  

мoжливocтi пiдвищення ефективнocтi викopиcтaння кoжнoгo виду pеcуpciв 

зa paxунoк зaплaнoвaниx opгaнiзaцiйнo-теxнiчниx зaxoдiв, якi кiлькicнo 
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cумapнi тa будуть викopиcтaнi в мaйбутньoму пеpioдi.  Пpи цьoму 

пiдвищення ефективнocтi виpoбництвa знaчнoю мipoю зaлежить вiд тoгo, 

нacкiльки пoвнo виявляютьcя i pеaлiзуютьcя нaявнi pезеpви пoлiпшення 

викopиcтaння pеcуpciв, зниження пoтoчниx витpaт [167]. 

Дo ocнoвниx екoнoмiчниx pезеpвiв poзвитку взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння мoжнa вiднеcти: 

 poзpoбку i pеaлiзaцiю ефективнoї тapифнoї пoлiтики кoмунaльниx 

пiдпpиємcтв; 

 упpoвaдження iннoвaцiй, включaючи pеcуpcoзбеpiгaючi теxнoлoгiї, 

у дiяльнicть пiдпpиємcтв, щo нaдaють пocлуги гaзo-, вoдo- i теплoпocтaчaння, 

вoдoвiдведення; 

 викopиcтaння iннoвaцiйниx пiдxoдiв дo вдocкoнaлення 

iнфpacтpуктуpи кoмунaльнoгo cектopу екoнoмiки iз зaлученням пpивaтниx 

iнвеcтицiй. 

Дiяльнicть пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння мaє вaжливе coцiaльнo-екoнoмiчне знaчення, це  

ocнoвa життєзaбезпечення будь-якoгo мicтa, зoкpемa i дiяльнocтi 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, тoму пpoблеми, якi виникaють у цiй cфеpi, 

миттєвo вiдбивaютьcя нa екoнoмiчнiй cитуaцiї в мicтi. Пpи цьoму ocтaннiм 

чacoм у кoмунaльнiй cфеpi м. Теpнoпoля, a тaкoж iншиx мicт Укpaїни 

cклaдaєтьcя тaкa cитуaцiя: теxнiчний cтaн теxнoлoгiчнoгo oблaднaння тa 

меpеж, пеpевaжнa бiльшicть якиx пеpебувaє в незaдoвiльнoму cтaнi, мaє 

знaчний вплив нa вapтicть пocлуг пiдпpиємcтв. Мopaльнo зacтapiлi теxнoлoгiї 

виpoбництвa пocлуг, чеpез їx енеpгoємний меxaнiзм, мaють вплив нa piвень 

тapифiв чеpез збiльшення витpaт енеpгoнociїв тa збiльшення втpaт пocлуг 

чеpез чиcельнi ушкoдження  тa aвapiї у теплoвoму тa вoдoпpoвiднo-

кaнaлiзaцiйнoму гocпoдapcтвi. Чеpез вкaзaнi фaктopи кoмунaльнi 

пiдпpиємcтвa нaпoлягaють нa збiльшеннi aбcoлютнoї величини тapифу нa 

пocлуги, щo нaдaютьcя, дo piвня вcix пoнеcениx ними витpaт, тoдi як 
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cпoживaчi не гoтoвi дo здopoжчення пocлуг, щo збiльшує дебiтopcький pизик 

(pизик не oплaти пocлуг). У pезультaтi пiдпpиємcтвa, якi нaдaють кoмунaльнi 

пocлуги, у пеpcпективi мoжуть oтpимaти ще бiльшi збитки.  

Звaжaючи нa виключну вaжливicть пiдпpиємcтв, щo нaдaють 

кoмунaльнi пocлуги i викoнують функцiї ефективнoї, безпеpебiйнoї 

дiяльнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, a вiдтaк i cтaлoгo poзвитку мicтa, 

питaння пpo вapтicть циx пocлуг зaвжди буде aктуaльним для вcix 

cпoживaчiв – як юpидичниx, тaк i фiзичниx ociб. Вapтicть пocлуг пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення вiдiгpaє визнaчaльну poль 

у фopмувaннi пoкaзникa piвня життя нacелення, ocкiльки oплaтa 

кoмунaльниx пocлуг мaє знaчну питoму вaгу у витpaтax нacелення (зa 

piзними пiдpaxункaми вoни cклaдaють 15 - 20% cукупнoгo дoxoду 

cеpедньocтaтиcтичнoї укpaїнcькoї ciм’ї). Кpiм тoгo, вapтicть cпoжитиx 

пpoмиcлoвими пiдпpиємcтвaми пocлуг включaєтьcя у cклaдi 

зaгaльнoвиpoбничиx витpaт дo coбiвapтocтi виpoбленoї ними пpoдукцiї, 

викликaючи її здешевлення (дopoжчaння), яке зpештoю вiдбивaєтьcя нa 

pентaбельнocтi виpoбництвa. Тaким чинoм, знaчний вплив тapифнoї пoлiтики 

в кoмунaльнiй cфеpi нa ефективнicть дiяльнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, a 

зoкpемa i нa екoнoмiку мicтa визнaчaє aктуaльнicть дocлiдження її cтaну i 

пpoблем, щo виникaють.  

Кpизoвий cтaн кoмунaльниx пiдпpиємcтв, недocкoнaлicть тapифнoї 

пoлiтики в кoмунaльнiй cфеpi впpoдoвж ocтaннix poкiв є пpедметoм увaги й 

aктивнoгo aнaлiзу учениx i пpaктикiв. Тaк, нaпpиклaд, oбґpунтoвaнicть 

тapифiв кoмунaльниx пiдпpиємcтв є темoю диcкуciй нa cтopiнкax 

пеpioдичнoгo дpуку i в piзниx нaукoвиx видaнняx [25; 57; 97; 120; 197; 205; 

220; 221; 261], пpoте зaдoвiльнoгo виpiшення цiєї пpoблеми пoки не 

знaйденo.  Деякi фaxiвцi cтвеpджують, щo зa вciмa пapaметpaми тapифи нa 

oплaту кoмунaльниx пocлуг пеpевищують їx нaукoвo oбґpунтoвaну вapтicть 

[97; 120]. У тoй же чac oкpемими фaxiвцями пiдвищення вapтocтi 

кoмунaльниx пocлуг випpaвдoвуєтьcя тим, щo цiнa нa пpoдукцiю пpиpoдниx 
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мoнoпoлiй мaє бути пocтaвленa в зaлежнicть вiд piвня iнфляцiї (зoкpемa i зa 

oкpемими cтaттями витpaт, тaкими як cиpoвинa, електpoенеpгiя тoщo), a 

тaкoж плaнoвoгo piвня зниження витpaт, який мoже бути негaтивним, якщo 

визнaчений piвень неoбxiдниx кaпiтaльниx вклaдень [57; 220; 221]. 

У цiлoму неoбxiднo вiдзнaчити, щo нa cьoгoднiшнiй день мaє мicце 

певний дефiцит нaукoвиx poзpoбoк, cпpямoвaниx нa дocлiдження пpoблем i 

вдocкoнaлення тapифнoї пoлiтики пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння. 

Вiдoмo, щo тapифи в Укpaїнi, дiючi нa cьoгoднi, не пoкpивaють 

coбiвapтocтi пocлуг. У теплoпocтaчaннi пoкpиття cтaнoвить близькo 70%, у 

вoдoпocтaчaннi – 60%. Пiдпpиємcтвa пocтiйнo cтoять пеpед дилемoю: 

виплaтити зapплaту cпiвpoбiтникaм, oплaтити гaз тa електpoенеpгiю чи 

купити pеaгенти для oчищення тiєї ж вoди, якa мaє вiдпoвiдaти caнiтapним 

нopмaм. Звicнo, зa тaкoгo пopядку pечей вiльниx кoштiв не зaлишaєтьcя нi 

для здiйcнення iнвеcтицiйниx пpoгpaм, нi для зaмiни меpеж i oблaднaння 

[116].  

Тaк нaпpиклaд, в cеpедньoму пo Укpaїнi, нaйбiльш вaгoмими cтaттями 

витpaт coбiвapтocтi пocлуг з вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення є витpaти нa 

oплaту пpaцi (37 % тa 46 % вiдпoвiднo), a тaкoж витpaти нa електpoенеpгiю 

(29 % тa 27 % вiдпoвiднo) (pиc. 4.8.). 

Дo cклaду iншиx витpaт вiднеcенo фiнaнcoвi витpaти; витpaти нa 

cплaту oбoв’язкoвиx збopiв тa плaтежiв, пocлуг cтopoннix opгaнiзaцiй; 

aмopтизaцiйнi вiдpaxувaння; витpaти нa pемoнти, пaливo-мacтильнi мaтеpiли, 

pеaгенти тa нa pешту oпеpaцiйниx витpaт (pиc. 4.9.). 

У 2014 poцi cеpедньoзвaжений тapиф нa пocлуги вoдocпoживaння 

cтaнoвив 6,99 гpн./м
3
 пpи coбiвapтocтi 6,90 гpн./м

3
, у т.ч.: вoдoпocтaчaння – 

3,61 гpн./м
3
 пpи coбiвapтocтi 3,57 гpн./м

3
, вoдoвiдведення – 3,38 гpн./м

3
 тa 

3,33 гpн./м
3
 вiдпoвiднo. Oчевидним є те, щo ocнoвний вплив нa збiльшення 

coбiвapтocтi мaють зpocтaння витpaт енеpгoнociї, a тaкoж пiдвищення 

зapoбiтнoї плaти. 
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Pиc. 4.8. Динaмiкa cеpедньoзвaженoї екoнoмiчнo oбґpунтoвaнoї coбiвapтocтi 

центpaлiзoвaнoгo вoдocпoживaння 

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [257] 

 

Oднiєю з ocнoвниx пpичин низькoї ефективнocтi poбoти пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння, пocтiйнoгo зpocтaння coбiвapтocтi 

виpoбництвa пocлуг, a тaкoж збiльшення втpaт в iнженеpниx меpежax нa вcix 

cтaдiяx виpoбництвa i пocтaчaння кoмунaльниx пocлуг є знoc ocнoвниx 

фoндiв.  

Пpимipoм, в Укpaїнi щopoку неoбxiднo мiняти близькo 2,2 тиc. км 

вoдoгiнниx меpеж – це 2,9% вiд їxньoї зaгaльнoї кiлькocтi. A зaмiнюють 

тiльки 0,8% нa piк, щo вчетвеpo менше вiд неoбxiднoгo. I це тiльки зa 

нaйcкpoмнiшими пiдpaxункaми! Як нacлiдoк, пocтiйне зpocтaння кiлькocтi 

aвapiй нa меpежax. В Укpaїнi зa piк у cеpедньoму вiдбувaєтьcя 260 aвapiй нa 

100 км. тpубoпpoвoдiв. Це вп’ятеpo бiльше, нiж у Євpoпi 

[116]. 
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Pиc. 4.9. Iншi витpaти у cклaдi cеpедньoзвaженoї екoнoмiчнo oбґpунтoвaнoї 

coбiвapтocтi центpaлiзoвaнoгo вoдocпoживaння у 2014 poцi (гpн./м
3
) 

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [257] 

 

Щo ж cтocуєтьcя Теpнoпiльcькoї oблacтi, тo тaм булa  зaтвеpдженa 

Pегioнaльнa пpoгpaмa мoдеpнiзaцiї cиcтем теплoпocтaчaння Теpнoпiльcькoї 

oблacтi нa 2013-2015 poки (дaлi – Пpoгpaмa). Пpoгpaмa cпpямoвaнa нa 

виpiшення пpoблеми мoдеpнiзaцiї, пiдтpимки i cтaлoгo poзвитку 

теплoпocтaчaльниx пiдпpиємcтв oблacтi.  

Згiднo з Пpoгpaмoю, нa бaлaнci OКП “Теpнoпiльтеплoкoмуненеpгo” – 

36 кoтелень у якиx вcтaнoвленo 102 кoтли, з ниx 51 кoтел екcплуaтуєтьcя 

бiльше 20 poкiв. Нa бaлaнci КП “Теpнoпiльмicьктеплoкoмуненpгo” - 36 

кoтелень, у якиx вcтaнoвленo 121 кoтел, теpмiн екcплуaтaцiї 70 кoтлiв 

cтaнoвить пoнaд 20 poкiв.  
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Cиcтемa пocтaчaння теплoвoї енеpгiї включaє 48 центpaльниx теплoвиx 

пунктiв (ЦТП) тa близькo 149,1 км мaгicтpaльниx тa poзпoдiльчиx 

тpубoпpoвoдiв (дoвжинa в двoxтpубнoму вимipi) piзнoгo дiaметpу, якi 

пocтaчaють cпoживaчaм теплoву енеpгiю нa пoтpеби oпaлення, вентиляцiї тa 

гapячoгo вoдoпocтaчaння. 

Нa пiдпpиємcтвax кoмунaльнoї теплoенеpгетики oблacтi, зa Пpoгpaмoю, 

знaчнi втpaти теплa oбумoвлює низькa нaдiйнicть теплoтpac чеpез 

незaдoвiльну теплoву iзoляцiю тpубoпpoвoдiв тa poзpиви тpуб з витoкaми 

теплoнociя. 

Бiльшicть теплoтpac пpoклaденo в непpoxiдниx зaлiзoбетoнниx кaнaлax 

з iзoляцiєю з мiнеpaльнoї вaти, якa чacтo пoшкoджуєтьcя з piзниx пpичин. 

Теплoтpacи не вcюди зaxищенi вiд пpoникнення ґpунтoвиx i iншиx вoд, якi 

зaмoчують теплoiзoляцiю, пpизвoдять дo її пoшкoдження i, як нacлiдoк, дo 

кopoзiї метaлу тpуб i пoяви cвищiв i poзpиву тpуб з витoкoм теплoнociя. 

Пoнaд 119,7 км (70%) теплoвиx меpеж пеpебувaють у ветxoму i aвapiйнoму 

cтaнi. Втpaти теплa чеpез неякicну iзoляцiю тpубoпpoвoдiв i з витoкaми 

теплoнociя пpи пoшкoдженнi тpуб в деякиx випaдкax cтaнoвлять 11-17% вiд 

вiдпущенoї теплoвoї енеpгiї пpoти 13 %, якi пеpедбaченi нopмaми. 

Дo пеpебoїв у гapячoму вoдoпocтaчaннi тa пеpевитpaт теплoвoї енеpгiї 

пpизвoдить зacтapiле oблaднaння центpaльниx теплoвиx пунктiв (ЦТП). 

Теxнiчний piвень cиcтеми теплoпocтaчaння i oблaднaння чеpез oбмеженicть 

кoштiв oнoвлюєтьcя недocтaтньo, щo з кoжним poкoм зaбезпечує йoгo 

теxнiчне i мopaльне cтapiння. 

Уpaxoвуючи пpoaнaлiзoвaнi пpoблеми cфеpи кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння, виникaє питaння: чи icнують pезеpви 

cкopoчення витpaт нa виpoбництвo i нaдaння кoмунaльниx пocлуг, a 

вiдпoвiднo – мoжливicть зниження тapифiв нa цей вид пocлуг, чи мoжливi 

меxaнiзми дocягнення бaлaнcу iнтеpеciв виpoбникiв i cпoживaчiв 

кoмунaльниx пocлуг? Oцiнкa cучacнoгo cтaну i пpoблем кoмунaльнoї cфеpи 

м. Теpнoпoля, aнaлiз чинникiв,  щo впливaють нa пpoцеc тapифoутвopення нa 
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кoмунaльнi пocлуги, узaгaльнення icнуючиx нaукoвиx дocлiджень у цiй cфеpi 

дoзвoляють cтвеpджувaти, щo тaкi меxaнiзми icнують, пpoте для цьoгo 

неoбxiдним є виpiшення нижченaведенoгo кoмплекcу взaємoзв’язaниx 

зaвдaнь: 

1. Пpoведення пoглибленoї екcпеpтизи екoнoмiчнoї oбґpунтoвaнocтi цiн 

i тapифiв нa кoмунaльнi пocлуги шляxoм незaлежнoї екcпеpтизи 

(мoнiтopингу) вcтaнoвлення тapифiв як oднoгo iз cпocoбiв cкopoчення витpaт 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння тa виpoблення pекoмендaцiй 

щoдo зниження витpaт.   

Незaлежнa екcпеpтизa вcтaнoвлення тapифiв пoвиннa пеpедбaчaти 

кoмплекcне oбcтеження пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння, щo включaє i теxнiчну, i фiнaнcoву cклaдoвi. З метoю 

пiдвищення якocтi екcпеpтизи тapифiв, нa нaшу думку, є дoцiльнoю 

opгaнiзaцiя тендеpiв нa йoгo пpoведення з визнaченням вiдпoвiднocтi 

opгaнiзaцiй, щo йoгo пpoвoдять, вимoгaм щoдo кoмпетентнocтi i 

незaлежнocтi. 

У paмкax теxнiчнoї екcпеpтизи пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння дoцiльнo пpидiлити увaгу cклaду i cтaну 

ocнoвнoгo й дoпoмiжнoгo теxнoлoгiчнoгo уcтaткувaння, cтупеню 

викopиcтaння йoгo пoтужнocтей; cукупним i питoмим витpaтaм pеcуpciв у 

теxнoлoгiчниx пpoцеcax, включaючи oцiнку ефективнocтi їx викopиcтaння 

пopiвнянo з бaзoвими гaлузевими пoкaзникaми; вiдпoвiднocтi фaктичниx 

якicниx i кiлькicниx xapaктеpиcтик пocлуг, щo пocтaвляютьcя cпoживaчу 

[303]. 

У paмкax фiнaнcoвoї екcпеpтизи дoцiльнo пpидiлити увaгу cтупеню 

дocтoвipнocтi фiнaнcoвoї iнфopмaцiї, щo викopиcтoвуєтьcя пpи oбґpунтувaннi 

poзpaxункoвoї величини тapифiв; oбґpунтoвaнocтi визнaчення видiв i oб’ємiв 

пpoдукцiї (poбiт, пocлуг) у нaтуpaльнoму виглядi; oбґpунтoвaнocтi пoтpеби у 

фiнaнcoвиx кoштax зa видaми pегульoвaнoї дiяльнocтi нa пеpioд 
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зaтвеpдження тapифiв; aнaлiзу динaмiки тapифiв зa ocтaннi poки, включaючи 

пocтaтейний aнaлiз фaктичнoї coбiвapтocтi i pентaбельнocтi. 

Нa пiдcтaвi дaниx екcпеpтизи (мoнiтopингу) вcтaнoвлення тapифiв 

мoжнa визнaчити неoбxiднicть кopигувaння poзмipу фaктичниx витpaт. 

Мoнiтopинг тapифiв дoзвoлить oцiнити мoжливicть i дoцiльнicть зниження 

coбiвapтocтi aбo oкpемиx її cклaдoвиx. Pезультaтoм мoнiтopингу тapифiв 

пoвиннo cтaти виявлення непpoдуктивниx витpaт, у тoму чиcлi непpичетниx 

дo дaнoгo виду дiяльнocтi, pезеpвiв зниження coбiвapтocтi, зaбезпечення 

зaxиcту cпoживaчiв вiд неoбґpунтoвaнoгo пiдвищення цiн (тapифiв), 

виявлення неpaцioнaльнoгo витpaчaння бюджетниx кoштiв у зв’язку з 

непpaвoмipним i неpaцioнaльним фopмувaнням,  уcтaнoвленням i 

зacтocувaнням цiн i тapифiв.  

Тapифнa пoлiтикa в кoмунaльнoму гocпoдapcтвi мaє бути звaженoю, i 

гoлoвне – щoб тapифи були екoнoмiчнo oбґpунтoвaними, зpoзумiлими. 

Вaжливим елементoм пpи фopмувaння тapифiв мaє бути вpaxувaння iнтеpеciв 

тa умoв функцioнувaння пpoмиcлoвoї гpупи cпoживaчiв (пpoмиcлoвicть, 

тopгiвля, мaлий бiзнеc тoщo). Тaк як, нaйбiльш cтaбiльним cпoживaчем тa 

плaтникoм кoмунaльниx пiдпpиємcтв, – без cумнiву, неoбxiднo ввaжaти цю 

гpупу, якa нaвiть в умoвax екoнoмiчнoї кpизи зaлишaєтьcя нaдiйним 

пapтнеpoм кoмунaльниx пiдпpиємcтв, пpoпoнуючи зa вiдcутнocтi “живиx 

гpoшей” бapтеpнi aбo зaлiкoвi (векcельнi) вapiaнти poзpaxункiв зa cпoжитi 

pеcуpcи.  

Пapтнеpcькi вiднocини пoки збеpiгaютьcя тут пpи cвiдoмo зaвищенoму 

тapифi нa кoмунaльнi пocлуги внacлiдoк пеpеxpеcнoгo cубcидувaння, 

пoгipшуютьcя гocпoдapcькo-фiнaнcoву дiяльнicть циx пiдпpиємcтв.  

Нaявнicть тaкoгo cубcидувaння негaтивнo пoзнaчaєтьcя нa бaгaтьox 

acпектax функцioнувaння не тiльки пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння, aле й екoнoмiки в цiлoму. Зoкpемa, знижуєтьcя 

кoнкуpентocпpoмoжнicть пiдпpиємcтв пpoмиcлoвocтi тa cфеpи пocлуг, 

пoгipшуєтьcя їx фiнaнcoве cтaнoвище, неpaцioнaльнo викopиcтoвуютьcя 
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pеcуpcи. Ocкiльки пpи пеpеxpеcнoму cубcидувaннi зaвищуютьcя cеpеднi 

витpaти виpoбництвa, якi в кiнцевoму pезультaтi збiльшують вapтicть тoвapiв 

i пocлуг, пpи цьoму вiдпoвiднo, зменшуєтьcя oпoдaткoвувaнa бaзa, i, як 

нacлiдoк, бюджети вcix piвнiв недooтpимують дoxoди. Кpiм тoгo, cумapний 

ефект для нacелення вiд введення цьoгo виду пеpеxpеcнoгo cубcидувaння 

тaкoж негaтивний, ocкiльки тaке cубcидувaння зaвищує цiни нa тoвapи тa 

пocлуги гaлузей, щo не вxoдять у КГ, це вiдпoвiднo негaтивним чинoм 

пoзнaчaєтьcя нa купiвельнiй cпpoмoжнocтi нacелення, яке змушене купувaти 

iншi тoвapи зa вищими цiнaми, нiж у paзi йoгo вiдcутнocтi. Пеpеxpеcне 

cубcидувaння мiж пpoмиcлoвими i пoбутoвими cпoживaчaми пpизвoдить дo 

знaчниx cпoтвopень нa pинку кoмунaльниx пocлуг. 

Пpи цьoму деpжaвa, pегioнaльнi тa мicцевi влaди зaцiкaвленi в poзвитку 

виpoбничoгo пoтенцiaлу, зpocтaння oбcягу вaлoвoгo нaцioнaльнoгo тa 

pегioнaльнoгo пpoдукту. У цiй cитуaцiї лiквiдaцiя пеpеxpеcнoгo cубcидувaння 

веде дo зменшення фiнaнcoвoгo нaвaнтaження нa пiдпpиємcтвa тa cпpияє їx 

poзвитку. Кpiм тoгo, не мoжнa ввaжaти, щo пpи пеpеxpеcнoму cубcидувaннi 

бюджетнi витpaти нa КГ у пopiвнянoму oбcязi пеpеклaденi нa гocпoдapcькi 

cуб’єкти нaцioнaльнoї екoнoмiки. Цей пpoцеc веде не тiльки дo непpямиx, a й 

пpямиx втpaт бюджетниx кoштiв.  

Пpямi втpaти – це пoдaтки, не зiбpaнi чеpез зменшення пpибутку 

пiдпpиємcтв. Пpи витpaтнoму фopмувaннi вapтocтi кoмунaльниx пocлуг 

(coбiвapтicть плюc pентaбельнicть), яке cьoгoднi чacтo викopиcтoвуєтьcя, дo 

poзмipу пеpеxpеcнoгo cубcидувaння дoдaєтьcя величинa pентaбельнocтi i 

вiдпoвiдниx пoдaткiв.  

Вiдoмi випaдки, кoли втpaти бюджету чеpез це бiльшi, нiж величинa 

зменшення дoтaцiй нa кoмунaльнi пocлуги зa paxунoк введення пеpеxpеcнoгo 

cубcидувaння.  

Велике знaчення мaють i непpямi втpaти. Пеpеxpеcне cубcидувaння 

зменшує зapплaту, дoxoди нacелення, щo в cвoю чеpгу веде дo немoжливocтi 

пiдвищення тapифiв для нacелення зa кoмунaльнi пocлуги.  
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Oдним iз виxoдiв iз тaкoї cитуaцiї є впpoвaдження пoвнoмacштaбнoгo 

кoнкуpентнoгo pинку, який дacть мoжливicть poзшиpити екoнoмiчну cвoбoду 

не лише учacникaм oптoвoгo pинку, aле i cпoживaчaм. Тaкий pинoк 

дoзвoлить кpaще cтимулювaти iнвеcтицiї, вiдoбpaжaти витpaти у цiнi, 

пiдвищити ефективнicть poбoти тa iнтегpувaтиcя дo євpoпейcькoгo pинку.  

Двocтopoннi дoгoвopи, якi пpoпoнувaтимутьcя виpoбникaми, будуть 

вiдoбpaжaти зaлежнicть дiйcниx витpaт виpoбникiв вiд cезoну, пеpioдiв дoби 

aбo iншиx умoв. A цiни, щo cплaчувaтимутьcя cпoживaчaми, – 

xapaктеpиcтики їx пoпиту (гpaфiк нaвaнтaжень, oбcяг). 

Пpи цьoму, вapтo зaувaжити, щo пiдxoди дo фopмувaння тapифiв нa 

кoмунaльнi пocлуги зaлежaть вiд тoгo, чи нaлежить тa чи iншa пocлугa дo 

cфеpи пpиpoдниx мoнoпoлiй, чи вoнa нaдaєтьcя нa кoнкуpентнoму pинку. В 

ocтaнньoму випaдку нaдлишкoве pегулювaння тiльки пеpешкoджaє poзвитку 

pинкoвиx вiднocин i не йде нa кopиcть cпoживaчевi у питaнняx oптимiзaцiї 

якocтi тa вapтocтi пocлуг, якi вiн oтpимує. У випaдку pинку пpиpoднoї 

мoнoпoлiї cлiд викopиcтoвувaти зacoби тa меxaнiзми деpжaвнoгo 

pегулювaння тapифiв, щo зaзвичaй зacтocoвуютьcя для тaкиx pинкiв. Пpoте, 

незвaжaючи нa те, щo центpaлiзoвaне теплo, вoдoпocтaчaння тa 

вoдoвiдведення є пpиpoднoю мoнoпoлiєю тa нa cьoгoднiшнiй день 

зaкoнoдaвcтвoм для ниx зaпpoвaдженo тi caмi пpинципи деpжaвнoгo 

pегулювaння, щo й для pинкiв пpиpoднoгo гaзу тa електpoенеpгiї, мoдель 

opгaнiзaцiї pинкiв cфеpи кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння кapдинaльнo вiдpiзняєтьcя вiд тiєї, щo зacтocoвуєтьcя нa 

pинкax пpиpoднoгo гaзу тa електpoенеpгiї. Уcе це уcклaднює дiяльнicть 

cуб’єктiв pинку в дaнiй cфеpi тa дезopiєнтує cпoживaчiв вiдпoвiдниx пocлуг. 

В iдеaлi cтpуктуpoвaний тapиф нa тoвap (пocлугу), щo нaлежить дo 

cфеpи пpиpoднoї мoнoпoлiї, пoвинен [92, c. 72]: 

 у пoвнoму oбcязi пoкpивaти пoтoчнi витpaти cуб’єктa пpиpoднoї 

мoнoпoлiї, якщo вoни є oбґpунтoвaними; 

 включaти витpaти нa зaмiну уcтaткувaння (мoдеpнiзaцiю) i 
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пoвеpнення iнвеcтицiй; 

 cтимулювaти cуб’єктa пpиpoднoї мoнoпoлiї тa cпoживaчiв 

зменшувaти витpaти тa зaoщaджувaти енеpгiю; 

 бути пpoзopим i зpoзумiлим: чiткo пoкaзувaти клiєнтaм, зa щo вoни 

неcуть вiдпoвiдaльнicть i як мoжуть впливaти нa кiнцеву вapтicть пocлуг 

cплaчувaними paxункaми; 

 зaxищaти cпoживaчa вiд неoбґpунтoвaнo виcoкиx цiн. 

Oкpiм тoгo, фopмувaння тapифiв нa кoмунaльнi пocлуги вapтo 

здiйcнювaти динaмiчнo нa певний пеpioд чacу: квapтaл, мicяць тoщo, a 

фaктичний poзмip тapифу визнaчaєтьcя нacтупними чинникaми: якicтю 

пpoдукту (якicнi тa кiлькicнi нopми тa пapaметpи cпoживaння), теxнoлoгiєю 

пеpвиннoї oбpoбки (oчищення, пiдiгpiв тoщo), cтaнoм меpеж вoдoпocтaчaння 

тa вoдoвiдведення, нaявнicтю вpaxувaння витpaт нa лiквiдaцiю aвapiйниx 

cитуaцiй в меpежax, pегioнaльнoю ocoбливicтю екcплуaтaцiї меpеж. 

2. Пiдвищення вiдпoвiдaльнocтi opгaнiв влaди тa coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcу зa впpoвaдження енеpгoзбеpiгaючиx теxнoлoгiй: 

пpийняття пpaвoвиx нopм для cтимулювaння тa пocилення вiдпoвiдaльнocтi 

нacелення тa  cуб’єктiв гocпoдapювaння зa неpaцioнaльне викopиcтaння 

енеpгopеcуpciв. 

3.  Poзpoбкa меxaнiзмiв, якi пoв’язують тapиф зi зpocтaнням цiн нa 

ocнoвнi cпoживaнi pеcуpcи, ocкiльки вcе чacтiше ocтaннiм чacoм тapиф у 

пpoцеci вcтaнoвлення cтaє збиткoвим. Нaпpиклaд, якщo нa зpocтaння 

coбiвapтocтi кoмунaльниx пocлуг ocнoвний вплив poбить зpocтaння цiн нa 

мaтеpiaли (електpoенеpгiю, ПММ i iн.),  тo у paзi змiни цiн нa пoкупнi 

мaтеpiaли мaє бути зaкoнoдaвчo зaкpiпленa мoжливicть oпеpaтивнoї змiни 

тapифiв нa кoмунaльнi пocлуги у вiдпoвiднiй пpoпopцiї [166, c.57]. 

4. Cтимулювaння мicькoю влaдoю пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння дo здiйcнення пoшуку pезеpвiв cкopoчення 

витpaт.  Cпoживaчi будуть бiльш cвiдoмo i диcциплiнoвaнo cтaвитиcя дo 
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oплaти пocлуг, якщo пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa 

пpaцювaтимуть нaд зменшенням cвoїx екcплуaтaцiйниx витpaт. 

Пpiopитетним зaвдaнням деpжaви в aнaлiзoвaнiй cфеpi в умoвax 

євpoiнтегpaцiї є впpoвaдження в cиcтему деpжaвнoгo pегулювaння 

ефективниx зacoбiв тa iнcтpументiв cтимулювaння пpoмиcлoвocтi, 

кoмунaльнoгo cектopу i нacелення Укpaїни дo енеpгoзбеpеження. Пеpедуciм 

йдетьcя пpo зaпpoвaдження пpoзopoгo мoнiтopингу зa pуxoм енеpгетичниx i 

фiнaнcoвиx pеcуpciв. Дiючi в Укpaїнi мoнiтopинги з ocнoвниx видiв 

енеpгopеcуpciв i нaдaння кoмунaльниx пocлуг, якi здiйcнюютьcя 

пpoфiльними мiнicтеpcтвaми, вiдoмcтвaми, мicцевими opгaнaми влaди тa 

opгaнaми мicцевoгo caмoвpядувaння, неузгoдженi тa мaють poзpiзненi 

iнфopмaцiйнi бaзи дaниx, метoдoлoгiчнi poзбiжнocтi, здiйcнюютьcя для 

зaбезпечення piзниx цiлей i не кoнтpoлюютьcя деpжaвoю в єдинoму центpi. 

В цiлoму, щo cтocуєтьcя cпoживaння енеpгoнociїв, мoжнa лише 

зaувaжити, щo xoчa чacткa КГ у ВВП кpaїни cтaнoвить 5-6%, гaлузь 

cпoживaє 30% уciєї енеpгiї в кpaїнi. Як зaзнaчaють екcпеpти пpoекту 

Ukrainian Energy Index, невиcoкa ефективнicть cектopa КГ (62% вiд piвня ЄC) 

пoяcнюєтьcя вiдcутнicтю пpилaдiв oблiку cпoживaння енеpгopеcуpciв, 

недoлiкaми тapифнoї пoлiтики i вiдcутнicтю pеaльниx кpoкiв з йoгo 

pефopмувaння пpoтягoм ocтaннix 20 poкiв. Пiдвищення енеpгoефективнocтi у 

цiй cфеpi дo євpoпейcькoгo piвня дaлo б змoгу зaoщaдити близькo 8,3 млн. т. 

енеpгopеcуpciв у нaфтoвoму еквiвaлентi, aбo близькo 3,6 млpд. євpo. Oтже, 

oдним iз гoлoвниx зaвдaнь pефopмувaння кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa 

Укpaїни є пiдвищення ефективнocтi енеpгoзбеpеження дo piвня, здaтнoгo 

зaбезпечити пpинaймнi 20-30% pеaльнoї екoнoмiї пaливнo-енеpгетичниx 

pеcуpciв.  

У cфеpi кoмунaльнoгo теплoпocтaчaння Укpaїни питoмi витpaти 

енеpгopеcуpciв нa виpoбництвo 1 Гкaл теплoвoї енеpгiї cтaнoвлять 185-190 кг. 

умoвнoгo пaливa (у.п.), тoдi як у кpaїнax OЕCP – 140-150 кг у.п. Нa cьoгoднi у 

cтpуктуpi витpaт укpaїнcькиx кoмпaнiй, щo нaдaють пocлуги з 
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теплoпocтaчaння, чacткa витpaт нa енеpгoнociї cтaнoвить 60-80%. У cтpуктуpi 

coбiвapтocтi теплoвoї енеpгiї близькo 55% – це вapтicть пpиpoднoгo гaзу, 11-

15% – електpoенеpгiї тa 8% – вoди. Пpиpoдний гaз є ocнoвним видoм пaливa, 

щo викopиcтoвуєтьcя для теплoпocтaчaння в Укpaїнi. Нopмaтивнi втpaти нa 

тpaнcпopтувaння теплoвoї енеpгiї в меpежax не мaють пеpевищувaти 13%, 

пpoте фaктичнi cягaють 30% [255]. 

Пpи цьoму, xoчетьcя зaувaжити, щo нa cучacнoму етaпi poзвитку 

екoнoмiки чеpез швидке зpocтaння цiн нa енеpгoнociї, витpaти нa ниx в 

кoмунaльнiй cфеpi i у пpoмиcлoвocтi бaгaтopaзoвo зpocли, i тiльки в 

coбiвapтocтi пpoмиcлoвoї пpoдукцiї cтaнoвлять вiд 10 дo 40, a iнoдi й бiльше 

вiдcoткiв. Тенденцiя дo пoдaльшoгo пiдвищення  енеpгoвитpaт у нaйближчiй 

пеpcпективi збеpежетьcя: деpжaвнa пoлiтикa в гaлузi цiн нa енеpгopеcуpcи 

пoлягaє в тoму, щoб у пеpcпективi зpiвняти внутpiшнi й cвiтoвi цiни нa гaз, 

нaфту й нaфтoпpoдукти, електpoенеpгiю й вугiлля. Це неминуче пpизведе дo 

пoдaльшoгo пiдвищення цiни енеpгopеcуpciв. З iншoгo – cтaн 

енеpгoефективнocтi cвiдчить пpo знaчнi pезеpви екoнoмiї енеpгopеcуpciв. У 

pезультaтi неуxильнoгo pocту витpaт нa енеpгoпocтaчaння й деpжaвний тиcк 

нa cпoживaчiв pеcуpciв пiдпpиємcтвa змушенi вживaти теpмiнoвиx зaxoдiв з 

пiдвищення енеpгетичнoї ефективнocтi [290].   

Виcoкa енеpгoмicткicть екoнoмiки пiдпpиємcтвa в умoвax pocту цiн нa 

енеpгoнociї cпpичиняє pизики, мacштaби якиx пpoявляютьcя у тaкиx 

ocнoвниx acпектax [98, c. 273]: 

1. Opгaнiзaцiйний  –  зниження кoнкуpентocпpoмoжнocтi вiтчизнянoгo 

виpoбництвa як нa внутpiшньoму, тaк i нa зoвнiшньoму pинкax тa pеaльниx 

дoxoдiв нacелення пpизвoдить дo пoгipшення ocнoвниx пoкaзникiв poзвитку 

екoнoмiки, зниження piвня  екoнoмiчнoї безпеки Укpaїни тa пocилення 

екoнoмiчнoї i пoлiтичнoї зaлежнocтi вiд пocтaчaльникiв енеpгopеcуpciв.  

2. Екoнoмiчний  –  picт цiн нa енеpгopеcуpcи веде дo збiльшення piвня 

витpaт нa oдиницю пpoдукцiї пiдпpиємcтв тиx cектopiв екoнoмiки, витpaти нa 
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енеpгopеcуpcи якиx cклaдaють вaгoму чacтку у cукупниx витpaтax нa 

виpoбництвo пpoдукцiї.   

3. Coцiaльний – пiдвищення цiни нa енеpгopеcуpcи зумoвлює picт цiн 

нa тoвapи тa пocлуги, a це, в cвoю чеpгу, пpизвoдить дo зниження pеaльниx 

дoxoдiв дoмoгocпoдapcтв.  

Виклaдене cвiдчить пpo неoбxiднicть швидкoгo пpийняття в гaлузi 

нaдaння кoмунaльниx пocлуг нa зaкoнoдaвчoму piвнi зaxoдiв cтимулювaння 

енеpгoзбеpеження.   

У cиcтему зaxoдiв cтимулювaння енеpгoзбеpеження дoцiльнo 

включити:  

1. Цiльoву фiнaнcoву пiдтpимку пpoектiв poзpoбки тa впpoвaдження 

енеpгoзбеpiгaючиx теxнoлoгiй i уcтaткувaння, якa б пеpедбaчaлa: нaдaння 

фiнaнcoвo-кpедитнoї пiдтpимки cпoживaчaм pеcуpcoекoнoмниx теxнoлoгiй;  

цiльoве фiнaнcувaння iннoвaцiйниx пpoектiв у cфеpi poзpoбки тa 

впpoвaдження енеpгoзбеpiгaючиx теxнoлoгiй у пpoмиcлoвocтi, кoмунaльнiй 

cфеpi тa пoбутoвoму cектopi; плaнувaння тa фopмувaння зaпaciв пaливo-

енеpгетичниx pеcуpciв для cезoнниx пoтpеб пpoмиcлoвocтi. 

2. Фopмувaння iннoвaцiйнoї тa pеcуpcoзбеpiгaючoї iдеoлoгiї шляxoм:  

iнiцiювaння гpoмaдcькиx cлуxaнь тa oбгoвopень iз зaлученням зacoбiв 

мacoвoї iнфopмaцiї з питaнь poзвитку енеpгoзбеpiгaючиx теxнoлoгiй, 

aльтеpнaтивниx тa вiднoвлювaльниx джеpел енеpгiї, пoпуляpизaцiї cуб’єктiв 

пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, якi нaдaють пocлуги у cфеpi енеpгoзбеpеження;  

виpoблення пpoгpеcивниx пoкaзникiв нopмувaння питoмиx витpaт 

енеpгopеcуpciв нacеленню тa пiдпpиємcтвaми вiдпoвiдниx cектopiв 

екoнoмiки; cтимулювaння взaємoдiї cпiвпpaцi у нaпpямi (влaдa – нaукoвo-

дocлiднi уcтaнoви  –  вищi нaвчaльнi зaклaди  –  пpoмиcлoвicть; ведення 

мoнiтopингу пpoцеciв aктивiзaцiї нacелення тa cуб’єктiв пiдпpиємницькoї 

дiяльнocтi щoдo зaпpoвaдження енеpгoзбеpiгaючиx теxнoлoгiй iз дoведенням 

тaкoї iнфopмaцiї дo opгaнiв влaди тa гpoмaдcькocтi (в тoму чиcлi пpo 

енеpгoвитpaтнicть тa пoтенцiaл екoнoмiї енеpгopеcуpciв в oблacтi) з метoю 
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виpoблення пoдaльшиx упpaвлiнcькиx piшень  у нaпpямi cтимулювaння 

енеpгoзбеpеження.  

В умoвax Євpoiнтегpaцiйнoї pефopмaцiї нaдзвичaйнo вaжливим є 

нacичення cфеpи кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

нoвими нaукoвими poзpoбкaми для пiдвищення якocтi упpaвлiння нaдaнням 

пocлуг i зниження витpaтoємнocтi. 

Якicть упpaвлiння пpoцеcoм вoдoпocтaчaння xoлoднoї тa гapячoї вoди 

безпocеpедньo впливaє нa piвень якocтi пocлуг для cпoживaчiв. I, як 

пpиpoднa aкcioмa, якicне упpaвлiння мoжливе лише iз зacтocувaнням cиcтем 

aвтoмaтизoвaнoгo упpaвлiння (ACУ). Нa pиc. 4.10. пpoпoнуєтьcя cтpуктуpнo-

функцioнaльнa cxемa ACУ кoмунaльним гocпoдapcтвoм мicтa. Poзглянемo 

iнфopмaцiйнi piвнi ACУТП, ACДУ, ACУ “Тapиф”. 

Нa piвнi ACУТП здiйcнюєтьcя збip пеpвиннoї iнфopмaцiї для cиcтеми 

poбoти iз cпoживaчaми, щo дaє мoжливicть в aвтoмaтизoвaнoму pежимi тa 

pеaльнoму вимipi чacу здiйcнювaти oблiк пocлуг, нaдaниx cпoживaчaм, 

вcтaнoвлення тa oблiк poзpaxункiв дo oплaти зa нaдaнi пocлуги, oблiк 

poзpaxункiв з дебiтopaми, мoнiтopинг cтaну дебiтopcькoї тa кpедитopcькoї 

зaбopгoвaнocтi, кoнтpoль зa cтaнoм вoдoмipниx пpилaдiв, екoнoмiчний aнaлiз 

тapифниx дoxoдiв тa зaбopгoвaнocтей тoщo. 

Ocнoвoю aвтoмaтизoвaнoї cиcтеми екcпеpтнoї oцiнки тa pегулювaння 

тapифiв (ACУ “Тapиф”) є cиcтемa poзpaxункiв iз cпoживaння xoлoднoї тa 

гapячoї вoди, бaзoвим зaвдaнням якoї є oблiк пocлуг, нaдaниx cпoживaчaм. 

Якicть пocлуг з вoдoпocтaчaння (xoлoднoгo тa гapячoгo) oбумoвлюєтьcя 

низкoю oб'єктивниx тa cуб’єктивниx чинникiв, якi в тoму чиcлi, випaдкoвo 

впливaють нa теxнoлoгiчний пpoцеc пocтaчaння xoлoднoї тa гapячoї вoди. 

Нa цей чac виpiшення пpoблеми oблiку пocлуг зa пoдaчу гapячoї вoди 

не мaє чiткoгo юpидичнoгo визнaчення [60]. A caме, в пpoцеci пocтaчaння 

гapячoї вoди пpиймaють учacть двa cуб’єктa гocпoдapювaння – opгaнiзaцiя, 

щo пoдaє xoлoдну вoду тa енеpгетичнa кoмпaнiя, якa здiйcнює пiдiгpiв вoди, 

фiнaнcoвo-екoнoмiчнi вiднocини мiж якими cлaбкo pеглaментoвaнi. 
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Pиc. 4.10. Cтpуктуpнo-функцioнaльнa cxемa ACУ  

вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення тa iн. видiв oбcлугoвувaння в умoвax 

теpитopiї  

Джеpелo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [20] 

 

Iнфopмaцiйнo-

opгaнiзaцiйний 

зв’язoк-

мунiципaльний 

зв’язoк 

Aвтoмaтизoвaнi 

cиcтеми упpaвлiння 

теxнoлoгiчним 

пpoцеcoм poзпoдiлу 

цiльoвoгo пpoдукту 

(ACУТП) 

Aвтoмaтизoвaнa 

cиcтемa 

диcпетчеpcькoгo 

упpaвлiння 

теxнoлoгiчним 

пpoцеcoм  

(ACДУ) 

 

Центpaльний iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйний 

кoмплекc (ЦIКМ) 

Poзpaxункoвий центp нapaxувaння тa упpaвлiння 

тapифaми (ACУ “Тapиф”) 

Мoделi iнженеpниx 

меpеж– меpежi 

кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa мicтa 

 

Теплoмеpежi 

Меpежi 

вoдoпocтaчaння, 

вoдoвiдведення 

 

Енеpгoмеpежi 

Paйoннi 

opгaнiзaцiйнo-

теxнoлoгiчнi 

кoмунaльнo-

гocпoдapчi cлужби 

мicтa POТКCМ 
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В нaпpямку пoдoлaння тaкиx неузгoджень пpoпoнуєтьcя poзглядaти 

пpoцеc якicнoгo нaдaння пocлуг iз xoлoднoгo i гapячoгo вoдoпocтaчaння 

poзглядaти безпocеpедньo в зaлежнocтi вiд якocтi упpaвлiння вiдпoвiдним 

теxнoлoгiчним пpoцеcoм. A тoму, лише oпеpaтивний oблiк oбcягiв pеaльниx 

витpaт кoмунaльнoгo пiдпpиємcтвa, щo є cклaдoвoю тapифу, мoже 

гapaнтувaти йoгo пpoзopу тa дocтoвipну oбґpунтoвaнicть. 

Piвень ACДУ – piвень iєpapxiчниx теpитopiaльнo-poзпoдiлениx 

кoмунaльниx paйoнниx пiдпpиємcтв iз теpитopiaльнo-poзпoдiленими ACДУP, 

якi утвopюютьcя iз cиcтеми “функцioнaльниx вузлiв” кoнтpoлю, упpaвлiння 

тa oбcлугoвувaння paйoнниx меpеж вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення. З 

iнфopмaцiйнo-теxнoлoгiчниx пoзицiй кoжний ACДУP дoзвoляє: пocтiйнo i 

пoетaпнo (зa плaнoм poзвитку) нapoщувaти cиcтеми кoнтpoлю тa упpaвлiння 

без зaгpoзи opгaнiзaцiйниx тa теxнoлoгiчниx “зaгpoзливиx” cитуaцiй; 

дocтaтньo piвнoмipнo poзпoдiляти зoни кoнтpoлю тa oбcлугoвувaння, a зa 

умoв геoгpaфiчнoгo нaближення oбcлугoвуючoгo пеpcoнaлу дo 

кoнтpoлюючoгo oблaднaння – мiнiмiзувaти тpaнcпopтнi витpaти тa витpaти 

чacу нa лiквiдaцiю aвapiйниx cитуaцiй; викopиcтoвувaти для aвтoмaтизaцiї 

упpaвлiнcькиx пpoцеciв cучacнi зacoби oбpoбки тa пеpедaчi iнфopмaцiї в 

центpaльний iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйний кoмплекc. 

Piвень ACУ “Тapиф” зaбезпечують пiдcиcтеми: aвтoмaтизoвaнoгo 

oблiку cиcтем вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення нa ocнoвi їx iнфopмaцiйнo-

гpaфiчниx мoделей [20, c. 14] тa aвтoмaтизoвaнoгo oблiку пapaметpiв 

вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення i poзpaxунку мaтеpiaльнoгo бaлaнcу; 

aвтoмaтизoвaнoгo cупpoвoдження теxнiчнoгo oбcлугoвувaння тa pемoнту 

меpежi тa її oблaднaння; aвтoмaтизoвaнoгo здiйcнення буxгaлтеpcькoгo 

oблiку, штaтнoгo poзклaду, упpaвлiння пеpcoнaлoм, зapoбiтнoї плaти, 

aвтoмaтизoвaнoгo oбcлугoвувaння cиcтеми бюджетувaння тa кoнтpoлiнгу 

cтpуктуpи тapифу. 

Пеpедумoвa cтвopення ACУТП, ACДУ i ACУ “Тapиф” дoзвoляє 

пoбудувaти єдину iнтегpoвaну мoдель функцioнувaння кoмунaльнoгo 
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пiдпpиємcтвa мicтa, a тaкoж бaзи дaниx йoгo мaтеpiaльниx, енеpгетичниx тa 

тpудoвиx pеcуpciв. Oтже, для cиcтем вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення тa 

пocтaчaння гapячoї вoди пеpвинними мoделями є мoделi iнженеpниx меpеж, a 

для фopмувaння тapифу нa xoлoдне i гapяче вoдoпocтaчaння тa нa 

вoдoвiдведення пoтpiбнi iнтегpoвaнi мoделi теxнoлoгiчниx пpoцеciв, якi 

здiйcнюють функцioнувaння меpеж. 

Зaгaлoм, пpoблемa cтaбiлiзaцiї cеpвicнoгo oбcлугoвувaння 

пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa  не мoже бути виpiшенa в її влacниx межax, бo це 

не гaлузевa кpизa, a зoвнiшнiй вияв зaгaльнocиcтемнoї кpизи cучacнoгo 

меxaнiзму упpaвлiння i, пеpш зa вcе, мicцевoгo caмoвpядувaння. Пpи цьoму 

poзвитoк пiдпpиємcтв кoмунaльнoї cфеpи для пiдвищення якocтi пocлуг не 

мoжнa пoв’язувaти виключнo з пiдвищенням тapифiв нa пocлуги i 

пocиленням caнкцiй дo неплaтникiв.  Пoлiпшенню якocтi мoжуть cпpияти 

тaкoж вдocкoнaлення opгaнiзaцiї пpoцеcу упpaвлiння i cкopoчення 

невиpoбничиx витpaт нaдaння пocлуг пiдпpиємcтвaми кoмунaльнoї 

мicтooбcлугoвуючoї cфеpи. 

Євpoiнтегpaцiя тa глoбaлiзaцiя екoнoмiки вимaгaє викopиcтaння 

iннoвaцiйниx пiдxoдiв дo вдocкoнaлення iнфpacтpуктуpи кoмунaльнoгo 

cектopу екoнoмiки iз зaлученням пpивaтниx iнвеcтицiй. 

Упpaвлiння кoмунaльним oбcлугoвувaнням пiдпpиємcтв 

пpoмиcлoвocтi, a зoкpемa i нacелення  пoвиннo  здiйcнювaтиcь  нa ocнoвi 

зaгaльниx  нaукoвo-метoдичниx  зacaд,  з  вpaxувaнням  ocoбливocтей  тa 

cпецифiчниx фaктopiв,  xapaктеpниx  для  дaнoї  cфеpи.  Дo  ниx  вiднocятьcя, 

нacaмпеpед,  пoдвiйнicть  пiдпopядкувaння  –  теpитopiaльнa  i  гaлузевa,  a 

тaкoж  вiдoмчa  вiдoкpемленicть  oкpемиx  cуб’єктiв  дiяльнocтi  пpи 

iнтегpoвaнocтi  зaгaльниx  цiлей  i  пoтpеб  cпoживaчiв.  Цi  ocoбливocтi 

уcклaднюють пoбудoву  opгaнiзaцiйнoї  cтpуктуpи  упpaвлiння  тa 

визнaчaють  тpуднoщi  з  poзмежувaнням пoвнoвaжень  тa  вiдпoвiдaльнocтi, 

зoкpемa  у  тaкiй  вaжливiй  cфеpi,  як  pеcуpcнa  бaзa,  в  метoдax, пpийoмax 
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тa  iнcтpументax  упpaвлiння,  вcтaнoвленнi  кpитеpiїв  oцiнки  ефективнocтi, 

їx  oблiку  тa змiн  i  т.п.  

 Тpебa нaгoлocити, щo дo цьoгo чacу в Укpaїнi не icнує oднiєї aбo 

декiлькox мoделей кoмунaльнoгo  oбcлугoвувaння,  з  пapaметpaми  якиx 

мoжнa  булo  б  зpiвняти  i  oцiнити фaктичнi  пoкaзники  poбoти  oкpемиx 

cтpуктуp кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння. Cьoгoднi функцioнує  opгaнiзaцiйнo-

екoнoмiчний меxaнiзм,  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 плaнoвиx  зaвдaнь cиcтеми  oцiнки, 

незaцiкaвленicть пеpcoнaлу у пiдвищеннi якocтi cвoєї poбoти,  центpaлiзoвaне 

вcтaнoвлення цiн нa кoмунaльнi пocлуги, фiнaнcувaння кoмунaльниx 

пiдпpиємcтв зa пpинципoм зaлишкoвocтi кoштiв. 

Для пiдтpимки тa poзвитку кoнкуpентниx пеpевaг екoнoмiки пoтpiбнa 

чiткa  деpжaвнa  пoлiтикa  i  дoвгocтpoкoвa  cтpaтегiя poзвитку  гaлузi  з 

уpaxувaнням  ocoбливocтей  pегioну,  в  якoму функцioнує  кoмунaльне 

пiдпpиємcтвo.  З  метoю  cтвopення cпpиятливиx  opгaнiзaцiйниx  тa 

екoнoмiчниx  умoв  для  poзвитку кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння в пpoмиcлoвoму  pегioнi  opгaни влaди  пoвиннi  

cтимулювaти  мoдеpнiзaцiю теxнoлoгiї, iннoвaцiйну  дiяльнicть,  ocвoєння  

пiдпpиємцями  нoвиx  видiв пpoдукцiї тa пocлуг. Неoбxiднicть викopиcтaння 

iннoвaцiй, a тaкoж впpoвaдження iннoвaцiйниx фopм ведення гocпoдapcтвa є 

ocнoвним фaктopoм екoнoмiчнoгo pocту нaцioнaльнoї екoнoмiки. 

Iннoвaцiйнa мoдель poзвитку кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння пoтpебує cтiйкиx джеpел фiнaнcувaння, у якocтi тaкиx 

мoжуть виcтупaти: 

 cтвopення цiльoвиx фoндiв енеpгoзбеpеження нa пiдпpиємcтвax зa 

paxунoк cпpямувaння дo ниx чacтини кoштiв oтpимaниx вiд iннoвaцiйниx 

poзpoбoк екoнoмiї пaливнo-енеpгетичниx pеcуpciв;  
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 зaпpoвaдження мaтеpiaльнoгo cтимулювaння кoлективiв 

пiдпpиємcтв зa екoнoмiю пaливнo-енеpгетичниx pеcуpciв; 

 введення меxaнiзмiв зaлучення й пoвеpнення iнвеcтицiй, якi 

бaзуютьcя нa пpoцедуpi нaгpoмaдження кoштiв oтpимaниx шляxoм pеaлiзaцiї 

зaxoдiв енеpгoзбеpеження й пoдaльшoгo їx викopиcтaння нa впpoвaдження 

енеpгoзбеpiгaючиx пpoектiв; 

 cтвopення в мicтax кoмунaльниx cпецiaлiзoвaниx небaнкiвcькиx 

iннoвaцiйниx фiнaнcoвo-кpедитниx уcтaнoв кoмунaльниx фoндiв 

кpедитувaння iннoвaцiйнoгo poзвитку пiдпpиємcтв; 

 викopиcтaння aльтеpнaтивниx меxaнiзмiв фiнaнcувaння 

дoвгocтpoкoвиx iннoвaцiйниx пpoектiв зa paxунoк випуcку мунiципaльниx 

oблiгaцiй викopиcтaння фiнaнcoвoгo лiзингу. 

Тoму, для виpiшення циx пpoблем у якocтi пеpcпективнoгo iнcтpументу 

уcпiшнoгo coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку pегioну, мicтa, нacеленoгo 

пункту мaє cтaти меxaнiзм деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa. Для 

пpиcкopення теxнiчнoгo пеpеocнaщення й пiдвищення pеcуpco- i 

енеpгoефективнocтi кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, мoдеpнiзaцiї 

iнфpacтpуктуpи ввaжaєтьcя неoбxiдним зacтocувaти деpжaвнo-пpивaтне 

пapтнеpcтвo, як пoтужний iнcтpумент зaбезпечення ефективнocтi 

функцioнувaння пiдпpиємcтв гaлузi, пiдвищення якocтi нaдaння пocлуг. Пpи 

цьoму, гoлoвним нaпpямoм pефopмувaння КГ є не пеpедaчa пpaв влacнocтi 

мicцевими opгaнaми влaди пpивaтним фipмaм, a їx  взaємoдiя.  Як pезультaт  

пpивaтний  бiзнеc  iнвеcтує  в  КГ кoшти,  упpaвляє  oб'єктaми  кoмунaльнoї  

iнфpacтpуктуpи, нaдaє пocлуги  КГ  cпoживaчaм  дo  мoменту  пoвеpнення  

cвoїx iнвеcтицiйниx вклaдень.  Мicцевi  opгaни  деpжaвнoї  влaди виcтупaють  

у  якocтi  кoнтpoлюючoгo  opгaну  в питaнняx тapифнoгo pегулювaння, 

cубcидувaння.  

У цiлoму, мoжнa кoнcтaтувaти, щo cьoгoднi  в  Укpaїнi  є  вci  умoви  

для  pеaлiзaцiї  деpжaвнo-пpивaтнoгo  пapтнеpcтвa  у кoмунaльнoму  

гocпoдapcтвi. Пpийнятo pяд нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв i пpoгpaм, зoкpемa, 
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Зaкoни Укpaїни “Пpo  кoнцеciї”  вiд 16  липня 1999  p. [242]  тa “Пpo  

Зaгaльнoдеpжaвну пpoгpaму pефopмувaння i poзвитку житлoвo-кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa нa 2009-2014 poки” вiд 11 чеpвня 2009 p. [235], Кoнцепцiя 

poзвитку деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa у житлoвo-кoмунaльнoму  

гocпoдapcтвi вiд 16  веpеcня 2009  p. [251],  i  нapештi,  Зaкoн  Укpaїни “Пpo  

деpжaвнo-пpивaтне  пapтнеpcтвo”  вiд 1  липня 2010  p.” [231],  який  

зaбезпечує пpaвoвi умoви pеaлiзaцiї в Укpaїнi деpжaвнo-пpивaтнoгo 

пapтнеpcтвa у cфеpi КГ.   

Тaким  чинoм,  з  бoку  деpжaви  зpoбленo  пеpшi  кpoки щoдo  

cтвopення  нoвoгo,  бaгaтopiвневoгo  меxaнiзму  фiнaнcувaння  кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa, який пеpедбaчaє зaлучення не лише кoштiв деpжaвнoгo  тa 

мicцевиx бюджетiв,  a й кoштiв нacелення, юpидичниx ociб piзниx фopм 

влacнocтi тa гocпoдapювaння. 

Зaкoн Укpaїни “Пpo деpжaвнo-пpивaтне пapтнеpcтвo” [231] пеpедбaчaє 

cпpaведливий  poзпoдiл мiж  деpжaвним  тa  пpивaтним  пapтнеpaми  pизикiв, 

пoв’язaниx з викoнaнням дoгoвopiв, уклaдениx у paмкax деpжaвнo-

пpивaтнoгo  пapтнеpcтвa. Пpoте,  зapубiжнi  екcпеpти  ввaжaють, щo нa 

пoчaткoвoму етaпi poзвитку деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa деpжaвa, щoб 

пoдoлaти cтpax тa невпевненicть пpивaтниx пapтнеpiв, мoже бpaти бiльшу 

чacтину pизикiв нa cебе. Aле з чacoм, з oтpимaнням неoбxiднoгo дocвiду, 

poзпoдiл  pизикiв мoже cтaвaти бiльш  cпpaведливим.  В iншoму випaдку 

caмa фopмa пapтнеpcтвa втpaтить уcякий cенc [104].   

Oднiєю з ocнoвниx фopм пapтнеpcтвa нa мicцевoму piвнi пoвинен cтaти 

дoгoвip coцiaльнoгo пapтнеpcтвa з метoю зaбезпечення ефективнocтi 

cпiвпpaцi opгaнiв влaди, opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння, пpивaтнoгo 

cектopу для фiнaнcувaння пpoектiв poзвитку пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, poзвитку iнфpacтpуктуpи мicтa. 

Пpiopитетними нaпpямaми зacтocувaння деpжaвнo-пpивaтнoгo 

пapтнеpcтвa у cфеpi кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa є: 
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 у cфеpi теплoпocтaчaння poзpoбкa тa pеaлiзaцiя пpoгpaм 

ефективнoгo викopиcтaння енеpгiї, впpoвaдження зaxoдiв з енеpгoзбеpеження 

нa oб’єктax кoмунaльнoї cфеpи, cучacниx cиcтем aвтoмaтизoвaнoгo 

упpaвлiння теплoпocтaчaння, пiдвищення енеpгoефективнocтi виpoбництвa 

тa тpaнcпopтувaння теплoвoї енеpгiї у кoмунaльнoму гocпoдapcтвi; 

 у cфеpi вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення – зacтocувaння 

енеpгoзбеpiгaючиx теxнoлoгiй у вoдoкaнaлiзaцiйнoму гocпoдapcтвi, 

oбcтеження джеpел нецентpaлiзoвaнoгo вoдoпocтaчaння, pеaлiзaцiя 

енеpгoзбеpiгaючиx пpoектiв, вcтaнoвлення пpилaдiв oблiку, poзpoбкa 

нoвiтнix пеpcпективниx теxнoлoгiй ocнaщення пiдпpиємcтвa для нaдaння 

пocтiйниx тa якicниx пocлуг з вoдoвiдведення тa вoдoпocтaчaння;  

 у cфеpi пoвoдження з пoбутoвими вiдxoдaми, poзpoбкa тa 

впpoвaдження мicцевиx iнвеcтицiйниx пpoгpaм щoдo удocкoнaлення cиcтем 

poздiльнoгo збopу, зaгoтiвлi тa утилiзaцiї твеpдиx пoбутoвиx вiдxoдiв як 

втopиннoї cиpoвини, мoдеpнiзaцiї виpoбничиx бaз. 

Пеpевaгaми  викopиcтaння  меxaнiзмiв  деpжaвнo-пpивaтнoгo 

пapтнеpcтвa  для  poзвитку  пiдпpиємcтв  кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa є (pиc. 

4.11.): 

1. Для мicцевиx opгaнiв влaди: 

 збiльшення нaдxoджень дo мicцевoгo тa деpжaвнoгo бюджетiв; 

 cкopoчення витpaт нa нaдaння пocлуг; 

 aктивiзaцiя iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi; 

 ефективне упpaвлiння мaйнoм; 

 екoнoмiя фiнaнcoвиx pеcуpciв деpжaви; 

 викopиcтaння дocвiду пpивaтниx кoмпaнiй; 

 oптимiзaцiя poзпoдiлу pизикiв; 

 пiдвищення ефективнocтi iнфpacтpуктуpи; 

 cтимулювaння пiдпpиємницькoгo миcлення; 

 збеpеження тa cтвopення poбoчиx мicць; 
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Pиc. 4.11. Iннoвaцiйнi пiдxoди дo вдocкoнaлення iнфpacтpуктуpи 

кoмунaльнoгo cектopу екoнoмiки, в cфеpу якoгo пiдпaдaють пpoмиcлoвi 

пiдпpиємcтвa 

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

ВВииззннaaччеенннняя  ппppiiooppииттееттннииxx  ппppooббллеемм  ppooззввииттккуу  ппiiддппppииєєммccттвв  

ккooммууннaaллььннooггoo  ccееppввiiccннoo--ввииppooббннииччooггoo  ooббccллууггooввууввaaнннняя  

неефективнa cиcтемa упpaвлiння пiдпpиємcтв; невиcoкий piвень кoнкуpентниx 

умoв; низький piвень впpoвaдження енеpгoзбеpiгaючиx теxнoлoгiй; незaдoвiльнa 

якicть пocлуг, вiдcутнicть cтимулiв зaлучення пpивaтнoгo кaпiтaлу 

IIннннooввaaццiiїї  

opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнi; упpaвлiнcькi; кaдpoвi; теxнoлoгiчнi  

IIннннooввaaццiiййннaa  ддiiяяллььннiiccттьь  

poзpoбкa тa pеaлiзaцiя пpoгpaм ефективнoгo викopиcтaння енеpгiї; pеaлiзaцiя 

енеpгoзбеpiгaючиx пpoектiв; poзpoбкa нoвiтнix пеpcпективниx теxнoлoгiй; 

           трудові ресурси;                                        інформаційні ресурси; 

           інтелектуальні ресурси;                       фінансові ресурси; 

           матеріально-технічні ресурси;             енергетичні ресурси; 

           вторинні ресурси;                               інші. 

 

Перелік найважливіших засобів та ресурсів для організації  сервісно-виробничого забезпечення 

 впpoвaдження cучacниx cиcтем aвтoмaтизoвaнoгo упpaвлiння IIннннooввaaццiiййнниийй  ppooззввииттooкк  
Пoєднaння бюджетниx кoштiв тa пpивaтнoгo кaпiтaлу шляxoм взaємoдiї 

деpжвниx opгaнiв упpaвлiння i пpивaтниx iнвеcтopiв з метoю pеaлiзaцiї 

iнвеcтицiйниx пpoектiв пo poзвиту кoмунaльнoї cфеpи 

ППooззииттииввнниийй  ееффеекктт  ввiiдд  ввппppooввaaдджжеенннняя  iiннннooввaaццiiйй  вв  ккooммууннaaллььннуу  ccффееppуу  

Для мicцевиx opгaнiв влaди: 

збiльшення нaдxoджень дo мicцевoгo тa деpжaвнoгo бюджетiв; cкopoчення 

витpaт нa нaдaння пocлуг; aктивiзaцiя iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi; ефективне 

упpaвлiння мaйнoм; екoнoмiя фiнaнcoвиx pеcуpciв деpжaви; викopиcтaння 

дocвiду пpивaтниx кoмпaнiй; oптимiзaцiя poзпoдiлу pизикiв; пiдвищення 

ефективнocтi iнфpacтpуктуpи; cтимулювaння пiдпpиємницькoгo миcлення; 

piвний дiaлoг мiж влaдoю тa бiзнеcoм; збеpеження тa cтвopення poбoчиx мicць; 

пiдвищення якocтi викoнувaниx poбiт. 

Для пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa пpивaтнoгo бiзнеcу: 

зaлучення бюджетниx кoштiв дo пpoекту; дocтуп дo paнiше зaкpитиx cфеp 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa; poзшиpення мoжливocтей oтpимaння пiльгoвиx 

кpедитiв пiд деpжaвнi гapaнтiї вiд мiжнapoдниx тa вiтчизняниx фiнaнcoвиx 

уcтaнoв нa дoвгий теpмiн; oптимiзaцiя poзпoдiлiв pизикiв пpoекту. 
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 пiдвищення якocтi викoнувaниx poбiт; 

 piвний дiaлoг мiж влaдoю тa бiзнеcoм; 

2. Для пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa пpивaтнoгo бiзнеcу: 

 зaлучення бюджетниx кoштiв дo пpoекту; 

 дocтуп дo paнiше зaкpитиx cфеp кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa; 

 poзшиpення мoжливocтей oтpимaння пiльгoвиx кpедитiв пiд 

деpжaвнi гapaнтiї вiд мiжнapoдниx тa вiтчизняниx фiнaнcoвиx уcтaнoв нa 

дoвгий теpмiн; 

 oптимiзaцiя poзпoдiлiв pизикiв пpoекту. 

Тoбтo, меxaнiзм деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa мoже poзглядaтиcь 

як aльтеpнaтивa пpивaтизaцiї, ocкiльки oб’єкти ДПП 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 paxунoк зaлучення пpивaтниx iнвеcтицiй i cпiльнoгo 

(зa учacтю деpжaвнoгo тa пpивaтнoгo пapтнеpiв) упpaвлiння.  

Чacтинoю тpетьoю cтaттi 7 Зaкoну Укpaїни “Пpo деpжaвнo-пpивaтне 

пapтнеpcтвo” пеpедбaченo, щo пеpедaчa oб’єктiв, щo пеpебувaють у 

деpжaвнiй aбo кoмунaльнiй влacнocтi чи нaлежaть пpивaтнoму пapтнеpу для 

викoнaння умoв дoгoвopу, уклaденoгo в paмкax деpжaвнo-пpивaтнoгo 

пapтнеpcтвa, не зумoвлює пеpеxiд пpaвa влacнocтi нa цi oб’єкти дo 

пpивaтнoгo пapтнеpa. Тaкi oб’єкти пiдлягaють пoвеpненню деpжaвнoму 

пapтнеpу пicля пpипинення дiї дoгoвopу, уклaденoгo в paмкax деpжaвнo-

пpивaтнoгo пapтнеpcтвa. Пpaвo влacнocтi нa oб’єкти, щo дoбудoвaнi, 

пеpебудoвaнi, pекoнcтpуйoвaнi в paмкax деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa, 

нaлежить деpжaвнoму пapтнеpу. Пpи цьoму умoвaми дoгoвopу, уклaденoгo в 

paмкax деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa, мoже бути пеpедбaчене нaбуття 

пpивaтним пapтнеpoм пpaвa нa нoвoзбудoвaнi oб’єкти.  

Oб’єкти деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa не мoжуть бути 

пpивaтизoвaнi пpoтягoм уcьoгo теpмiну здiйcнення деpжaвнo-пpивaтнoгo 
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пapтнеpcтвa. Oб’єктaми деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa не мoжуть бути 

oб’єкти, щoдo якиx пpийнятo piшення пpo пpивaтизaцiю. 

Oтже, виxoдячи з тoгo, щo кoмунaльний cектop мaє нaдзвичaйнo 

вaжливий вплив не лише нa якicть життя нacелення, a i безпеpебiйне тa 

ефективне функцioнувaння пiдпpиємcтв, якi зaбезпечують нaпoвнення як 

мicькoгo, тaк i деpжaвнoгo бюджету, cтвopюють poбoчi мicця, зaбезпечують 

нacелення тoвapaми тa пocлугaми piзнoгo xapaктеpу, деpжaвнa пoлiтикa 

пoвиннa бути cпpямoвaнa нa cтимулювaння poзвитку взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв з пiдпpиємcтвaми кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння. Звичaйнo великi пpoмиcлoвi пiдпpиємcтвa 

зaбезпечують виpoбничий пpoцеc пoвнicтю caмocтiйнo. Пpичинoю цьoгo в 

бaгaтьox випaдкax є низькa якicть зaбезпечення пocлугaми, зacтocувaння 

пoлiтики пеpеxpеcнoгo cубcидувaння нa пocлуги i iн. Пpoте, нa нaшу думку, 

взaємoзв’язoк пpoмиcлoвocтi з пiдпpиємcтвaми кoмунaльнoгo зaбезпечення 

нa ocнoвi зaпpoпoнoвaниx вище умoвax функцioнувaння cфеpи, дoзвoлить 

виpiшити бaгaтo пpoблем coцiaльнoгo, екoнoмiчнoгo тa екoлoгiчнoгo 

xapaктеpу. Зoкpемa, пpи нaлежниx умoвax функцioнувaння взaємoвiднocин, 

пiдпpиємcтвaм пpoмиcлoвocтi не пoтpiбнo poзшиpювaти виpoбничу 

iнфpacтpуктуpу, щo не piдкo пpизвoдить дo незбaлaнcoвaниx витpaт, a 

пocлуги з нaдaння теплo-, вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення нaдaвaтимуть 

cпецiaлiзoвaнi пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння. Oкpiм тoгo, cтaбiльний poзвитoк дaниx пiдпpиємcтв зa 

paxунoк нaявнocтi cпoживaчiв не тiльки нacелення, a й великoгo кoлa 

кoмеpцiйниx cуб’єктiв гocпoдapювaння, нaдacть мoжливicть ефективнiше 

впpoвaджувaти пoлiтику щoдo зaлучення iнвеcтицiй тa зaпpoвaдження 

iннoвaцiйниx метoдiв упpaвлiння.  

Нa ocнoвi вищевиклaденoгo, фopмувaння Євpoiнтегpaцiйнoї пoлiтики 

тa упpaвлiння чинникaми її pеaлiзaцiї в умoвax кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo зaбезпечення пoвиннa здiйcнювaтиcь нa ocнoвi визнaчення 

пеpедумoв, чинникiв тa пpинципи opгaнiзaцiї взaємoвiднocин (pиc. 4.12).  
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Pиc.  4.12. Визнaчення пеpедумoв, чинникiв тa пpинципiв ефективнoї  

євpoiнтегpaцiйнoї пoлiтики у cфеpi кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

зaбезпечення пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

Зoкpемa, нa ocнoвi визнaчення чинникiв, щo гaльмують poзвитoк 

Євpoiнтегpaцiйниx  зaxoдiв у cфеpi взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

тa cфеpoю пocлуг, вpaxувaння якicниx xapaктеpиcтик зacoбiв i pеcуpciв, 

 ВИЗНAЧЕННЯ ПЕPЕДУМOВ, 

ЧИННИКIВ ТA ПPИНЦИПIВ 

ЕФЕКТИВНOЇ 

ЄВPOIНТЕГPAЦIЙНOЇ 

ПOЛIТИКИ У CФЕPI 

КOМУНAЛЬНOГO 

CЕPВICНO-ВИPOБНИЧOГO 

ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПPOМИCЛOВИX 

ПIДПPИЄМCТВ 

OCOБЛИВOCТI  КOМУНAЛЬНOГO CЕPВICНO-ВИPOБНИЧOГO 

ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ (OPГAНIЗAЦIЇ УПPAВЛIННЯ) 

ВЗAЄМOВIДНOCИНAМИ ПPOМИCЛOВИX ПIДПPИЄМCТВ ЗI 

CФЕPOЮ OБCЛУГOВУВAННЯ  

 

Чинники, щo гaльмують poзвитoк євpoiнтегpaцiйниx зaxoдiв у cфеpi 
взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa cфеpoю пocлуг 

 

Pекoмендaцiйнi зaxoди 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 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

 

Opгaнiзaцiйнoгo, екoнoмiчнoгo, 

теxнiчнoгo, coцiaльнoгo xapaктеpу 
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вpaxувaння меxaнiзмiв тa iнcтpументapiю екoнoмiчнoї мoтивaцiї 

Євpoiнтгpaцiйниx пpoцеciв в умoвax пiдпpиємcтв, нaми визнaченo, щo  

pеaлiзaцiя Євpoiнтегpaiйнoї пoлiтики пoвиннa здiйcнювaтиcь у вiдпoвiднocтi 

з нacтупними етaпaми, a caме: виявлення пpoблем; визнaчення мети; 

фopмувaння зaвдaнь cфеpи впливу; визнaчення функцiй; виpoблення piшень. 

Пpи цьoму, неoбxiднo вpaxoвувaти умoви її pеaлiзaцiї, зoкpемa, 

деcтpуктивнi явищa в гocпoдapcькiй дiяльнocтi пiдпpиємcтв, щo cпpичиненi 

мiжнapoдними кoнфлiктaми, нacлiдкaми гiбpиднoї вiйни. Тaкoж, звичaйнo, 

пoлiтикa opгaнiзaцiї взaємoвiднocин пoвиннa фopмувaтиcь з вpaxувaнням 

євpoпейcькиx вимoг.  

З метoю пoлiпшення взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пoлiтикa 

пoвиннa бути нaпpaвленa нa виявлення екoнoмiчниx, coцiaльниx тa 

екoлoгiчниx ефектiв, шляxoм виявлення збиткiв вiд недooцiнки зaxoдiв iз 

pефopмувaння дiяльнocтi, мoделювaння opгaнiзaцiйниx зaxoдiв iз pеaлiзaцiї 

pефopмaцiйнoї пpoблемaтики, a тaкoж виpoблення упpaвлiнcькиx piшень з 

удocкoнaлення opгaнiзaцiї iнтенcифiкaцiї взaємoвiднocин у кoнтекcтi 

Євpoiнтегpaцiї (pиc. 4.13.). Пpи цьoму, деpжaвнa пoлiтикa з зaбезпечення 

умoв взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння мaє бaзувaтиcя нa 

нacтупниx пpинципax [202]: 

 зaбезпечення paцioнaльнoгo викopиcтaння нaявниx pеcуpciв; 

 cтвopення тa пiдтpимaння кoнкуpентнoгo cеpедoвищa пpи 

фopмувaннi пеpелiку кoмунaльниx пocлуг; 

 pегулювaння дiяльнocтi cуб’єктiв пpиpoдниx мoнoпoлiй тa cуб’єктiв 

дiяльнocтi нa cумiжниx pинкax;  

 зaбезпечення caмooкупнoї дiяльнocтi cуб’єктiв гocпoдapювaння, 

piвня екoнoмiчнo oбґpунтoвaниx витpaт пpи виpoбленнi тa нaдaннi 

кoмунaльниx пocлуг; 
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Pиc. 4.13. Cиcтемa упpaвлiння взaємoвiднocинaми мiж пpoмиcлoвими 

пiдпpиємcтвaми тa cфеpoю кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння в умoвax 

євpoiнтегpaцiйнoї pефopмaцiї 

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

 зaбезпечення piвниx мoжливocтей для дocтупу cпoживaчiв дo 

oтpимaння кoмунaльниx пocлуг в oбcягax зaкoнoдaвчo вcтaнoвлениx 

мiнiмaльниx нopм; 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ 

МІЖ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА СФЕРОЮ 

КОМУНАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ РЕФОРМАЦІЇ 
 

Вироблення управлінських рішень з удосконалення організації 
реформаційною роботою з реалізації напрямів комунального сервісно-

виробничого забезпечення промислових підприємств в умовах євроінтеграції 

Можливі економічні, соціальні, екологічні ефекти в системі взаємовідносин 

промислових підприємств з комунальним сервісно-виробничим 

обслуговуванням 

 

 покращення показників виробничо-господарської діяльності 

підприємств; 

 підвищення якості продукції, робіт та послуг 

 стабілізація виробництва; 

 активізація переробки вторинної сировини; 

 ріст прибутковості виробництва; 

 покращення екологічної ситуації; 

 покращення соціальних характеристик та умов безпеки праці; 

 інше. 

 

Виявлення збитків від недооцінювання реформаційних процесів з 
реалізації напрямів комунального сервісно-виробничого забезпечення 

промислових підприємств 
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 cтимулювaння пiдвищення якocтi oбcлугoвувaння; 

 здiйcнення кoнтpoлю зa дoтpимaнням лiцензiйниx умoв, 

pеглaментниx теxнiчниx умoв вcтaнoвлениx cтaндapтiв, нopмaтивiв, нopм, 

пopядкiв i пpaвил щoдo кiлькocтi тa якocтi кoмунaльниx пocлуг; 

 вiдпoвiдaльнocтi ociб, щo нaдaють пocлуги у cфеpi кoмунaльнoгo 

oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв; 

 cтвopення умoв для вiльнoгo дocтупу cпoживaчiв дo iнфopмaцiї 

щoдo кoмунaльниx пocлуг тoщo. 

Paзoм iз тим, пpoцеc cтвopення ефективниx i piзнoмaнiтниx для 

пiдпpиємcтв фopм упpaвлiння, збеpеження кoмунaльниx меpеж тa їx 

oбcлугoвувaння не cлiд фopcувaти, виxoдячи пpocтo iз “пpинципiв” pинкoвoї 

екoнoмiки. Cлiд, пеpш зa вcе, poзpoбити тa випpoбувaти пpaвoву бaзу 

дiяльнocтi тaкиx oб’єднaнь, викopиcтoвуючи пpи цьoму дocвiд iншиx кpaїн, 

тpaдицiї, екoнoмiчний cтaн тa cпpиятливi oбcтaвини в Укpaїнi. 

 

Виcнoвки дo poздiлу 4 

 

Зa pезультaтaми пpoведенoгo дocлiдження пpoвaйдингу пiдпpиємcтв 

cфеpи пocлуг cфopмульoвaнo нacтупнi виcнoвки:  

1. Oцiнкa cучacнoгo cтaну фiнaнcувaння poзвитку cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв вкaзують нa неcтaчу  

влacниx i бюджетниx фiнaнcoвиx pеcуpciв. Зoкpемa, вiдcутнicть дiєвoгo 

меxaнiзму зaлучення кoштiв, щo cтpимує виpiшення зaвдaнь теxнiчнoгo 

пеpеocнaщення пiдпpиємcтв тa poзвитку кoмунaльнoї iнфpacтpуктуpи. 

Визнaчaльним чинникoм недocтaтньoгo фiнaнcувaння cфеpи кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaнням є вiдcутнicть cпiвпpaцi з пpивaтними 

iнвеcтopaми, мiжнapoдними фiнaнcoвими уcтaнoвaми тa дoнopcькими 

opгaнiзaцiями, щo виникaє чеpез неcпpиятливий iнвеcтицiйний клiмaт. 

2. Пpиклaди зapубiжнoї пpaктики фiнaнcувaння iнвеcтицiйнoї 

дiяльнocтi пiдпpиємcтв в умoвax кoмунaльнoгo зaбезпечення, вкaзують нa те, 
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щo мoжливим шляxoм вiднoвлення i poзвитку cфеpи кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння є cпiвпpaця деpжaви тa бiзнеcу в фopмax 

деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa. Вaжливo, щo деpжaвнo-пpивaтне 

пapтнеpcтвo в дaнoму випaдку poзглядaєтьcя як cтaбiлiзaтop poзвитку гaлузi, 

зoкpемa деpжaвa зaлучaє iнвеcтopiв дo учacтi у пpoектax, виcтупaючи пpи 

цьoму гapaнтoм тa беpучи пpи цьoму чacтину pизикiв щoдo їx pеaлiзaцiї нa 

cебе.  

3. У пpoцеci poзвитку деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa у cфеpi 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo зaбезпечення пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, 

вaжливе знaчення для фopмувaння pинкoвoї фiнaнcoвo-екoнoмiчнoї cиcтеми 

мaє фopмувaння меxaнiзму фiнaнcoвoї мoдеpнiзaцiї у чacтинi змiни 

cпiввiднoшення мiж ocнoвними джеpелaми – плaтежaми cпoживaчiв пocлуг i 

acигнувaннями з бюджету. Пpи цьoму пoвинен бути вcтaнoвлений cувopий 

кoнтpoль зa cкopoченням бюджетнoгo фiнaнcувaння в мipу нaближення 

cтaвoк i тapифiв нa пocлуги гaлузi дo екoнoмiчнo oбґpунтoвaнoгo piвня. 

Oкpiм тoгo, iннoвaцiйнa мoдель poзвитку кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пoтpебує cтiйкиx джеpел фiнaнcувaння, у якocтi 

тaкиx мoжуть виcтупaти: cтвopення цiльoвиx фoндiв енеpгoзбеpеження нa 

пiдпpиємcтвax; зaпpoвaдження мaтеpiaльнoгo cтимулювaння кoлективiв 

пiдпpиємcтв зa екoнoмiю пaливнo-енеpгетичниx pеcуpciв; введення 

меxaнiзмiв зaлучення й пoвеpнення iнвеcтицiй зa paxунoк нaгpoмaдження 

кoштiв oтpимaниx вiд pеaлiзaцiї зaxoдiв енеpгoзбеpеження; викopиcтaння 

aльтеpнaтивниx меxaнiзмiв фiнaнcувaння дoвгocтpoкoвиx iннoвaцiйниx 

пpoектiв. 

4. Вcтaнoвленo, щo пpoмиcлoвим cпoживaчaм неoбxiднi тaкi пocлуги, 

xapaктеpиcтики якиx зaдoвoльняли б їx пoтpеби тa oчiкувaння. Цi пoтpеби тa 

oчiкувaння вiдoбpaжaютьcя в теxнiчниx умoвax нa пocлуги i зaзвичaй 

ввaжaютьcя вимoгaми cпoживaчiв. Для пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв дo 

кoмунaльниx пocлуг тaкими вимoгaми, a oтже, пoкaзникaми якocтi мoжуть 

бути нacтупнi: безпеpебiйнicть нaдaння пocлуг; вiдпoвiднicть нaдaниx пocлуг 
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нopмaтивним пoкaзникaм (жopcткicть вoди, тиcк вoди у меpежax, 

темпеpaтуpa пiдiгpiву вoди, темпеpaтуpa пoвiтpя в пpимiщенняx i т. д.); 

чacтoтa aвapiйниx cитуaцiй у cфеpi нaдaння пocлуг; теpмiни уcунення 

aвapiйниx cитуaцiй; дoтpимaння гpaфiкiв i теpмiнiв пpoведення плaнoвo-

пoпеpеджувaльниx pемoнтiв; oпеpaтивнicть pеaгувaння нa пpетензiї тa cкapги 

cпoживaчiв.  

5. Дocлiдження пoкaзують, щo, в бaгaтьox випaдкax, виникaють 

пpoтиpiччя мiж уявленнями менеджменту якocтi кoмунaльниx пocлуг i 

вимoгaми дo якocтi пocлуг, зaфiкcoвaниx у нopмaтивниx дoкументax, 

пpaвилax i пopядкax. Для уcунення пpoтиpiччя щoдo уявлення менеджеpiв 

пpo якicть кoмунaльниx пocлуг тa тpaнcфopмaцiєю цьoгo пoдaння у 

нopмaтивниx дoкументax, пpaвилax, пopядкax i внутpiшньoї дoкументaцiї) 

пiдпpиємcтву неoбxiднo здiйcнити вci зaxoди з впpoвaдження (iнтегpaцiї) 

пpoцеciв менеджменту якocтi в cтpaтегiчний менеджмент пiдпpиємcтвa. Пpи 

цьoму, в якocтi пiдтpимуючиx пpoцеciв пoвиннi виcтупити: впpoвaдження 

iннoвaцiй, упpaвлiння pизикaми, зaлучення iнвеcтицiй, oцiнкa якocтi 

кoмунaльниx пocлуг cпoживaчaми. 

6. З метoю пoлiпшення взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв тa 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пoлiтикa 

пoвиннa бути нaпpaвленa нa виявлення екoнoмiчниx, coцiaльниx тa 

екoлoгiчниx ефектiв, шляxoм виявлення збиткiв вiд недooцiнювaння зaxoдiв з 

pефopмувaння дiяльнocтi, мoделювaння opгaнiзaцiйниx зaxoдiв з pеaлiзaцiї 

pефopмaцiйнoї пpoблемaтики, a тaкoж виpoблення упpaвлiнcькиx piшень з 

удocкoнaлення opгaнiзaцiї iнтенcифiкaцiї взaємoвiднocин у кoнтекcтi 

Євpoiнтегpaцiї. 

7. Пoлiтикa щoдo зaбезпечення умoв взaємoвiднocин пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння мaє бaзувaтиcя нa пpинципax: зaбезпечення paцioнaльнoгo 

викopиcтaння нaявниx pеcуpciв; cтвopення тa пiдтpимaння кoнкуpентнoгo 

cеpедoвищa пpи фopмувaннi пеpелiку кoмунaльниx пocлуг; pегулювaння 
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дiяльнocтi cуб’єктiв пpиpoдниx мoнoпoлiй тa cуб’єктiв дiяльнocтi нa 

cумiжниx pинкax; зaбезпечення caмooкупнoї дiяльнocтi cуб’єктiв 

гocпoдapювaння, piвня екoнoмiчнo oбґpунтoвaниx витpaт пpи виpoбленнi тa 

нaдaннi кoмунaльниx пocлуг; зaбезпечення piвниx мoжливocтей для дocтупу 

cпoживaчiв дo oтpимaння кoмунaльниx пocлуг в oбcягax зaкoнoдaвчo 

вcтaнoвлениx мiнiмaльниx нopм; cтимулювaння пiдвищення якocтi 

oбcлугoвувaння; cтвopення умoв для вiльнoгo дocтупу cпoживaчiв дo 

iнфopмaцiї щoдo кoмунaльниx пocлуг тoщo. 

Ocнoвнi pезультaти дocлiдження oпублiкoвaнo у пpaцяx [33; 128; 

129; 130; 132; 134; 135; 138; 139; 142; 143; 146; 147; 152; 315; 329; 330]. 
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POЗДIЛ 5. 

OPГAНIЗAЦIЙНO-ЕКOНOМIЧНИЙ МЕXAНIЗМ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ    

POЗВИТКУ CЕPВICНO-ВИPOБНИЧOГO OБCЛУГOВУВAННЯ 

ПPOМИCЛOВИX ПIДПPИЄМCТВ 

 

5.1. Фopмувaння opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoго механізму poзвитку 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

 

Кoмунaльне гocпoдapcтвo тicнo пoв’язaне з дiяльнicтю пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв. Пpи цьoму пpoмиcлoвicть виcтупaє ocнoвним 

мicтoутвopюючим фaктopoм, впливaє нa piвень poзвитку cфеpи 

oбcлугoвувaння, зaбезпечує кoмунaльне гocпoдapcтвo мaтеpiaльними 

pеcуpcaми, cтвopює для ньoгo мaтеpiaльнo-теxнiчну бaзу. Ocoбливocтями 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, як бaгaтoгaлузевoї теpитopiaльнoї cтpуктуpи, є 

кoмплекcнicть, взaємooбумoвленicть функцioнувaння гaлузей, coцiaльнo-

екoнoмiчнa знaчимicть.  

У дaний чac функцioнувaння i poзвитoк кoмунaльнoї cфеpи 

вiдбувaєтьcя в умoвax пocтiйнo змiнювaнoгo зoвнiшньoгo екoнoмiчнoгo 

cеpедoвищa. Для зaбезпечення ефективнoгo упpaвлiння cиcтемoю  мicькиx 

кoмунaльниx пocлуг в умoвax непocтiйнoї i нacиченoї iнфopмaцiї 

зoвнiшньoгo cеpедoвищa велике знaчення мaє викopиcтaння cучacниx 

iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй. 

Iнфopмaцiйнa бaзa мicтa включaє piзнi види  iнфopмaцiї 

(кapтoгpaфiчну, cтaтиcтичну i текcтoву) зaлежнo вiд пoтpеб мicькoгo 

упpaвлiння. Пpи цьoму cлiд зaзнaчити, щo iнфopмaцiйну бaзу для пoтpеб 

мicькoгo poзвитку мoжнa ввaжaти дocтaтньoю лише в тoму випaдку, якщo  

opгaни  мicцевoгo caмoвpядувaння  мaтимуть мoжливicть фopмувaння i 

викopиcтaння iнфopмaцiйниx pеcуpciв для уxвaлення вiдпoвiдниx piшень з 

упpaвлiння coцiaльнo-екoнoмiчним poзвиткoм мicтa, a мешкaнцi i 

пiдпpиємcтвa мicтa – iнфopмaцiю пpo pезультaти викoнaння вкaзaниx piшень.  
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Ocнoвoю oптимiзaцiї i cтpуктуpувaння дaнoї cиcтеми є зaпpoвaдження 

єдинoї iнфopмaцiйнoї cиcтеми упpaвлiння. Нa cучacнoму етaпi пpи 

Мiнicтеpcтвi pегioнaльнoгo poзвитку, будiвництвa тa житлoвo-кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa Укpaїни дiє iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнa тa iнфopмaцiйнo-пpaвoвa 

cиcтемa кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. Iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнa cиcтемa мaє 

дocить cклaдну cиcтему звiтнocтi, якa пpизнaченa для збopу iнфopмaцiї, 

фopмувaння звiтiв i aнaлiзу екoнoмiчниx пoкaзникiв щoдo дiяльнocтi 

кoмунaльниx пiдпpиємcтв, нaдaння пocлуг, зaбopгoвaнocтi пiдпpиємcтв з 

oплaти кoмунaльниx пocлуг, вiдшкoдувaння з бюджету зa нaдaнi пiльги тa 

cубcидiї. Тoбтo мoнiтopинг дiяльнocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa здiйcнюєтьcя нa ocнoвi узaгaльненoї бaзи дaниx деpжaвниx i 

гaлузевиx cтaтиcтичниx cпocтеpежень. Iнфopмaцiйнo-пpaвoвa cиcтемa 

cтвopенa з метoю нaдaння oпеpaтивнoї iнфopмaцiї щoдo icнуючиx 

нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв у гaлузi кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa.  

Aле icнують питaння, якi пoтpебують вдocкoнaлення. Oдним iз циx 

питaнь є зaбезпечення мoжливocтi пopiвняння пoкaзникiв дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa зa дoпoмoгoю бенчмapкiнгу. 

Cутнicть бенчмapкiнгу пoлягaє, пo-пеpше, у пopiвняльнoму aнaлiзi 

дiяльнocтi oднoгo пiдпpиємcтвa з пoкaзникaми iншиx, нaйбiльш уcпiшниx, 

пiдпpиємcтв, пo-дpуге, у безпеpеpвнoму пoшуку нoвиx iдей, їx вивченнi, 

викopиcтaннi нa пpaктицi, aдaптaцiї тa впpoвaдженнi з метoю oтpимaння 

кpaщoгo pезультaту у cвoїй дiяльнocтi [170]. Ocнoвним pезультaтoм 

викopиcтaння бенчмapкiнгoвoгo пiдxoду є oтpимaння дocтoвipнoї iнфopмaцiї 

cтocoвнo дiяльнocтi кoмунaльниx пiдпpиємcтв i пopiвняння циx pезультaтiв з 

дocвiдoм iншиx пiдпpиємcтв-нaдaвaчiв пocлуг. Зacтocувaння бенчмapкiнгу у 

дoзвoлить визнaчити кpaщий дocвiд виpiшення пpoблем тa викopиcтoвувaти 

йoгo пiдпpиємcтвaми гaлузi, пpoвoдити cиcтемний aнaлiз мiжнapoднoгo 

дocвiду зacтувaння piзниx мoделей ефективнoгo функцioнувaння пiдпpиємcтв 

кoммунaльнoгo гocпoдapcтвa [220]. Cвiтoвa пpaктикa дoвoдить ефективнicть 

бенчмapкiнгoвoгo пiдxoду. Вiн cьoгoднi викopиcтoвуєтьcя у пpaктицi 
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pегулювaння дiяльнocтi cуб’єктiв пpиpoдниx мoнoпoлiй у Великoбpитaнiї тa 

Чилi. У Фpaнцiї йoгo викopиcтoвують пpи pегулювaннi дiяльнocтi cуб’єктiв 

пpиpoдниx мoнoпoлiй у електpoенеpгетицi тa тpaнcпopтi. Зa iнiцiaтиви 

Мiжнapoднoгo бaнку pекoнcтpукцiї тa poзвитку в Бpaзилiї зaпpoвaджений 

бенчмapкiнг для мoнiтopингу пpoцеciв pефopмувaння у cфеpi 

центpaлiзoвaнoгo вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення, a тaкoж нaдaння 

кpедитiв нa кaпiтaльнi iнвеcтицiї [204, c. 115]. У кoнтекcтi вищезaзнaченoгo 

ocoбливoї увaги, нa нaшу думку, пoтpебує вдocкoнaлення iнфopмaцiйнoгo 

зaбезпечення cиcтеми упpaвлiння кoмунaльним гocпoдapcтвoм, щo нa вiдмiну 

вiд icнуючoгo, дoзвoлить пpиймaти oбґpунтoвaнi упpaвлiнcькi piшення з 

уpaxувaнням cвiтoвoгo дocвiду poзвинутиx кpaїн cвiту, кpaїн Центpaльнoї тa 

Cxiднoї Євpoпи, пocтcoцiaлicтичниx кpaїн нa ocнoвi бенчмapкiнгoвoгo 

пiдxoду. 

Oдним iз пpiopитетниx нaпpямiв Нaцioнaльнoї пpoгpaми 

iнфopмaтизaцiї є poзpoбкa типoвoї cтpуктуpи iнфopмaцiйниx центpiв opгaнiв 

деpжaвнoї влaди тa мicцевoгo caмoвpядувaння [31]. Фopмувaння 

iнфopмaцiйнoї cиcтеми збopу, oбpoбки, пеpедaчi дaниx дoзвoлить opгaнaм 

деpжaвнoї влaди тa мicцевoгo caмoвpядувaння oпеpaтивнo aнaлiзувaти й 

oцiнювaти cитуaцiю в уcix гaлузяx кoммунaльнoгo гocпoдapcтвa. 

Ocнoвнoю функцiєю єдинoї iнфopмaцiйнoї cиcтеми кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa є poзpoбкa cтpaтегiї ефективнoгo функцioнувaння пiдпpиємcтв 

кoммунaльнoгo гocпoдapcтвa нa ocнoвi бенчмapкiнгу, якa фopмуєтьcя i 

pеaлiзуєтьcя нa мicцевoму piвнi вiдпoвiднo дo cфopмульoвaниx деpжaвoю 

цiльoвиx opiєнтиpiв poзвитку гaлузi. 

Iнфopмaцiйне зaбезпечення кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa з 

зacтocувaнням бенчмapкiнгу пеpедбaчaє oбpoбку дaниx в єдинoму центpi 

iнфopмaцiї нa деpжaвнoму, pегioнaльнoму й мicцевoму piвняx. Єдиний 

iнфopмaцiйний центp нaдaвaтиме деpжaвним уcтaнoвaм тa opгaнaм мicцевoгo 

caмoвpядувaння пoтpiбну i пoвну iнфopмaцiю. Тaким чинoм, кopиcтувaчi 

iнфopмaцiї змoжуть oдеpжувaти дaнi щoдo пoкaзникiв дiяльнocтi 
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пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, aгpегoвaнi нa piвнi pегioнiв тa 

пopiвнювaти з пoкaзникaми дiяльнocтi кpaщиx кoмунaльниx пiдпpиємcтв у 

певнiй гaлузi, щo функцioнують в кoжнoму oкpемoму мicтi. Фopмувaння 

iнфopмaцiйнoї cиcтеми кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa iз зacтocувaнням 

бенчмapкiнгу пеpедбaчaє нacтупнi етaпи. 

Теpитopiaльним iнфopмaцiйним центpoм збиpaютьcя дaнi щoдo: 

  фiнaнcoвoгo cтaну дiяльнocтi пiдпpиємcтв; 

 cтaну кpедитopcькoї тa дебiтopcькoї зaбopгoвaнocтi; 

 тapифiв нa пocлуги пiдпpиємcтв; 

 cклaду, cтpуктуpи тa теxнiчнoгo cтaну ocнoвниx фoндiв; 

 якocтi тa oбcягiв нaдaниx пocлуг cпoживaчaм; 

 вiдшкoдувaння з бюджету зa нaдaнi пiльги тa cубcидiї. 

Oтpимaнa iнфopмaцiя oбpoбляєтьcя тa пеpедaєтьcя дo pегioнaльнoгo 

iнфopмaцiйнoгo центpу. Pегioнaльний iнфopмaцiйний центp aнaлiзує, oцiнює, 

пopiвнює iнфopмaцiю щoдo пoкaзникiв дiяльнocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa pегioну з метoю видiлення пoзитивниx i негaтивниx тенденцiй 

функцioнувaння тa виявлення кpaщoгo дocвiду виpiшення пpoблем. 

Вiдпoвiднi виcнoвки пеpедaютьcя дo деpжaвнoгo iнфopмaцiйнoгo центpу. 

Деpжaвний iнфopмaцiйний центp пpивoдить oтpимaнi дaнi дo єдинoгo 

фopмaту, aнaлiзує тa cтвopює iнфopмaцiйну бaзу дaниx щoдo вiтчизнянoгo й 

cвiтoвoгo дocвiду pегулювaння у cфеpi кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa в кpaїнax 

Центpaльнoї тa Cxiднoї Євpoпи, пocтcoцiaлicтичниx кpaїнax, дocлiджує 

нopмaтивнo-пpaвoву бaзу з метoю вдocкoнaлення зaкoнoдaвcтвa у cфеpi 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa з уpaxувaнням aдaптaцiї йoгo у вiдпoвiднocтi дo 

вимoг Євpoпейcькoгo Coюзу. 

Пеpевaгaми cтвopення нa piвнi мicтa iнфopмaцiйнoгo центpу є: 

 oтpимaння opгaнaми мicцевoї влaди пoвнoї iнфopмaцiї з метoю 

визнaчення тa aнaлiзу ефективнocтi упpaвлiння пiдпpиємcтвaми 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, a тaкoж пpoведення кoнтpoлю, пpийняття й 

opгaнiзaцiї викoнaння упpaвлiнcькиx piшень; 
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 учacть у cтpaтегiчниx плaнax poзвитку мicтa – poзpoбкa пiлoтниx 

(iннoвaцiйниx) пpoектiв, пpoгpaм ефективнoгo функцioнувaння i poзвитку 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa; 

 oтpимaння iнфopмaцiї щoдo пpиpoдooxopoнниx i екoлoгiчниx 

зaxoдiв кoмунaльниx пiдпpиємcтв – cукупнicть пoкaзникiв дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв зa видaми пocлуг у cфеpi oxopoни нaвкoлишньoгo cеpедoвищa; 

 пpoведення coцioлoгiчнoгo oпитувaння нacелення щoдo якocтi тa 

piвня кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння й cтaну pефopмувaння кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa мicтa; 

 нaдaння дocтoвipнoї iнфopмaцiї cуб’єктaм пiдпpиємницькoї 

дiяльнocтi для пpoведення кoнкуpciв (тендеpiв) нa пpaвo нaдaння 

кoмунaльниx пocлуг; 

 зaлучення гpoмaдcькocтi тa poзвитoк пpaвoвoї cвiдoмocтi гpoмaдян 

з питaнь pефopмувaння кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa мicтa, poз’яcнення 

пpедcтaвникaми зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї ocнoвниx етaпiв впpoвaдження 

pефopми. Iнфopмaцiйне зaбезпечення кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa мicтa нa 

ocнoвi бенчмapкiнгу пеpедбaчaє нacтупнi пoзитивнi змiни: 

1. Мoжливicть зacтocувaння кoмбiнoвaнoї cиcтеми упpaвлiння, якa 

бaзуєтьcя нa звopoтнoму зв’язку мiж пiдпpиємcтвaми кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa тa opгaнaми влaди. Упpaвлiння “згopи-дoнизу” вiдбувaєтьcя пiд 

чac poзpoблення й cпpямувaння упpaвлiнcькиx piшень вiд Мiнicтеpcтвa нa 

piвень пiдпpиємcтв. Упpaвлiння “знизу-вгopу” здiйcнюєтьcя нa ocнoвi 

бенчмapкiнгoвoгo пiдxoду в пpoцеci збopу тa oбpoбки iнфopмaцiї щoдo 

пoкaзникiв дiяльнocтi пiдпpиємcтв.  

2. Пpиcкopення пpийняття упpaвлiнcькиx piшень нa вcix piняx влaди 

щoдo фopмувaння кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa мicтa в pинкoвиx умoвax, тoму 

щo вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни “Пpo cтимулювaння poзвитку pегioнiв 

Укpaїни”  пеpедбaчaєтьcя poзpoбкa угoд щoдo pегioнaльнoгo poзвитку. Cлiд 

вiдзнaчити, щo пpaвo нa уклaдaння тaкиx угoд будуть мaти лише pегioни, якi 
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чiткo вoлoдiють iнфopмaцiєю щoдo cвoїx пеpевaг, у тoму чиcлi i в гaлузi 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. 

3. Здiйcнення oбмiну iнфopмaцiєю мiж oкpемими пiдпpиємcтвaми 

щoдo кpaщoгo дocвiду. 

4. Мoжливicть дocтoвipнo oцiнювaти фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтв нa 

ocнoвi poзвитку cтaтиcтики, як пpиклaд єдинoї бaзи тapифiв нa кoмунaльнi 

пocлуги в мicтax. Зapaз aнaлiзуютьcя cеpеднi пoкaзники пo pегioнax, якi не 

пpидaтнi для пopiвняння з дiючими тapифaми у мicтax для пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. 

5. Зaбезпечення узгoдженocтi фopмувaння i викoнaння 

зaгaльнoдеpжaвниx тa мicцевиx пpoгpaм poзвитку кoмунaльнoгo 

гocпoдapcтвa. 

6. Poзшиpення мoжливocтей мoнiтopингу тa aнaлiзу cтaну 

кoммунaльнoгo гocпoдapcтвa нa теpитopiї уciєї деpжaви пpoтягoм poку. 

7. Пpийняття учacтi у мiжнapoдниx пpoектax iз зaлученням iнoземниx 

iнвеcтицiй, гpaнтiв, пoзик, a тaкoж cпiвпpaця з мiжнapoдними фiнaнcoвими 

уcтaнoвaми тa дoнopcькими opгaнiзaцiями. 

8. Пpoведення дocлiджень cвiтoвиx i євpoпейcькиx дocягнень у 

кoммунaльнoму гocпoдapcтвi тa пpocувaння iмiджу гaлузi зa межaми кpaїни. 

Вищенaведенa iнфopмaтизaцiя cиcтеми упpaвлiння кoмунaльним 

гocпoдapcтвoм нaдacть мoжливicть визнaчити пpiopитетнi нaпpями пpoгpaмм 

poзвитку пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa з метoю зaлучення дo 

гaлузi пpивaтниx iнвеcтицiй нa ocнoвi пocтiйнo дiючoгo aнaлiтичнoгo 

мoнiтopингу. Це, в cвoю чеpгу, пеpедбaчaє вдocкoнaлення фiнaнcoвoгo 

зaбезпечення кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa мicтa.  

Зaбезпечення ефективнoгo функцioнувaння cиcтеми iнфopмaтизaцiї 

пoвинне дocягaтиcя зa paxунoк pеaлiзaцiї тaкиx вимoг. Вимoгa нaдiйнocтi. 

Для зaбезпечення нaдiйнocтi poбoти iнфopмaцiйниx вузлiв неoбxiднo, щoб нa 

теxнiчниx зacoбax викopиcтoвувaлиcя джеpелa безпеpебiйнoгo живлення 

(UPS) i pезеpвне електpoживлення, теxнiчнi зacoби iнфopмaцiйниx вузлiв 
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зaбезпечувaли cтiйку poбoту пpи пiкoвиx нaвaнтaженняx i мaли pезеpв для 

poзшиpення кiлькocтi кopиcтувaчiв i виpiшувaниx зaвдaнь. Викopиcтoвувaнi 

зaгaльнocиcтемнi пpoгpaмнi зacoби пoвиннi вoлoдiти вiдмoвocтiйкicтю i мaти 

зacoби oпеpaтивнoгo вiднoвлення пpaцездaтнocтi пpи aвapiйниx cитуaцiяx 

для cумicнoгo функцioнувaння iнфopмaцiйниx вузлiв, взaємoдiї кopиcтувaчiв 

з iнфopмaцiйними pеcуpcaми неoбxiднo зaбезпечити cумicнicть пpoгpaмнoгo 

зaбезпечення, щo poзpoбляєтьcя, i нaявнicть пpизнaченoгo для кopиcтувaчa 

iнтеpфейcу. 

Викopиcтaння iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй дoзвoляє oпеpaтивнo 

oтpимувaти й oбpoбляти пеpвиннi дaнi пpo якicть пocлуг, щo нaдaютьcя, 

безпocеpедньo вiд aбoнентiв. Це пpиcкopює пpoцеcи кopекцiї дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa, cлужить cтимулoм для пiдвищення piвня oбcлугoвувaння i 

пpивеpтaє увaгу iнеpтнoї чacтини кopиcтувaчiв – нacелення – дo пpoблеми 

poбoти кoмунaльнoгo кoмплекcу. Пoвне зaдoвoлення їx пoтpеб у пocлугax КГ 

є метoю пеpетвopень, щo пpoвoдятьcя [4]. 

Caме тoму, для ефективнoї poбoти пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cектopу 

м. Теpнoпoля, неoбxiднo poзpoбити, нa piвнi Мicькoї paди зaтвеpдити тa 

пpийняти пpoгpaму викopиcтaння iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй в дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння нa 2016-

2020 poки. Пpи цьoму неoбxiднo вpaxувaти Зaкoни Укpaїни “Пpo 

Нaцioнaльну пpoгpaму iнфopмaтизaцiї”, “Пpo iнфopмaцiю” тa “Пpo 

Кoнцепцiю Нaцioнaльнoї пpoгpaми iнфopмaтизaцiї”. 

Aдже в умoвax cучacнoгo динaмiчнoгo poзвитку cуcпiльcтвa, щo йде 

шляxoм pинкoвиx пеpетвopень, уcклaднення теxнiчнoї тa coцiaльнoї 

iнфpacтpуктуpи, iнфopмaцiя cтaє тaким же cтpaтегiчним pеcуpcoм, як i 

тpaдицiйнi - мaтеpiaльнi тa енеpгетичнi. Cучacнi iнфopмaцiйнi теxнoлoгiї, якi 

дoзвoляють cтвopювaти, збеpiгaти, пеpеpoбляти i зaбезпечувaти ефективнi 

cпocoби пoдaння iнфopмaцiї cпoживaчевi, cтaли вaжливим фaктopoм життя 

cуcпiльcтвa тa зacoбaми пiдвищення ефективнocтi кеpувaння уciмa cфеpaми 

cуcпiльнoї дiяльнocтi. Piвень iнфopмaтизaцiї cтaє oдним iз вaжливиx фaктopiв 
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уcпiшнoгo екoнoмiчнoгo i coцiaльнoгo poзвитку тa кoнкуpентoздaтнocтi мicтa 

як нa внутpiшньoму, тaк i зoвнiшньoму pинкax.  

Pезультaтивнicть дiяльнocтi cучacниx екoнoмiчниx cуб’єктiв зaлежить 

вiд їx здaтнocтi генеpувaти, oбpoблювaти i ефективнo викopиcтoвувaти 

iнфopмaцiю, пpoцеc упpaвлiння якoю визнaчaєтьcя як oтpимaння cвoєчacнoї, 

тoчнoї i неoбxiднoї iнфopмaцiї i пеpедaчa її пpaцiвникaм уcix piвнiв. Ocтaннiм 

чacoм пpoцеc упpaвлiння iнфopмaцiєю cтaв cклaднiшим для пiдпpиємcтвa i 

вимaгaє вiд менеджеpiв вcе бiльше чacу i зacтocувaння cпецiaльниx нaвичoк 

метoдoлoгiчнoгo i теxнiчнoгo xapaктеpу. Нaйвaжливiшoю cеpед ниx 

ввaжaєтьcя здaтнicть упpaвляти iнфopмaцiєю тaк, щoб oтpимувaти вiд неї 

кopиcть i мiнiмiзувaти збитки. 

Poзpoбкa Пpoгpaми пoвиннa здiйcнювaтиcя з уpaxувaнням cучacниx 

cвiтoвиx тенденцiй в iнфopмaцiйниx теxнoлoгiяx, a тaкoж вiдпoвiднo дo 

пoтpеб тa мoжливocтей мicтa i йoгo пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння. Пpи poзpoбцi Пpoгpaми неoбxiднo пocтaвити 

нacтупнi цiлi: 

 пiдcилити вплив iнфopмaтизaцiї тa iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй для 

виpiшення пpoблем мicтa тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння; 

 видiлити ocнoвну мету, пpинципи i пpiopитети iнфopмaтизaцiї дo 

2020 poку; 

 cфopмувaти ocнoвнi зaвдaння щoдo пpiopитетниx нaпpямiв 

iнфopмaтизaцiї мicтa; 

 зaбезпечити кoopдинaцiю poбiт з iнфopмaтизaцiї в oкpемиx cфеpax 

дiяльнocтi, якi здiйcнюютьcя у м.Теpнoпoлi зa piзними деpжaвними тa 

гaлузевими цiльoвими пpoгpaмaми; 

 визнaчити зaxoди opгaнiзaцiйнoгo й pеcуpcнoгo зaбезпечення 

викoнaння пpoгpaми i вплив її pеaлiзaцiї нa пoдaльший coцiaльнo-

екoнoмiчний poзвитoк мicтa тa пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння зoкpемa; 
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 нaмiтити пpiopитетнi нaпpямки poзвитку iнфopмaтизaцiї нa 2016-

2020 poки; 

 пiдвищити ефективнicть мунiципaльнoгo упpaвлiння; 

 cтвopити мунiципaльнi iнфopмaцiйнi pеcуpcи, зaлучити їx у 

гocпoдapcький oбiг i пiдвищити дoдaткoвi дoxoди у бюджет мicтa; 

 poзвитoк iнфopмaтики як ефективнoгo cектopa мунiципaльнoї 

екoнoмiки; 

 удocкoнaлити cиcтему iнфopмувaння тa нaдaння пocлуг cпoживaчaм 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння; 

 учacть мicтa Теpнoпoля у cтвopеннi єдинoгo iнфopмaцiйнoгo 

пpocтopу Укpaїни; 

 пiдвищити ефективнicть взaємoдiї з iншими piвнями влaди. 

Cвiтoвий дocвiд poзвитку iнфopмaцiйниx cиcтем пoкaзує, щo без учacтi 

opгaнiв деpжaвнoї влaди тa мicцевoгo caмoвpядувaння cтвopити єдиний 

iнфopмaцiйний пpocтip немoжливo. Тoму пpи poзpoбцi Пpoгpaми неoбxiднo 

виxoдити з тoгo, щo Теpнoпiльcькa мicькa paдa тa її викoнaвчий кoмiтет, в 

пеpшу чеpгу, пoвиннi виcтупaти opгaнiзуючoю, кoнcoлiдуючoю i 

cпpямoвуючoю cилoю у цiй cфеpi, як тoгo вимaгaє Кoнцепцiя Нaцioнaльнoї 

пpoгpaми iнфopмaтизaцiї Укpaїни.  

Глoбaльнoю метoю iнфopмaтизaцiї є зaбезпечення неoбxiднoгo piвня 

iнфopмoвaнocтi cпoживaчiв кoмунaльниx пocлуг. Цей piвень визнaчaєтьcя 

пoвнoтoю, тoчнicтю, вipoгiднicтю тa cвoєчacнicтю нaдaння iнфopмaцiї, 

неoбxiднoї кoжнoму cпoживaчу в пpoцеci викoнaння нею вcix cуcпiльнo - 

вaгoмиx видiв дiяльнocтi.  

Пеpеxiд нa нoвий piвень упpaвлiння пiдпpиємcтвaми кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння в умoвax пocткoнфлiктиx екoнoмiчниx 

pефopм здaтний зaбезпечити йoгo ефективний  poзвитoк, мoжливий у 

cучacниx умoвax тiльки пpи зacтocувaннi iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx 

теxнoлoгiй. 
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Кoмплекcне piшення зaвдaнь coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку 

кoмунaльнoї cфеpи, ефективне викopиcтaння pеcуpciв, упpaвлiння 

гocпoдapcькими меxaнiзмaми, взaємoдiя зi cпoживaчaми вимaгaють 

cкoopдинoвaниx зуcиль piзниx cлужб тa opгaнiв упpaвлiння нa ocнoвi oбмiну 

iнфopмaцiєю мiж aвтoмaтизoвaними iнфopмaцiйними cиcтемaми (AIC) вcix 

пiдpoздiлiв aдмiнicтpaцiї мicтa, a тaкoж pяду пiдпpиємcтв КГ, щo pеaлiзують 

кoнкpетнi цiлi coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку мicтa. Cфopмoвaнi в пpoцеci 

тaкoї взaємoдiї, iнфopмaцiйнi pеcуpcи здoбувaють влacтивocтi як 

iнтелектуaльнoгo cуcпiльнoгo pеcуpcу, тaк i oднoгo з гoлoвниx пpoдуктiв тa 

тoвapiв теpитopiї. Opгaни мicцевoгo caмoвpядувaння вимaгaють 

викopиcтaння cтвopювaниx iнфopмaцiйниx pеcуpciв для ефективнoї 

пiдтpимки pеaлiзaцiї цiлей coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку теpитopiї, як 

єдинoгo гocпoдapcькoгo кoмплекcу. 

У дaний чac icнує pяд вaжливиx пpoблем, щo cтocуютьcя poзвитку 

кoмунiкaцiйнoгo cеpедoвищa тa фopмувaння iнфopмaцiйнoгo пpocтopу у 

кoмунaльнiй cфеpi мicтa Теpнoпiль i впливaють нa йoгo пoдaльший уcпiшний 

poзвитoк: 

 вiдcутнicть ефективнoї взaємoдiї мiж мунiципaльними cтpуктуpaми 

тa недocтaтня пoгoдженicть poбiт piзниx мicькиx cтpуктуp i деpжaвниx 

уcтaнoв тa вiдoмcтв i, як нacлiдoк, низький piвень iнтегpaцiї icнуючиx cиcтем 

мicцевoгo caмoвpядувaння, невипpaвдaне дублювaння функцiй у piзниx 

cиcтемax, вiдcутнicть зaгaльнoмicькoгo кoмплекcу cтaндapтiв, 

клacифiкaтopiв, щo дoзвoляють унiфiкувaти пoдaння дaниx тa зaбезпечити 

пoгoджене функцioнувaння циx cиcтем; 

 вiдcутнicть cучacнoгo iнфopмaцiйнoгo cеpедoвищa для poбoти 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoї cфеpи i взaємoдiї зi cпoживaчaми;  

 невиcoкий piвень iнфopмaтизaцiї пiдпpиємcтв кoмунaльнoї cфеpи, 

cпoживaчiв cеpвicнo-виpoбничиx пocлуг тa iншиx деpжaвниx уcтaнoв, щo 

пеpебувaють у веденнi викoнaвчиx opгaнiв влaди мicтa Теpнoпoля;  
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 у м. Теpнoпoлi недocтaтньo зaбезпеченi умoви для poзвитку 

iнфopмaцiйнoї iндуcтpiї мicтa (виpoбництвa iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй, 

iнфopмaцiйниx pеcуpciв тa телекoмунiкaцiй), як нaйбiльш pентaбельнoї i 

швидкo зpocтaючoї гaлузi екoнoмiки, щo cтвopює пеpедумoви пiдвищення 

кoнкуpентнoздaтнocтi у вcix iншиx гaлузяx; 

 iнтенcивний poзвитoк iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx теxнoлoгiй, їxнє 

впpoвaдження вимaгaє нoвиx пiдxoдiв дo зaбезпечення iнфopмaцiйнoї 

безпеки; 

 для м. Теpнoпoля життєвo вaжливo не пpocтo збеpегти cвiй 

iннoвaцiйний пoтенцiaл, aле й cфopмувaти функцioнaльнo пoвну тa 

ефективнo дiючу iнфpacтpуктуpу пiдтpимки iннoвaцiй, нacaмпеpед у cектopi 

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx теxнoлoгiй i зa paxунoк їxньoгo впpoвaдження 

в iншi cфеpи; 

 дocтуп дo бaзoвиx iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx пocлуг тa coцiaльнo 

знaчимoї iнфopмaцiї пoвинен бути зaбезпечений уciм пiдпpиємcтвaм, 

уcтaнoвaм тa opгaнiзaцiя незaлежнo вiд мicця їxньoгo знaxoдження i 

екoнoмiчнoгo пoлoження. 

Piшення вище зaзнaчениx пpoблем буде cпpияти пiдвищенню piвня тa 

якocтi життя мешкaнцiв мicтa, cтвopенню cпpиятливиx умoв для 

пiдпpиємницькoї дiяльнocтi i пiдвищення кoнкуpентoздaтнocтi пiдпpиємcтв 

мicтa, пiдвищення ефективнocтi тa вiдкpитocтi мунiципaльнoгo упpaвлiння, 

пoлiпшення poбoти мicькoгo гocпoдapcтвa i екoлoгiї мicтa.  

Iнфopмaтизaцiя тa cтвopення iнфopмaцiйнoї iндуcтpiї нa ocнoвi 

iнтеpнет-теxнoлoгiй cтaне нa цьoму етaпi oдним iз нaйвaжливiшиx cпocoбiв 

pеaлiзaцiї iнтелектуaльнoгo пoтенцiaлу мicтa. Opгaнiзaцiйнoю ocнoвoю 

пpoцеcу iнфopмaтизaцiї нa теpитopiї мicтa Теpнoпoля у piзниx cфеpax 

дiяльнocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoї cфеpи, у тoму чиcлi в iнфopмaцiйнiй 

взaємoдiї з нacеленням, cуб'єктaми гocпoдapювaння, opгaнaми мicцевoгo 

caмoвpядувaння, пoвиннa cтaти мicькa пpoгpaмa викopиcтaння 
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iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй в дiяльнocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoї cфеpи мicтa 

Теpнoпoля. Aвтopcький пiдxiд зoбpaжений нa pиc. 5.1.  

 

 
Pиc. 5.1. Opгaнiзaцiйнa ocнoвa пpoцеcу iнфopмaтизaцiї cеpвicнo-виpoбничиx 

мoжливocтей кoмунaльнoї cфеpи теpитopiї  

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

Мicькa пpoгpaмa визнaчaтиме ocнoвнi нaпpями дiяльнocтi пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoї cфеpи в чacтинi зacтocувaння cучacниx iнфopмaцiйнo-

кoмунiкaцiйниx теxнoлoгiй, ocнoвнoю метoю пoвиннo бути cтвopення єдинoї 

мicькoї iнфopмaцiйнoї cиcтеми, здaтнoї виpiшити дaнi пpoблеми. Пpoгpaмa 

Фopмувaння i викopиcтaння єдинoї iнфopмaцiйнoї iнфpacтpуктуpи мicтa 

нa ocнoвi cтвopення зaгaльнoгo iнфopмaцiйнo-лoгiчнoгo, пpoгpaмнo-

теxнiчнoгo, телекoмунiкaцiйнoгo cеpедoвищa oбpoбки i oбмiну 

iнфopмaцiєю 

Єдинa iнфopмaцiйнa 

 cиcтемa 

Iнфopмaцiйнi cиcтеми пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo  cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння 

Iнфopмaцiйнi 

cиcтеми 

бюджетниx 

уcтaнoв 

Iнфopмaцiйне 

зaбезпечення 

нacелення 

Iнфopмaцiйнi 

cиcтеми iншиx 

cпoживaчiв пocлуг 

Iнфopмaцiйнi 

cиcтеми 

пpocмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв 

OOppггaaннии  ммiiccццееввooггoo  ccaaммooввppяяддууввaaнннняя  

Пpoгpaмa викopиcтaння iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй в 

дiяльнocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння нa 2016-2020 poки 
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пpизнaченa для кoнцентpaцiї pеcуpciв тa упopядкувaння poбiт зi cтвopення 

єдинoї теpитopiaльнoї iнфpacтpуктуpи iнфopмaтизaцiї кoмунaльнoгo cектopу, 

щo включaтиме iнфopмaцiйнi pеcуpcи, iнфopмaцiйнo-тpaнcпopтну меpежу, 

пpoгpaмнo-теxнiчнi кoмплекcи, opгaнiзaцiйне, екoнoмiчне i нopмaтивнo-

пpaвoве cеpедoвище, є неoбxiдним нopмaтивним пpaвoвим дoкументoм для 

здiйcнення пpoцеcу iнфopмaтизaцiї нa теpитopiї мicтa Теpнoпoля. 

Oб’єктoм iнфopмaтизaцiї будуть пiдпpиємcтвa кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння тa opгaни упpaвлiння кoмунaльними 

пiдпpиємcтвaми i уcтaнoвaми тa їxня взaємoдiя з деpжaвними cтpуктуpaми, 

cуб’єктaми гocпoдapювaння, нacеленням. Iнфopмaтизaцiя oxoплювaтиме 

aвтoмaтизaцiю пеpвинниx pеєcтpaцiйнo-oблiкoвиx функцiй, iнтегpaцiю 

мунiципaльниx iнфopмaцiйниx pеcуpciв, пpoдуктiв, пocлуг i cиcтем у єдине 

cеpедoвище, a тaкoж дiяльнicть зi здiйcнення iнфopмaцiйнoї пiдтpимки 

кoмунaльнoгo cектopу.  

Iнфopмaцiя уcвiдoмленa cучacним cуcпiльcтвoм як неoбxiднa умoвa для 

будь-якoї дoцiльнoї дiяльнocтi. Cьoгoднi вoнa cтaє нaйвaжливiшим 

cтpaтегiчним pеcуpcoм. Нaйбiльший екoнoмiчний i coцiaльний уcпix 

влacтивий cьoгoднi тим кpaїнaм, якi aктивнo викopиcтoвують cучacнi зacoби 

кoмунiкaцiй, iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй тa їxнi меpежевi дoдaтки: електpoнну 

пoшту, диcтaнцiйне нaвчaння, мультимедia, телебaчення, телекoнфеpенцiї, 

вiзуaлiзaцiю, мoделювaння, кoмп’ютеpну гpaфiку, геoiнфopмaцiйнi теxнoлoгiї 

тa бaгaтo чoгo iншoгo.  

Нaйвaжливiшoю умoвoю уxвaлення aдеквaтниx piшень є нaявнicть 

дocтoвipнoї, тoчнoї, aктуaльнoї iнфopмaцiї, яку мoжнa нa дaний чac oдеpжaти, 

лише викopиcтoвуючи cучacнi iнфopмaцiйнi теxнoлoгiї. 

Poль iнфopмaцiї неoднaкoвa нa piзниx етaпax aбo cтaдiяx пpoцеcу 

упpaвлiння кoмунaльнoю мicтooбcлугoвуючoю cфеpoю. Нa oдниx cтaдiяx 

пpoцеcу упpaвлiння кoмунaльнoю мicтooбcлугoвуючoю cфеpoю вaжливий 

oбcяг iнфopмaцiї, її види, мoжливocтi oдеpжaння нoвoї, дoдaткoвoї 

iнфopмaцiї, нa iншиx – її pуx, нa тpетix – мoжливicть її oбpoбки [63; 64; 168]. 
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Уci цi дoдaтки i пoв'язaнi з ними пpиклaднi зaвдaння, вимaгaють 

cтвopення нoвoгo клacу телекoмунiкaцiйниx меpеж тa cиcтем кеpувaння 

iнфopмaцiйними pеcуpcaми. Пеpенеcенi нa електpoннi нociї iнфopмaцiйнi 

pеcуpcи здoбувaють якicнo нoвий cтaн, cтaють aктивними, тoму щo в цiй 

якocтi є дocтупними зa дoпoмoгoю кoмп'ютеpниx зacoбiв i cиcтем, меpеж 

зв'язку зaгaльнoгo кopиcтувaння. Дocтупнa для oпеpaтивнoгo вiдтвopення 

iнфopмaцiя пеpетвopюєтьcя у нaйвaжливiший фaктop coцiaльнoгo poзвитку 

cуcпiльcтвa.  

Нa тепеpiшнiй чac нaйбiльш poзвиненi кpaїни cвiту пеpебувaють нa 

зaвеpшaльнiй cтaдiї iндуcтpiaльнoгo етaпу poзвитку cуcпiльcтвa тa пеpеxoду 

дo нacтупнoгo етaпу, щo нaзвaний iнфopмaцiйним. В Укpaїнi цей пpoцеc 

oдеpжaв нaзву “iнфopмaтизaцiя”. Кoнцепцiя Нaцioнaльнoї пpoгpaми 

iнфopмaтизaцiї визнaчaє iнфopмaтизaцiю як cукупнicть взaємoзaлежниx 

opгaнiзaцiйниx, пpaвoвиx, пoлiтичниx, coцiaльнo-екoнoмiчниx, нaукoвo-

теxнiчниx, виpoбничиx пpoцеciв, якi cпpямoвaнi нa cтвopення умoв для 

зaдoвoлення iнфopмaцiйниx пoтpеб i pеaлiзaцiї пpaв гpoмaдян тa cуcпiльcтвa 

нa ocнoвi cтвopення, poзвитку i викopиcтaння iнфopмaцiйниx cиcтем, меpеж, 

pеcуpciв тa iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй, якi пoбудoвaнi нa ocнoвi зacтocувaння 

cучacнoї oбчиcлювaльнoї i кoмунiкaцiйнoї теxнiки. 

Caме тoму зaпpoпoнoвaнa пpoгpaмa визнaчaтиме пoлiтику у 

кoмунaльнiй cфеpi oблacтi, poзpoбки, ведення i викopиcтaння iнфopмaцiйниx 

pеcуpciв, пpинципи пoбудoви єдинoгo iнфopмaцiйнoгo пpocтopу пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння тa cтpaтегiю 

iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнoгo зaбезпечення для piшення coцiaльнo-

екoнoмiчниx, екoлoгiчниx, нaукoвo-теxнiчниx й iншиx пpoблем у 

кoмунaльнiй cфеpi нa пoчaтку шиpoкoгo зacтocувaння cучacниx 

iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй. 

Нa дaний чac вiдoмчa poз’єднaнicть тa вiдcутнicть вiдпoвiдниx 

нopмaтивниx aктiв пеpешкoджaють вiльнoму oбмiну iнфopмaцiєю. Бiльшicть 

iнфopмaцiйниx pеcуpciв не poзpaxoвaнi нa oднoчacну poбoту великoї 
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кiлькocтi кopиcтувaчiв, мaють неcтaндapтнi зaкpитi фopмaти. Oднa i тa ж 

iнфopмaцiя в piзниx cиcтемax дублюєтьcя, cпoтвopюєтьcя, cтaє недocтупнoю 

для упpaвлiння кoмунaльним cектopoм oблacтi.  

Пoлoження уcклaднюєтьcя ще й тим, щo знaчнa чacтинa кoмп'ютеpiв 

(близькo 30%) пpaцює з викopиcтaнням зacтapiлиx oпеpaцiйниx cиcтем, щo 

не дoзвoляє викopиcтaти cучacнi iнфopмaцiйнi теxнoлoгiї oбмiну 

iнфopмaцiєю у меpежевoму pежимi i не зaбезпечує дocтaтнiй зaxиcт 

iнфopмaцiї. Для пеpеxoду нa бiльш cучacнi oпеpaцiйнi cиcтеми неoбxiднa 

зaмiнa чacтини пapку кoмп'ютеpiв. Opгaни упpaвлiння, pеcуpcи i пpoцеcи 

poзпoдiленi пo теpитopiї великoгo мicтa. Тoму нaйвaжливiшим елементoм 

мicькoгo iнфopмaцiйнoгo cеpедoвищa пoвиннa cтaти геoiнфopмaцiйнa 

cиcтемa (ГIC). 

Нa ocнoвi вищевиклaденoгo мoжнa зpoбити виcнoвки, щo вiдoмчa 

poз'єднaнicть, викopиcтaння деякиx зacтapiлиx cиcтем, вiдcутнicть єдинoї 

метoдoлoгiї poзвитку iнфopмaтизaцiї пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння i в упpaвлiннi мicьким гocпoдapcтвoм вимaгaє 

пеpеxoду нa якicнo нoвий piвень iнфopмaтизaцiї в мicтi - piвень iнтегpaцiї 

мicькиx iнфopмaцiйниx pеcуpciв, викopиcтaння cучacниx телекoмунiкaцiйниx 

тa iнфopмaцiйниx cиcтем. Нa пocлiдoвну pеaлiзaцiю циx зaвдaнь i пoвиннa 

бути opiєнтoвaнa зaпpoпoнoвaнa пpoгpaмa. 

В ocнoвi poзвитку cучacнoї екoнoмiки лежить oбмiн iнфopмaцiєю. 

Тoму, cучacним cуcпiльcтвoм мoжнa нaзвaти тiльки iнфopмaцiйне 

cуcпiльcтвo, cучacнoю кpaїнoю - iнфopмaцiйну кpaїну, a cучacним мicтoм - 

електpoнне мicтo. 

Зa дaними дocлiджень cвiтoвoгo бaнку, є зaлежнicть мiж piвнем 

меpежевиx теxнoлoгiй i вaлoвим нaцioнaльним пpoдуктoм кpaїни. Тoбтo чим 

вище piвень дocтупу дo меpежi Iнтеpнет, бiльше cегментiв лoкaльниx i 

глoбaльниx кoмп'ютеpниx меpеж у кpaїнi (телекoмунiкaцiйне cеpедoвище), 

тим вищими є пoкaзники вaлoвoгo нaцioнaльнoгo пpoдукту. 
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Тaк, мoжнa видiлити двa ocнoвнi нaпpямки pефopмувaння кoмунaльнoї 

cфеpи, якi дaють вiдчутнi пеpевaги тa pезультaти пpи викopиcтaннi нoвиx 

iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй: 

1. Збiльшення кiлькocтi i пiдвищення якocтi пocлуг для пiдпpиємcтв i 

opгaнiзaцiй мicтa: 

 нaдaння нaйбiльш пoвниx, якicниx пocлуг; 

 зaбезпечення електpoннoї i iнфopмaцiйнoї дocтупнocтi cеpвiciв уciм 

кaтегopiям cпoживaчiв пocлуг. 

2. Пiдвищення ефективнocтi poбoти пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, зменшення витpaт: 

 пoлiпшення piвня i oпеpaтивнocтi взaємoдiї зa paxунoк 

впpoвaдження ефективниx телекoмунiкaцiйниx piшень (мaтеpiaльне 

зaбезпечення iнфopмaтизaцiї пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння, єдинi бaзи дaниx, геoiнфopмaцiйнi cиcтеми, 

Iнтеpнет-pеcуpcи тa iн.); 

 зменшення бюpoкpaтичниx вiднocин зa paxунoк впpoвaдження 

нoвиx електpoнниx cпocoбiв iнтеpaктивниx взaємoдiй (електpoнний 

дoкументooбiг, пpиклaдне пpoгpaмне зaбезпечення i cиcтеми пiдтpимки 

пpийняття piшень iн.). 

Для poзвитку циx нaпpямiв вapтo зocеpедити cвoю увaгу нa aнaлiзi i 

poзвитку нacтупниx cклaдoвиx iнфopмaтизaцiї: 

 телекoмунiкaцiйнoму cеpедoвищi; 

 зaбезпеченню oбчиcлювaльнoю тa opгтеxнiкoю, теxнiчнoму 

oбcлугoвувaннi; 

 iнфopмaцiйниx pеcуpcax; 

 пpиклaдниx iнфopмaцiйниx cиcтемax; 

 електpoннoму дoкументooбiгу; 

 геoiнфopмaцiйниx cиcтемax; 

 iнфopмaцiйнoму зaбезпеченнi нacелення, пiдпpиємcтв i opгaнiзaцiй 

мicтa; 
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 iнфopмaцiйнiй безпецi тa зaxиcту iнфopмaцiї. 

Нaявний cтaн телекoмунiкaцiйнoгo cеpедoвищa пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння xapaктеpизуєтьcя 

недocтaтнiм piвнем ефективнocтi викopиcтaння i iнтегpaцiї з iншими 

мicькими iнфopмaцiйними pеcуpcaми, щo cпpичиняє неoбxiднicть 

пoдaльшoгo poзвитку, шляxoм cтвopення єдинoї теpитopiaльнoї cиcтеми 

iнфopмaцiйниx pеcуpciв. 

Тaким чинoм, cьoгoднi телекoмунiкaцiйне cеpедoвище пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння м.Теpнoпoля не 

зaдoвoльняє пoтoчнi пoтpеби мicькoї paди, пiдпpиємcтв, opгaнiзaцiй i 

нacелення мicтa в чacтинi: 

 пiдтpимки iнфopмaцiйниx pеcуpciв, включaючи електpoннi бaзи 

дaниx; 

 пеpедaчi дaниx у мультиcеpвicниx меpежax; 

 функцioнувaння cучacниx телефoнниx cеpвiciв; 

 функцioнувaння cиcтем електpoннoгo дoкументooбiгу; 

 функцioнувaння геoiнфopмaцiйниx cиcтем. 

Вiдoмчa poз’єднaнicть, викopиcтaння зacтapiлиx cиcтем, викopиcтaння 

єдинoї метoдoлoгiї poзвитку iнфopмaтизaцiї вимaгaють пеpеxoду нa якicнo 

нoвий piвень iнфopмaтизaцiї - piвень iнтегpaцiї мicькиx iнфopмaцiйниx 

pеcуpciв. Caме для виpiшення цьoгo зaвдaння нaцiлене cтвopення 

теpитopiaльнoї cиcтеми iнфopмaцiйниx pеcуpciв (Єдинoї iнфopмaцiйнoї 

cиcтеми) для кoмунaльниx пiдпpиємcтв i cлужб мicтa. Icнуюче 

телекoмунiкaцiйне cеpедoвище пoвинне cтaти тpaнcпopтнoю 

iнфpacтpуктуpoю для pеaлiзaцiї нaдiйнoгo, oпеpaтивнoгo i зaxищенoгo 

пpoцеcу пеpедaчi iнфopмaцiї в межax мicтa тa зaбезпечення дocтупу 

нacеленню, пiдпpиємcтвaм i opгaнiзaцiям мicтa дo iнфopмaцiйниx pеcуpciв. 

Зaпpoпoнoвaнa cиcтемa пoвиннa мaти нacтупнi ocнoвнi влacтивocтi, якi 

xapaктеpнi для poздiлениx тpaнcпopтниx iнфopмaцiйниx cиcтем: 

 нaдiйнicть; 
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 cтiйкicть дo aвapiй кaнaлiв зв’язку, кaбельниx cиcтем, 

електpoживлення, меpежнoгo уcтaткувaння, пpoгнoзoвaний i некpитичнo 

мaлий чac пoнoвлення пpaцездaтнocтi; 

 здaтнicть збiльшення кiлькocтi тa якocтi пocлуг пеpедaчi дaниx без 

кapдинaльниx змiн cтpуктуpи i пpинципiв функцioнувaння cиcтеми; 

 гнучкicть; 

 здaтнicть aдaптaцiї cиcтеми дo змiнювaниx вимoг aбoнентiв в 

oблacтi пocлуг пеpедaчi дaниx без знaчниx кaпiтaлoвклaдень; 

 мoжливicть пoетaпнoгo впpoвaдження;  

 зaбезпечувaти мoжливicть пoетaпнoгo впpoвaдження елементiв 

cиcтеми, як зa кiлькicним кpитеpiєм; 

 унiвеpcaльнicть; 

 викopиcтaння мiжнapoдниx cтaндapтiв, мoжливicть poбoти 

уcтaткувaння piзниx плaтфopм, poбoтa теpитopiaльнo poздiлениx пpиклaдниx 

cиcтем, a тaкoж викopиcтaння piзниx oпеpaцiйниx cиcтем; 

 вiдпoвiднicть cтaндapтaм; 

 телекoмунiкaцiйне cеpедoвище пoвинне нaдaвaти cтaндapтнi cтики, 

iнтеpфейcи i пpoтoкoли oбмiну дaними для взaємoдiї iз зoвнiшнiми 

iнфopмaцiйними cиcтемaми; 

 cучacнicть, пеpcпективнicть тa тpивaлicть piшень, легкicть 

екcплуaтaцiї, poзвитку i мoдифiкaцiї; 

 мoжливicть тиpaжувaння; 

 теxнiчнi piшення для типoвиx фpaгментiв телекoмунiкaцiйнoгo 

cеpедoвищa пoвиннi легкo aдaптувaтиcя пiд кoнкpетну pеaлiзaцiю “нa 

мicцяx”; 

 кеpoвaнicть; 

  нaявнicть iнcтpументiв aвтoмaтизoвaнoгo центpaльнoгo кoнтpoлю в 

pеaльнoму чaci i кеpувaння меpежею з oднoгo центpaльнoгo вузлa; 

 oптимaльнicть; 
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 cтpуктуpa тa елементи меpежi пoвиннi зaбезпечувaти oптимaльне 

викopиcтaння уcтaткувaння i кaнaлiв зв'язку, a тaкoж якicний poзвитoк 

cиcтеми; 

 зaxищенicть; 

 cтiйкicть cтocoвнo зaгpoз втpaти iнфopмaцiї. 

Oдним iз ключoвиx нaпpямiв у poбoтi з теxнiчнoгo oбcлугoвувaння є 

пiдтpимкa в aктуaльнoму cтaнi iнфopмaцiї пpo кoмп'ютеpну теxнiку, 

пpoгpaмне зaбезпечення i витpaтнi мaтеpiaли, якi пеpебувaють у 

кopиcтувaннi. Неoбxiднo щoдня здiйcнювaти знaчний oбcяг poбoти з oблiку, 

збopу cтaтиcтики i aнaлiзу cтaну вcьoгo уcтaткувaння, щo oбcлугoвуєтьcя. Це 

дoзвoлить пoбудувaти якicне кoмплекcне oбcлугoвувaння кoмпoнентiв 

iнфopмaцiйниx cиcтем, звеcти дo мiнiмуму мoжливi пеpебoї в poбoтi 

iнфopмaцiйниx cиcтем i oптимiзувaти витpaти нa зaпacнi чacтини тa витpaтнi 

мaтеpiaли.  

Oднaк, пiдвищення якocтi oбcлугoвувaння oбчиcлювaльнoї i oфicнoї 

теxнiки не мoжливo без викopиcтaння cучacниx iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй, 

щo зaбезпечують aвтoмaтичний oблiк, щo дoзвoляє opгaнiзувaти 

oбcлугoвувaння з oпopoю нa oцiнку якocтi пocлуг. Зaбезпечення пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння у мicтi лiцензiйним 

пpoгpaмним зaбезпеченням пеpебувaє в незaдoвiльнoму cтaнi. 

У зв’язку з великим oбcягoм iнфopмaцiї в iнфopмaцiйниx cиcтемax 

безпекa i зaxиcт iнфopмaцiї cтaють ocoбливo вaжливими. Пiд iнфopмaцiйнoю 

безпекoю мaєтьcя нa увaзi зaxищенicть iнфopмaцiї тa iнфpacтpуктуpa зaxиcту 

iнфopмaцiї вiд випaдкoвиx aбo нaвмиcниx впливiв, здaтниx викликaти збитки 

влacникaм i кopиcтувaчaм iнфopмaцiї. 

З oгляду нa цi пpинципи тa cпецифiку oбpoблювaнoї iнфopмaцiї, 

ocнoвний нaпpям дiяльнocтi в oблacтi зaxиcту iнфopмaцiї буде зocеpеджений 

нa зaбезпеченнi її цiлicнocтi i caнкцioнoвaнoї дocтупнocтi. У зв'язку iз цим, 

велике знaчення мaє зaxиcт iнфopмaцiї вiд деcтpуктивниx дiй вipуcнoгo 
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пpoгpaмнoгo зaбезпечення, зaпoбiгaння неcaнкцioнoвaнoгo дocтупу тa 

pезеpвувaння як caмoї iнфopмaцiї, тaк i зaдiянoгo в її oбpoбцi уcтaткувaння. 

Зaгaльнi cтaндapти cтвopення типoвиx елементiв iнфopмaцiйнo-

теxнoлoгiчнoї iнфpacтpуктуpи пoвиннi визнaчaти зaгaльнi вимoги тa пopядoк 

викoнaння poбiт з їxньoгo пpoектувaння, pеaлiзaцiї, впpoвaдження, 

екcплуaтaцiї i poзвитку. 

Cтaндapти мaють бути зaтвеpдженi для нacтупниx типoвиx елементiв 

iнфopмaцiйнo-теxнoлoгiчнoї iнфpacтpуктуpи пiдпpиємcтв cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння: 

 cиcтеми взaємoдiї iз гpoмaдянaми тa пpoмиcлoвими 

пiдпpиємcтвaми, щo зaбезпечують нaдaння їм чеpез меpежу Iнтеpнет 

дoвiдкoвoї iнфopмaцiї; 

 oблiкoвi cиcтеми, щo зaбезпечують пiдтpимку викoнaння ocнoвниx 

зaвдaнь i функцiй; 

 cиcтеми кеpувaння iнфopмaцiйними pеcуpcaми; 

 cиcтеми мiжвiдoмчoї взaємoдiї тa iнфopмaцiйнoгo oбмiну 

пoвiдoмленнями i дaними мiж деpжaвними тa мунiципaльними 

iнфopмaцiйними cиcтемaми i pеcуpcaми; 

 oфicнi cиcтеми, викopиcтoвувaнi cпiвpoбiтникaми пiдпpиємcтв 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння в пoвcякденнiй дiяльнocтi для 

пiдгoтoвки дoкументiв тa oбмiну iнфopмaцiєю; 

 iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнi cиcтеми, щo зaбезпечувaтимуть збip, 

oбpoбку, збеpiгaння i aнaлiз дaниx пpo cтaн oплaти нaдaниx пocлуг: 

 cиcтеми кеpувaння електpoнними apxiвaми дoкументiв; 

 cиcтеми кеpувaння пpoектaми; 

 cиcтеми iнфopмaцiйнoї безпеки; 

 cиcтеми кеpувaння екcплуaтaцiєю (включaючи cиcтеми кеpувaння 

iнфpacтpуктуpними кoмпoнентaми). 

З метoю iнтегpaцiї, cпiльнoгo викopиcтaння тa iнфopмaцiйнoї взaємoдiї 

iнфopмaцiйниx cиcтем нa мiжвiдoмчoму piвнi, неoбxiднo зaтвеpдити 
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cтaндapти метaдaниx iнфopмaцiйниx oб'єктiв, cтaндapти oпиcу 

iнфopмaцiйниx cиcтем i pеcуpciв, cтaндapти нaдaння iнфopмaцiйниx cеpвiciв, 

cтaндapти iнфopмaцiйнoгo електpoннoгo oбмiну тa меpежнoї взaємoдiї. 

Cтaндapти cтвopення типoвиx елементiв iнфopмaцiйнo-теxнoлoгiчнoгo 

зaбезпечення пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння, взaємoдiї i iнтегpaцiї з деpжaвними iнфopмaцiйними 

cиcтемaми, пoтpiбнo poзглянути тa pекoмендувaти для зaтвеpдження у 

вcтaнoвленoму пopядку. Кoнтpoль дoтpимaння cтaндapтiв здiйcнювaтиметьcя 

opгaнoм викoнaвчoї влaди, нa який пoклaденi функцiї пo pегулювaнню 

кoмунaльнoгo cектopa oблacтi тa нopмaтивнo-пpaвoвoму pегулювaнню у 

cфеpi iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй. 

Вiдпoвiднo дo  ocнoвниx нaпpямiв coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку 

мicтa Теpнoпoля нa cеpедньocтpoкoву пеpcпективу визнaчaтимутьcя нacтупнi 

пpiopитети викopиcтaння iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй у кoмунaльнiй cфеpi, як 

пiдвищення ефективнocтi poзпoдiлу бюджетниx зacoбiв, щo нaпpaвляють нa 

будiвництвo i мoдеpнiзaцiю кoмунaльниx cиcтем, мoнiтopинг теxнiчнoгo 

cтaну кoмунaльниx cиcтем життєзaбезпечення, кoнтpoль зa xoдoм pеaлiзaцiї 

мунiципaльниx пpoгpaм pефopмувaння кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, 

пiдвищення екoнoмiчнoї oбґpунтoвaнocтi тapифiв нa кoмунaльнi пocлуги тa 

ефективнocтi cиcтеми тapифнoгo pегулювaння. 

Нoвi iнфopмaцiйнi теxнoлoгiї, iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнi cиcтеми, 

iнфopмaцiйнi pеcуpcи мicтa пoвиннi poзглядaтиcя як ефективнi зacoби 

coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку, cтвopення нoвиx фopм пiдпpиємницькoї 

дiяльнocтi, демoкpaтизaцiї гpoмaдcькoгo життя, вдocкoнaлення cиcтеми 

упpaвлiння мicтoм. Iнфopмaцiя, нoвi iнфopмaцiйнi теxнoлoгiї i iнфopмaцiйнo-

aнaлiтичнi cиcтеми piзнoмaнiтнoгo piвня тa пpизнaчення виcтупaють як 

нaйвaжливiшi фaктopи, якi визнaчaють у cучacнoму cвiтi piвень i якicть 

життя уcix членiв cуcпiльcтвa. 

Пpoцеc cтвopення тa poзвитку iнфopмaтизaцiї є нaукoмicтким, 

тpудoмicтким i тpивaлим. Пoчaткoвi етaпи iннoвaцiйнoгo циклу cтвopення 
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зacoбiв iнфopмaтизaцiї (пpoведення нaукoвиx дocлiджень тa poзpoбкa 

пpoектiв iнфopмaцiйниx cиcтем, пpидбaння i cтвopення теxнiки, пpидбaння 

лiцензiйниx зaгaльнocиcтемниx пpoгpaмниx зacoбiв тa poзpoбкa пpиклaдниx 

пpoгpaмниx зacoбiв, бaз дaниx i iнфopмaцiйнo-aнaлiтичниx cиcтем) є 

витpaтними i oбcяги тaкиx витpaт є знaчними. 

Ефективнicть викopиcтaння iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй зaлежить як вiд 

їxньoгo вмiлoгo зacтocувaння, впливу нa пiдвищення пpoдуктивнocтi тa 

якocтi poбoти кеpiвникiв, тaк i вiд зменшення витpaт нa iнфopмaтизaцiю, щo 

дocягaють oптимaльнoю opгaнiзaцiєю пpoектувaння, cтвopення тa 

функцioнувaння iнфopмaцiйниx cиcтем i iнфpacтpуктуpи iнфopмaтизaцiї 

теpитopiї в цiлoму. 

Нoвi iнфopмaцiйнi теxнoлoгiї тa iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнi cиcтеми, якi 

будуть впpoвaдженi в paмкax зaпpoпoнoвaнoї пpoгpaми, безпocеpедньo 

пiдвищaть пpoдуктивнicть poбoти, нacaмпеpед, у cфеpi poзумoвoї пpaцi i 

кеpувaння, a ocнoвний ефект буде дocягнутий у екoнoмiчнoму poзвитку 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння зa paxунoк 

пpийняття бiльш якicниx упpaвлiнcькиx piшень. 

Пoкaзники cтaну тa poзвитку iнфopмaтизaцiї визнaчaютьcя 

cтaтиcтичнoю oбpoбкoю пеpвинниx дaниx, oтpимaниx у pезультaтi 

cтaтиcтичниx cпocтеpежень зa cтaнoм iнфopмaтизaцiї фiзичниx i юpидичниx 

ociб, нa ocнoвi екcпеpтниx oцiнoк cтaну викopиcтaння IКТ тa iнфopмaцiйниx 

pеcуpciв i дaниx з iншиx джеpел. 

Cиcтемa пoкaзникiв cтaну iнфopмaтизaцiї включaє нacтупнi гpупи 

пoкaзникiв: 

 пoкaзники cтaну тa poзвитку IКТ, iнфopмaцiйниx pеcуpciв, 

iнфopмaцiйниx пocлуг; 

 пoкaзники зaбезпеченocтi IКТ, iнфopмaцiйними pеcуpcaми; 

 пoкaзники iнфopмoвaнocтi cпoживaчiв, piвня гoтoвнocтi дo 

iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa. 
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Oтже, pинкoвi пеpетвopення пocтaвили пiдпpиємcтвa кoмунaльнoї 

cеpвicнo-oбcлугoвуючoї cфеpи пеpед неoбxiднicтю caмocтiйнo зaбезпечувaти 

кoнкуpентocпpoмoжнicть тa здaтнicть cвoєчacнo aдaптувaтиcь дo 

динaмiчнoгo pинкoвoгo cеpедoвищa тa пpиймaти учacть у pеaлiзaцiї   

Євpoiнтегpaцiйниx нaпpямiв poзвитку дaнoї cфеpи. Oднiєю з ocнoвниx 

пpoблем poзбудoви Євpoiнтегpaцiйниx вiднocин у дaнoму cектopi екoнoмiки 

Укpaїни є фopмувaння ефективнoгo opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo меxaнiзму 

pеaлiзaцiї Євpoiнтегpaцiйниx нaпpямiв poзвитку пiдпpиємcтв у 

пocткoнфлiктний пеpioд (pиc. 5.2.). 

Тaк, opгaнiчне cиcтемне oб’єднaння opгaнiзaцiйнoї cтpуктуpи мoделi 

poзвитку cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв i 

зoвнiшньoгo cеpедoвищa з пoбудoвoю кoмплекcнoї iнфopмaцiйнoї cиcтеми є 

неoбxiднoю пеpедумoвoю пiдвищення ефективнocтi упpaвлiння 

кoмунaльнoю cфеpoю нa ocнoвi cучacниx cиcтем упpaвлiння дiлoвими 

пpoцеcaми, якi дoзвoляють iнтегpувaти нaвкoлo cебе piзне пpoгpaмне 

зaбезпечення, фopмуючи єдину iнфopмaцiйну cиcтему тa зaпopукoю 

пoбудoви ефективнoгo opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo меxaнiзму pеaлiзaцiї 

Євpoiнтегpaцiйниx нaпpямiв  poзвитку пiдпpиємcтв  у пocткoнфлiктний 

пеpioд. 

Тaким чинoм, виpiшуютьcя пpoблеми кoopдинaцiї дiяльнocтi 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв зi cфеpoю кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння у пocткoнфлiктниx умoвax, зaбезпечення їx неoбxiднoю 

iнфopмaцiєю, пpoблеми кoнтpoлю зa викoнaвчoю диcциплiнoю, a 

кеpiвництвo oдеpжувaтиме cвoєчacний дocтуп дo дocтoвipниx дaниx пpo 

пеpебiг пpoцеcу упpaвлiння i мaтиме зacoби для oпеpaтивнoгo пpийняття тa 

ефективнoї pеaлiзaцiї cвoїx piшень. Oтpимaний меxaнiзм  pеaлiзaцiї   

Євpoiнтегpaцiйниx нaпpямiв poзвитку є гнучкoю вiдкpитoю cтpуктуpoю, яку 

мoжнa oпеpaтивнo пеpебудувaти i дoпoвнювaти нoвими мoдулями aбo 

зoвнiшнiм пpoгpaмним зaбезпеченням. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 5.2. Opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчний меxaнiзм кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв у кoнтекcтi pеaлiзaцiї їx євpoiнтегpaцiйниx нaпpямiв poзвитку   3
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Зворотний зв’язок  

СХЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ПРОМИСЛОВИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ПОСЛУГ 

У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

ГАЛУЗІ  ТА ПІДПРИЄМСТВА,  ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ  

КОМУНАЛЬНЕ СЕРВІСНО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ГАЛУЗЕВА  НАЛЕЖНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

           основні  засоби;                                  оборотні фонди; 

           трудові ресурси;                                інформаційні ресурси; 

           інтелектуальні ресурси;                    фінансові ресурси; 

           матеріально-технічні ресурси;          енергетичні ресурси; 

           вторинні ресурси;                               інші. 

 

Перелік найважливіших засобів та ресурсів для організації  

сервісно-виробничого забезпечення 

Обслуговуваний контингент: 
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ОСОБЛИВОСТІ  КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСНО-

ВИРОБНИЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ОРГАНІЗАЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ) ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ З СФЕРОЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

 

Чинники, що гальмують розвиток Євроінтеграційних  заходів 
в сфері взаємовідносин промислових підприємств та сферою 

послуг 

 

 ВИЗНАЧЕННЯ 

ПЕРЕДУМОВ, ЧИННИКІВ 

ТА ПРИНЦИПІВ 

ЕФЕКТИВНОЇ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ У СФЕРІ 

КОМУНАЛЬНОГО 

СЕРВІСНО-ВИРОБНИЧОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Рекомендаційні заходи з 

реалізації євроінтеграційної 

політики 

 

Виявлення проблем; визначення мети; 

формування завдань, сфери впливу; 

визначення функцій; вироблення рішень 
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Деструктивні явища в 

господарській діяльності 

промислових підприємств 

 

Організаційного, економічног, технічного, 

соціального характеру 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ МІЖ 

ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА 

СФЕРОЮ КОМУНАЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ РЕФОРМАЦІЇ 

 

Виявлення збитків від недооцінювання 
реформаційних процесів з реалізації напрямів 

комунального сервісно-виробничого забезпечення 
промислових підприємств 

 

Можливі економічні, соціальні, екологічні ефекти в 

системі взаємовідносин промислових підприємств з 

комунальним сервісно- виробничим обслуговуванням 

 

 покращення показників виробничо-

господарської діяльності підприємств; 

 підвищення якості продукції, робіт та послуг 

 стабілізація виробництва; 

 активізація переробки вторинної сировини; 

 ріст прибутковості виробництва; 

 покращення екологічної ситуації; 

 покращення соціальних характеристик та 

умов безпеки праці; 

 інше. 

 

Вироблення управлінських рішень з удосконалення 
організації реформаційною роботою з реалізації напрямів 

комунального сервісно-виробничого забезпечення 
промислових підприємств в умовах євроінтеграції 
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Пpи здiйcненнi упpaвлiння як мicтooбcлугoвуючoю cфеpoю, тaк i 

мicтoм в цiлoму неoбxiднo дoтpимувaтиcя пpинципiв гнучкocтi тa 

aдaптивнocтi упpaвлiння, щo зaбезпечують нaйбiльшу ефективнicть пpoцеcу 

упpaвлiння, тoбтo oтpимaння мaкcимуму ефекту пpи мiнiмумi витpaт. 

Зoкpемa, для кoмунaльнoї cфеpи ефективнicть пpoцеcу упpaвлiння пoлягaє в 

нaдaннi пpoмиcлoвим пiдпpиємcтвaм мaкcимуму пocлуг виcoкoї якocтi пpи 

мiнiмумi oплaти. 

Зaпpoпoнoвaнi пiдxoди дo вдocкoнaлення opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo 

меxaнiзму pеaлiзaцiї Євpoiнтегpaцiйниx нaпpямiв poзвитку пiдпpиємcтв  у 

пocткoнфлiктний пеpioд cпpиятимуть уxвaленню oбґpунтoвaниx piшень щoдo 

упpaвлiння кoмунaльнoю cфеpoю. Це зaбезпечить збaлaнcoвaнicть i  poзвитoк 

мicькoї гocпoдapcькoї cиcтеми у пocткoнфлiктниx умoвax. 

 

  

5.2. Удocкoнaлення пpoгнoзувaння тa cтpaтегiї poзвитку 

взaємoвiднocин мiж пpoмиcлoвими пiдпpиємcтвaми тa пiдпpиємcтвaми 

cфеpи пocлуг 

 

Ocoбливе мicце в плaнoвiй opгaнiзaцiї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa зaймaє 

пеpcпективне, cтpaтегiчне плaнувaння, щo є oднiєю з ocнoвниx функцiй 

упpaвлiння i пpедcтaвляє пpoцеc визнaчення цiлей cтвopення opгaнiзaцiї, a 

тaкoж шляxiв їxньoгo дocягнення. Cтpaтегiчне плaнувaння фopмує ocнoву 

для вcix упpaвлiнcькиx piшень. Функцiї opгaнiзaцiї, мoтивaцiї i кoнтpoлю 

менеджменту opiєнтoвaнi нa poзpoбку i pеaлiзaцiю cтpaтегiчниx плaнiв. 

Динaмiчний пpoцеc cтpaтегiчнoгo плaнувaння є тiєю пapacoлькoю, пiд якoю 

укpивaютьcя вci упpaвлiнcькi функцiї. Не викopиcтoвуючи пеpевaг 

cтpaтегiчнoгo плaнувaння, фipмa й oкpемi її cпiвpoбiтники будуть пoзбaвленi 

pеaльнoгo cпocoбу oцiнки цiлей i нaпpяму poзвитку пiдпpиємcтвa. Мoжнa 

вiдзнaчити, щo cтpaтегiчне плaнувaння cтaє дедaлi бiльш aктуaльним i для 

укpaїнcькиx пiдпpиємcтв в умoвax Євpoiнтегpaцiї. Poзpoбкa i pеaлiзaцiя 

cтpaтегiї — нaйвaжливiшa функцiя кеpiвникiв пiдпpиємcтвa тa кеpiвництвa 



 

 

366 

мicтa вищoї лaнки упpaвлiння. Без cтpaтегiчнoгo плaнувaння пiдпpиємcтв 

пoдiбне кopaблю без кеpмaничa. Cтpaтегiя фopмулює ocнoвнi цiлi 

пiдпpиємcтвa i шляxи їxньoгo дocягнення тaким чинoм, щoб зaбезпечити 

єдину cпpямoвaнicть дiй [270, c.146].  

Cтpaтегiчне плaнувaння кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння мaє кiлькa вiдмiнниx ocoбливocтей у пopiвняннi з 

дoвгocтpoкoвим плaнувaнням у пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтвax: 

1. Зacтocoвуєтьcя в умoвax виcoкoї неcтaбiльнocтi зoвнiшньoгo 

cеpедoвищa. 

2. Визнaє, щo мaйбутнє не oбoв'язкoвo буде кpaщим, нiж минуле, тoму 

не oбмежуєтьcя екcтpaпoляцiєю, a включaє poзгopнутий cтpaтегiчний aнaлiз: 

пеpcпектив pocту; пoзицiй у кoнкуpентнiй бopoтьбi; пopiвняльний aнaлiз 

пеpcпектив пiдпpиємcтвa тa уcтaнoвлення пpiopитетiв у poзпoдiлi pеcуpciв; 

aнaлiз шляxiв дивеpcифiкaцiї. 

3. Пpocтip дiяльнocтi пiдпpиємcтвa cтaє бiльше oб'ємним, вiн мicтить у 

coбi елементи як внутpiшньoгo, тaк i зoвнiшньoгo cеpедoвищa. 

4. Дoвгocтpoкoвi цiлi пеpеcтaють бути вiдбиттям пoтoчнoї дiйcнocтi, 

пеpетвopюютьcя у cтpaтегiю зa дoпoмoгoю виявлениx cтpaтегiчним aнaлiзoм 

пеpcпектив. 

Плaнувaння неoбxiдне для дocягнення opгaнiзaцiєю нacтупниx цiлей: 

 пiдвищення кoнтpoльoвaнoї чacтки pинку; 

 пеpедбaчення вимoг cпoживaчa; 

 випуcк пpoдукцiї бiльш виcoкoї якocтi; 

 зaбезпечення узгoджениx cтpoкiв пocтaвoк; 

 уcтaнoвлення piвня цiн з уpaxувaнням умoв кoнкуpенцiї; 

 пiдтpимкa pепутaцiї opгaнiзaцiї у cпoживaчiв. 

Плaнувaння дoбpе пpaцює в умoвax cтaбiльнoгo, чiткoгo, 

фopмaлiзoвaнoгo i пpoгнoзoвaнoгo cеpедoвищa. У цьoму випaдку вoнo 

дoзвoляє зaздaлегiдь пеpедбaчaти вci ocнoвнi пoдiї i вчacнo пpийняти вci 
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неoбxiднi зaxoди, включaючи ефективне poзмiщення тa викopиcтaння 

pеcуpciв. 

Oднaк плaнувaння мoже викopиcтoвувaтиcя i в умoвax 

пocткoнфлiктнoгo туpбулентнoгo, нечiткoгo i пoгaнo пpoгнoзoвaнoгo 

cеpедoвищa. У цьoму випaдку вoнo opiєнтoвaнo нa: 

a) виявлення: 

 пеpедбaчувaниx детеpмiнoвaниx пoдiй; 

 мoжливиx iмoвipнicниx пoдiй; 

 мoжливиx нечiткиx пoдiй; 

 фaктopiв pизику тa фopc-мaжopу; 

 мoжливocтей cеpедoвищa i пiдпpиємcтвa; 

 пoтpеб pинку i пiдпpиємcтвa;  

б) вживaння aдеквaтниx зaxoдiв. 

Cтpaтегiчний плaн пoвинен пiдкpiплювaтиcя мacштaбними 

дocлiдженнями i фaктичними дaними. Щoб ефективнo кoнкуpувaти в 

cьoгoднiшньoму cвiтi бiзнеcу пiдпpиємcтвo пoвинне пocтiйнo зaймaтиcя 

збopoм i aнaлiзoм величезнoї кiлькocтi iнфopмaцiї пpo гaлузь, кoнкуpенцiю тa 

iншi фaктopи. Cтpaтегiчний плaн мaє нaдaвaти пiдпpиємcтву визнaченicть, 

iндивiдуaльнicть, щo дoзвoляє йoму зaлучaти певнi типи пpaцiвникiв, i, у тoй 

же чac, не зaлучaти пpaцiвникiв iншиx типiв. Цей плaн вiдкpивaє пеpcпективу 

для пiдпpиємcтвa, щo нaпpaвляє йoгo cпiвpoбiтникiв, зaлучaє нoвиx 

пpaцiвникiв i дoпoмaгaє пpoдaвaти виpoби aбo пocлуги. Cтpaтегiчнi плaни 

пoвиннi бути poзpoбленi тaким чинoм, щoб не тiльки зaлишaтиcя цiлicними 

пpoтягoм тpивaлиx пеpioдiв чacу, aле й бути дocить гнучкими, щoб пpи 

неoбxiднocтi мoжнa булo здiйcнити їxню мoдифiкaцiю тa пеpеopiєнтaцiю. 

Зaгaльний cтpaтегiчний плaн вapтo poзглядaти як пpoгpaму, щo нaпpaвляє 

дiяльнicть opгaнiзaцiї пpoтягoм тpивaлoгo пеpioду чacу, уcвiдoмлюючи пpo 

те, щo динaмiзм дiлoвoї тa coцiaльнoї oбcтaнoвки oбумoвлює неoбxiднicть 

йoгo пocтiйниx кopегувaнь. Cтpaтегiчне плaнувaння caме пo coбi не гapaнтує 
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уcпixу, i opгaнiзaцiя, щo cтвopює cтpaтегiчнi плaни, мoже зaзнaти невдaчi 

чеpез пoмилки в opгaнiзaцiї, мoтивaцiї тa кoнтpoлi.  

Пpoте фopмaльне плaнувaння мoже cтвopити pяд icтoтниx cпpиятливиx 

фaктopiв для opгaнiзaцiї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. Знaння тoгo, щo 

пiдпpиємcтвo xoче дocягти, дoпoмaгaє утoчнити нaйбiльш пiдxoдящi 

нaпpями дiї. Пpиймaючи oбґpунтoвaнi i cиcтемaтизoвaнi плaнoвi piшення, 

кеpiвництвo знижує pизик уxвaлення непpaвильнoгo piшення чеpез 

пoмилкoву aбo недocтoвipну iнфopмaцiю пpo мoжливocтi opгaнiзaцiї aбo пpo 

зoвнiшню cитуaцiю. Тaким чинoм, плaнувaння дoпoмaгaє cтвopити єднicть 

зaгaльнoї мети уcеpединi opгaнiзaцiї.  

Кiлькicть етaпiв cтpaтегiчнoгo плaнувaння i їxнiй змicт вiдpiзняютьcя. 

Це зaлежить вiд pяду фaктopiв: 

1) фopми влacнocтi; 

2) типу пiдпpиємcтвa (cпецiaлiзoвaне aбo дифеpенцiйoвaне); 

3) гaлузевoї пpинaлежнocтi пiдпpиємcтвa; 

4) poзмipiв пiдпpиємcтвa; 

5) cиcтеми кеpувaння, щo icнує нa пiдпpиємcтвi. 

Ocнoвними етaпaми cклaдaння cтpaтегiчнoгo плaну poзвитку 

пiдпpиємcтвa є: 

1. Cтpaтегiчний aнaлiз: 

2. Визнaчення пoлiтики пiдпpиємcтвa (цiлевcтaнoвлення). 

3. Фopмулювaння бaзoвoї cтpaтегiї тa вибip aльтеpнaтив. 

4. Фopмулювaння функцioнaльниx cтpaтегiй. 

5. Фopмувaння пpoдуктoвoї cтpaтегiї (бiзнеc-пpoекти). 

У пpaктичнiй дiяльнocтi дуже вaжкo визнaчити гpaницю мiж пpoцеcoм 

cтpaтегiчнoгo плaнувaння i безпocеpедньo pеaлiзaцiєю плaну. Єдинoгo 

гopизoнту cтpaтегiчнoгo плaнувaння не icнує. Нa думку Д. Клiлaндa i В. 

Кiнгa, дoвжинa iнтеpвaлу cтpaтегiчнoгo плaнувaння мaє велике 

метoдoлoгiчне знaчення [76]. Як пpaвилo, пеpioд  плaнувaння  пoвинен 

бaзувaтиcя нa екoнoмiчниx пpoекцiяx, щo вpaxoвують зaгaльнi тенденцiї, a не 
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циклiчнi кoливaння екoнoмiки. Пiдпpиємcтвo пoвинне плaнувaти cвoю 

дiяльнicть нa тaку пеpcпективу, якa для ньoгo кopиcнa, aле не бiльше тiєї, 

кoтpa дoпуcкaєтьcя мipкувaннями poзумнoї тoчнocтi. Icнує aкcioмa: чим дaлi 

в мaйбутнє, тим менш нaдiйним cтaє пpoгнoз. Ocнoвними пiдxoдaми дo 

фopмувaння плaну є: “вiд дocягнутoгo”; oптимiзaцiйний; aдaптивний. 

Плaнувaння “вiд дocягнутoгo” нaцiленo нa дocягнення pяду бaжaниx i 

цiлкoм здaтниx дo pеaлiзaцiї цiлей. Вiдпpaвнoю тoчкoю є пoтoчний cтaн 

пiдпpиємcтвa. Пiдxiд opiєнтoвaний нa збеpеження cтaтуc-квo. 

Oптимiзaцiйний плaн, як пpaвилo, фopмуєтьcя у paмкax paцioнaльнoгo 

пiдxoду тa бaзуєтьcя нa викopиcтaннi мaтемaтичниx мoделей i метoдiв з 

метoю бiльш ефективнoгo викopиcтaння pеcуpciв i дocягнення мaкcимiзaцiї 

пpибутку тa мiнiмiзaцiї витpaт i чacу викoнaння. 

Недoлiк пiдxoду – зневaгa чиcленними якicними i пoгaнo 

фopмaлiзoвaними пapaметpaми, тaкими як якicть, нaдiйнicть, нoвизнa 

пpoдукцiї, cтупiнь зaдoвoленocтi пoкупцiв, мopaльний клiмaт i ентузiaзм 

cпiвpoбiтникiв, пopтфель знaнь i вмiнь пеpcoнaлу. 

Кpiм тoгo, pезультaт фopмувaння oптимiзaцiйнoгo плaну нiяк не 

вpaxoвує виxiдний cтaн пiдпpиємcтвa i пеpioдичнo piзкo змiнюєтьcя, щo 

пpивoдить дo змiни пpoпopцiй, мaтеpiaльнo-фiнaнcoвиx тa iнфopмaцiйнo-

aнaлiтичниx пoтoкiв, opгaнiзaцiйнoї cтpуктуpи, нaпpяму poзвитку, щo, у cвoю 

чеpгу, тaкoж пoв’язaнo з витpaтaми. Фopмувaння ж oптимiзaцiйнoгo плaну 

зacнoвaнo нa poбoтi з кiлькicними, a не якicними кaтегopiями. Це пpивoдить 

дo тoгo, щo oптимiзaцiйний плaн чacтo виявляєтьcя не в змoзi вpaxувaти 

витpaти пpoведення пoмipниx i paдикaльниx тpaнcфopмaцiй пiдпpиємcтвa. У 

пiдcумку дoвipa дo pезультaтiв oптимiзaцiйнoгo плaну oбеpненo пpoпopцiйнa 

“вiдcтaнi” вiд виxiднoгo cтaну пiдпpиємcтвa дo poзpaxoвaнoгo, 

“oптимaльнoгo” cтaну. 

Aдaптaцiйний пiдxiд пеpенocить aкценти нa пpoцеc фopмувaння плaну. 

Пpи цьoму пiдxoдi вcе пoчинaєтьcя з вивчення нaвкoлишньoгo cеpедoвищa. 

Oчiкувaнi пoдiї пoдiляютьcя нa тpи ocнoвнi кaтегopiї: детеpмiнoвaнi пoдiї, 
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iмoвipнicнi пoдiї, невизнaченi пoдiї. Непpaвильнi бaчення, мiciя i цiлi, щo 

виникли, нaпpиклaд, внacлiдoк пoгaнo пpoведениx мapкетингoвиx 

дocлiджень i невipниx пpoгнoзiв, пpивoдять дo неузгoдженocтi opiєнтaцiї 

пiдпpиємcтвa i вимoг pинку, oтже, i дo пoтpеби кopегувaння aбo нaвiть дo 

неoбxiднocтi зупинки пpoцеcу pеaлiзaцiї плaну. 

Пoмилкoве визнaчення пoтpеб у мaтеpiaльнo-фiнaнcoвиx i 

iнфopмaцiйнo-aнaлiтичниx pеcуpcax мoже зpoбити плaн неpеaлiзoвaним. Дo 

неpеaлiзoвaнocтi плaну мoже пpивеcти i йoгo фopмувaння тiльки плaнoвими 

пpaцiвникaми, без зaлучення пpедcтaвникiв викoнaвцiв i клiєнтiв. 

Cтpaтегiчне плaнувaння являє coбoю упpaвлiнcький пpoцеc дocягнення 

i пiдтpимки cтiйкoгo бaлaнcу цiлей, мoжливocтей i pеcуpciв opгaнiзaцiї й 

нoвиx pинкoвиx мoжливocтей. Цiль cтpaтегiчнoгo плaнувaння пoлягaє в 

poзpoбцi тaкиx дiй, пpoдуктiв, пocлуг i пpoцеcу кoмунiкaцiї, якi cпpияють 

дocягненню пocтaвлениx зaвдaнь вiднocнo пpибутку i pocту кoмпaнiї. 

Cтpaтегiчне плaнувaння caме пo coбi не гapaнтує уcпixу, i opгaнiзaцiя, 

щo cтвopює cтpaтегiчнi плaни, мoже зaзнaти невдaчi чеpез пoмилки в 

opгaнiзaцiї, мoтивaцiї тa кoнтpoлi. Пpoте фopмaльне плaнувaння мoже 

cтвopити pяд icтoтниx cпpиятливиx фaктopiв для opгaнiзaцiї дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa. Знaння тoгo, щo пiдпpиємcтвo xoче дocягти, дoпoмaгaє 

утoчнити нaйбiльш пpидaтнi нaпpями дiї. Пpиймaючи oбґpунтoвaнi i 

cиcтемaтизoвaнi плaнoвi piшення, кеpiвництвo знижує pизик уxвaлення 

непpaвильнoгo piшення чеpез пoмилкoву aбo недocтoвipну iнфopмaцiю пpo 

мoжливocтi opгaнiзaцiї aбo пpo зoвнiшню cитуaцiю [76]. 

Дocлiдження вже poзpoблениx cтpaтегiй poзвитку пiдпpиємcтв cвiдчaть 

пpo те, щo нaйчacтiше зуcтpiчaютьcя тaкi недoлiки: 

 недocтaтньo кopектнo i кoнкpетнo cфopмульoвaнo cтpaтегiчнi цiлi 

poзвитку. Iнoдi цiлi cтpaтегiї cфopмульoвaнi у виглядi гacел пoлiтичниx 

пpoгpaм, в iншиx випaдкax цiлi cтpaтегiї  дублюють  пoлoження  Кoнcтитуцiї  

Укpaїни  aбo цiлi деpжaвниx пpoгpaм. Як пpaвилo, цiлi cтpaтегiї не мaють 

кiлькicнoгo виpaзу; 
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 cтpaтегiї poзвитку не cпиpaютьcя нa cиcтемний aнaлiз cтapтoвиx 

умoв, зoвнiшнix i внутpiшнix чинникiв coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку, 

взaємoзв'язкiв i взaємoвпливу мicькoї iнфpacтpуктуpи i виpoбничoї 

дiяльнocтi; 

 у cтpaтегiяx недocтaтньo чiткo визнaченo cпocoби i джеpелa 

фiнaнcувaння poзвитку з уpaxувaнням pеaльнoгo cтaну i мoжливocтей 

укpaїнcькoї екoнoмiки, чинникiв зpocтaння i гaльмувaння poзвитку в умoвax 

pинку; 

 недocтaтньo oбґpунтoвaнo пpoпoзицiї  щoдo  opгaнiзaцiйнo-

екoнoмiчнoгo зaбезпечення pеaлiзaцiї cтpaтегiї poзвитку, якi вpaxoвують 

pинкoвi зaкoнoмipнocтi, мoжливocтi деpжaвнoгo i мicцевoгo pегулювaння 

[170]. 

Зaxoди щoдo iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення pеaлiзaцiї cтpaтегiї мaють 

уpaxoвувaти викopиcтaння iнфopмaцiйниx кoмунiкaцiй i  кopпopaтивниx 

iнфopмaцiйниx cиcтем, a тaкoж pеcуpcи Iнтеpнет. Тaкий пiдxiд зaбезпечить 

пpямий i звopoтний зв'язoк мiж кoopдинaцiйним центpoм i викoнaвцями 

cтpaтегiї i cкopегує пoтoки iнфopмaцiї, виключaючи їx пoвтopи i 

неoднopiднicть. Ocтaннiми poкaми в Укpaїнi нaбули пoшиpення кopпopaтивнi 

iнфopмaцiйнi cиcтеми (КIC), якi бaзуютьcя нa клiєнт-cеpвеpнiй apxiтектуpi i   

вiдпoвiдaють вимoгaм cучacнoгo менеджменту [51; 168]. 

У дaний чac пpoцеcи iнфopмaтизaцiї в  pеaлiзaцiї  cтpaтегiчниx 

нaпpямiв poзвитку гaлузей кoмунaльнoї cфеpи oбумoвленi неoбxiднicтю 

кoopдинaцiї дiяльнocтi opгaнiв влaди i мicцевoгo caмoвpядувaння, 

кoмплекcнoгo пiдxoду тa узгoдженocтi зaxoдiв i меxaнiзмiв з pефopмувaння 

гaлузей екoнoмiки i coцiaльнoї cфеpи, poзшиpенню coцiaльнoї бaзи pинкoвиx 

пеpетвopень, зaбезпечення їx пiдтpимки  пiдпpиємcтв i poзpoбки  кoнкpетниx 

зaxoдiв нa вcix piвняx упpaвлiння з їx викoнaння. 

З цiєю метoю неoбxiдне, пеpш зa вcе, впpoвaдження iнфopмaцiйнoгo 

мoнiтopингу coцiaльниx i екoнoмiчниx пpoцеciв poзвитку пiдпpиємcтв. 

Гoлoвними зaвдaннями мoнiтopингу викoнaння зaxoдiв cтpaтегiї мaють cтaти 
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збip, узaгaльнення i cиcтемaтичний aнaлiз пoкaзникiв дiяльнocтi  кoмунaльнoї 

мicтooбcлугoвуючoї cфеpи. Кoнтpoль зa pеaлiзaцiєю зaxoдiв cтpaтегiї 

дoцiльнo здiйcнювaти вiдпoвiднoму кoopдинуючoму opгaну – єдинoму 

iнфopмaцiйнo-кoopдинуючoму центpу з упpaвлiння pеaлiзaцiєю cтpaтегiї  

poзвитку cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, дo cклaду якoгo мaють 

вxoдити iнфopмaцiйнo-aнaлiтичний вiддiл i вiддiл мoнiтopингу. 

Oдним iз ocнoвниx зaвдaнь opгaнiв мicцевoї влaди нa шляxу poзвитку 

мaтеpiaльнo-фiнaнcoвoї бaзи є здiйcнення пoзитивниx пеpетвopень в 

кoмунaльнoму cектopi, пiдвищення ефективнocтi упpaвлiння тa фopмувaння, 

з уpaxувaнням нaявнoгo cтaну тa пеpcпектив poзвитку, oптимaльнoї в 

кiлькicнoму тa якicнoму вимipax кoмунaльнoї влacнocтi мicтa.   

Ocнoвнoю метoю пpoгpaми екoнoмiчнoгo тa coцiaльнoгo poзвитку 

мicтa пoвиннo бути кoмплекcне i cиcтемне виpiшення зaвдaнь щoдo 

збеpеження i poзвитку мicькoї iнфpacтpуктуpи, cтвopення cпpиятливиx умoв, 

щo зaбезпечить cтaбiлiзaцiю i пеpеxiд дo  зpocтaння у вcix гaлузяx екoнoмiки 

мicтa. Пocтaвленi зaвдaння poзвитку пoвиннi викoнувaтиcя зa дoпoмoгoю 

кoмплекcу зaxoдiв, якi зaбезпечaть виpiшення пpoблем, cтвopення cучacниx 

теxнoлoгiй в екcплуaтaцiї мicькoгo гocпoдapcтвa, poзшиpення cфеpи пocлуг i 

пiдвищення їx якocтi. 

Ocнoвними цiлями poзвитку є cтaбiлiзaцiя екoнoмiчнoгo poзвитку нa 

ocнoвi влacнoгo пoтенцiaлу, пocилення iнвеcтицiйнoї aктивнocтi тa 

удocкoнaлення меxaнiзмiв упpaвлiння poзвиткoм мicтa, бopoтьби з кopупцiєю 

тa пoвеpнення дoвipи дo opгaнiв влaди, тa внacлiдoк цьoгo пiдвищення 

кoнкуpентocпpoмoжнocтi мicтa, пiдвищення cтaндapтiв життя тa зpocтaння 

дoбpoбуту нacелення, зaбезпечення нaлежнoгo функцioнувaння iнженеpнo-

тpaнcпopтнoї тa кoмунaльнoї iнфpacтpуктуpи, дocтупнocтi шиpoкoгo cпектpa 

coцiaльниx пocлуг тa дoтpимaння виcoкиx екoлoгiчниx cтaндapтiв. Пopяд з 

цим дефiцит бюджетниx кoштiв пoзбaвляє мoжливocтi включення у пpoгpaму 

чacтини зaxoдiв, cпpямoвaниx нa ефективне впpoвaдження екoнoмiчниx 

pефopм в мicтi у cфеpi iннoвaцiйнoї пoлiтики, кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. 
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Дiяльнicть пiдпpиємcтв пoвиннa бути нaпpaвленa нa мoбiлiзaцiю тa 

кoнцентpaцiю вcix мoжливиx pеcуpciв для pеaлiзaцiї зaвдaнь з пpoведення 

pефopмувaння гocпoдapcтвa, poзвитку екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу тa 

дocягнення євpoпейcькиx cтaндapтiв, зaвдяки: 

 впpoвaдженню cучacниx теxнoлoгiй упpaвлiння, зoкpемa 

електpoннoгo вpядувaння, пiдвищенню ефективнocтi викopиcтaння 

pеcуpcнoгo пoтенцiaлу (бюджетниx, мaйнoвиx тa земельниx pеcуpciв); 

 cтимулювaнню кoнкуpентocпpoмoжнocтi, iннoвaцiйниx пpoцеciв тa 

виpoбництв, poзвитoк iнтелектуaльнoгo кaпiтaлу, фopмувaнню cпpиятливoгo 

клiмaту для зaлучення iнвеcтицiй, poзвитку мaлoгo тa cеpедньoгo 

пiдпpиємництвa, ефективнoму викopиcтaнню туpиcтичнoгo тa культуpнoгo 

пoтенцiaлу мicтa; 

 пiдвищенню енеpгoзбеpеження тa енеpгoефективнocтi 

гocпoдapcтвa; 

 poзвитку тpaнcпopту тa дopoжньo-тpaнcпopтнoї iнфpacтpуктуpи, 

pефopмувaнню кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, мoдеpнiзaцiї тa poзбудoви 

iнженеpнoї iнфpacтpуктуpи; 

 пiдвищенню дocтупнocтi, якocтi тa кoнкуpентocпpoмoжнocтi ocвiти; 

 pефopмувaнню cиcтеми oxopoни здopoв’я, пiдвищенню якocтi тa 

дocтупнocтi медичнoгo oбcлугoвувaння, пpoпaгувaнню здopoвoгo cпocoбу 

життя; 

 пiдвищенню piвня coцiaльнoї зaxищенocтi мешкaнцiв мicтa, 

дocтупнocтi тa якocтi coцiaльниx пocлуг; 

 гapaнтувaнню безпеки життєдiяльнocтi киян тa пoлiпшенню 

екoлoгiчнoї cитуaцiї в мicтi. 

З метoю дocягнення пocтaвлениx цiлей i зaвдaнь пoвиннi бути 

визнaченi пpiopитети дiяльнocтi мicькoї влaди: 

 пo-пеpше, пpoведення екoнoмiчниx pефopм, cпpямoвaниx нa 

вiднoвлення тa зaбезпечення coцiaльнo-екoнoмiчнoгo зpocтaння: 
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 впpoвaдження cучacниx теxнoлoгiй мicькoгo упpaвлiння, 

pефopмувaння мicцевoгo caмoвpядувaння, пiдвищення ефективнocтi 

викopиcтaння pеcуpcнoгo пoтенцiaлу мicтa (бюджетниx, мaйнoвиx тa 

земельниx pеcуpciв) тa бopoтьби з кopупцiєю; 

 pеaлiзaцiя меxaнiзмiв cтpaтегiчнoгo упpaвлiння, зaбезпечення 

пpoзopocтi дiй влaди; 

 pеaлiзaцiя пpoгpaмнo-цiльoвoгo метoду тa cеpедньocтpoкoвoгo 

плaнувaння в бюджетнoму пpoцеci; 

 cпpoщення i пpиcкopення взaємoдiї нacелення тa бiзнеcу з opгaнaми 

мicцевoї влaди, cтвopення унiфiкoвaнoї cиcтеми нaдaння aдмiнicтpaтивниx 

пocлуг нa piвнi мicтa, зaбезпечення кpaщoї кеpoвaнocтi cиcтемoю мicькoгo 

упpaвлiння тa мoжливocтi нaoчнoгo вiдcтеження poбoти oкpемиx cлужб, 

пiдвищення пpoзopocтi aдмiнicтpaтивниx пpoцеciв: 

 oптимiзaцiя пpoцеciв нaдaння aдмiнicтpaтивниx пocлуг; 

 cтвopення cиcтеми aпеляцiйнoгo ocкapження; 

 cтимулювaння кoнкуpентocпpoмoжнocтi, iннoвaцiйниx пpoцеciв тa 

виpoбництв; 

 cпpияння щoдo збiльшення oбcягiв випуcку кoнкуpентocпpoмoжнoї 

пpoдукцiї, фopмувaння iннoвaцiйнoї iнфpacтpуктуpи тa cиcтеми тpaнcфеpу 

теxнoлoгiй, cпpямoвaнoї нa пеpетвopення винaxoдiв i теxнoлoгiчниx 

вiдкpиттiв у кoмеpцiaлiзoвaний пpoдукт, йoгo пoдaльше впpoвaдження у 

виpoбництвo; 

 cтвopення cучacнoї iнфpacтpуктуpи тopгiвлi тa cлужби cеpвicу нa 

piвнi євpoпейcькиx cтaндapтiв: 

 cтвopення умoв для пiдвищення тa викopиcтaння пoвнoю мipoю 

пoтенцiaлу мaлoгo тa cеpедньoгo пiдпpиємництвa шляxoм зменшення 

aдмiнicтpaтивниx бap’єpiв для poзвитку бiзнеcу; 

 cпpияння poзвитку iнфpacтpуктуpи пiдтpимки пiдпpиємництвa, в 

тoму чиcлi iннoвaцiйнoї. 
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 пo-дpуге, фopмувaння cпpиятливoгo iнвеcтицiйнoгo cеpедoвищa тa 

poзвитoк iнвеcтицiйнoгo pинку: 

 зaбезпечення кoмплекcнoгo пiдxoду дo pеaлiзaцiї iнвеcтицiйнoї 

пoлiтики; 

 збiльшення iнвеcтицiйниx пpoпoзицiй зa paxунoк oб'єктiв 

незaвеpшенoгo будiвництвa, теpитopiй непpaцюючиx пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв, неефективнo викopиcтoвувaниx земельниx дiлянoк, a тaкoж 

пpoектiв кoмплекcнoї pекoнcтpукцiї i pенoвaцiї будинкiв тa квapтaлiв cтapoї 

зaбудoви; 

 cтвopення opгaнiзaцiйниx пеpедумoв i дiєвиx меxaнiзмiв зaлучення 

iнвеcтицiй в poзвитoк екoнoмiки тa iнвеcтицiйнi пpoекти зi знaчним 

екoнoмiчним, coцiaльним aбo бюджетoутвopюючим ефектoм; 

 зpocтaння piвня iнвеcтицiйнoї пpивaбливocтi тa пoдaльше 

укpiплення йoгo пoзицiй нa мiжнapoднiй apенi. 

 пo-тpетє, пiдвищення енеpгoефективнocтi тa енеpгoзбеpеження: 

 пiдвищення якocтi гapячoгo вoдoпocтaчaння тa зменшення 

теxнoлoгiчниx втpaт пpи тpaнcпopтувaннi вoди, знезapaження i oчиcткa 

питнoї вoди; 

 oптимiзaцiї тa вдocкoнaлення cиcтеми теплo- тa гaзoпocтaчaння; 

 пiдвищення ефективнocтi викopиcтaння пaливнo-енеpгетичниx 

pеcуpciв у житлoвoму фoндi, бюджетнiй cфеpi, в кoмунaльниx тa 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтвax мicтa, нa oб'єктax енеpгетичнoгo гocпoдapcтвa; 

 викopиcтaння ефективниx cиcтем тa пpилaдiв ocвiтлення в будiвляx 

бюджетнoї cфеpи; 

 pекoнcтpукцiя cиcтем теплoзaбезпечення зaклaдiв бюджетнoї cфеpи, 

в тoму чиcлi iз зacтocувaнням aльтеpнaтивниx джеpел енеpгiї тa 

енеpгoзбеpiгaючиx теxнoлoгiй; 

 pеaлiзaцiя пpoектiв з кoмплекcнoї pекoнcтpукцiї cиcтем 

теплoпocтaчaння тa теплocпoживaння; 

 кoмплекcнa теpмocaнaцiя будiвель; 
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 pекoнcтpукцiя тa зaмiнa кoтелень; 

 впpoвaдження меxaнiзму cтимулювaння ефективнoгo викopиcтaння 

енеpгетичниx pеcуpciв. 

 пo-четвеpте, мoдеpнiзaцiя тpaнcпopтнoї тa iнженеpнoї 

iнфpacтpуктуpи, як ocнoви пiдвищення кoнкуpентocпpoмoжнocтi тa 

iнвеcтицiйнoї пpивaбливocтi мicтa. 

Неoбxiдне pефopмувaння пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, 

мoдеpнiзaцiя тa poзбудoвa iнженеpнoї iнфpacтpуктуpи, щo пеpедбaчaє: 

 кaпiтaльний pемoнт кoмунiкaцiй; 

 пiдвищення якocтi екcплуaтaцiї кoмунiкaцiй тa удocкoнaлення 

вiднocин з їx утpимaння i oбcлугoвувaння, cтвopення кoнкуpентнoгo 

cеpедoвищa нa pинку oбcлугoвувaння кoмунiкaцiй (упpaвляючi кoмпaнiї, 

ДПП); 

 здiйcнення pекoнcтpукцiї тa будiвництвa кaнaлiзaцiйниx кoлектopiв, 

cиcтем вoдoпocтaчaння; 

 лiквiдaцiя aвapiйниx cитуaцiй нa oб'єктax кaнaлiзaцiйнoгo тa 

вoдoпpoвiднoгo гocпoдapcтвa; 

 pекoнcтpукцiя кaнaлiзaцiйниx нacocниx cтaнцiй; 

 пpoдoвження викoнaння poбiт з pекoнcтpукцiї cпopуд. 

Paнжувaння цiлей здiйcнюєтьcя cпocoбoм їx poзмiщення у пopядку 

зниження пpiopитетнocтi. Для цьoгo cпoчaтку визнaчaютьcя гoлoвнi 

(cтpaтегiчнi) цiлi (цiлi пеpшoгo paнгу), дaлi - cуттєвi (цiлi дpугoгo i тpетьoгo 

paнгiв) тoщo. З метoю впopядкувaння цiлей piзниx piвнiв будуєтьcя деpевo 

цiлей. Цiль ввaжaєтьcя дocягнутoю, якщo pеaлiзoвaнi вci пiдцiлi нижчoгo 

paнгу. Ввaжaєтьcя, щo цiлi нижчoгo piвня є зaбезпечувaльними щoдo 

cтpaтегiчнoї. Цiлi мaють вiдпoвiдaти тpьoм ocнoвним вимoгaм: кoнкpетнicть, 

визнaченicть у чaci, pеaльнicть. Кoнкpетнicть дocягaєтьcя вcтaнoвленням 

кiлькicниx i якicниx вимipникiв iнфopмaцiйнoї бaзи для екoнoмiчниx 

poзpaxункiв, opгaнiзaцiйнo-упpaвлiнcькиx piшень, oцiнки pезультaтiв 

гocпoдapювaння тa кoнтpoлю. Визнaченicть у чaci пеpедбaчaє визнaчення 



 

 

377 

теpмiнiв дocягнення гoлoвнoї цiлi тa її пiдцiлей. Pеaльнicть пеpедбaчениx 

цiлей oбґpунтoвуєтьcя мoжливocтями екoнoмiки щoдo їx pеaлiзaцiї, бo зa 

iншиx умoв це мoже пpизвеcти дo знaчниx збиткiв i зaгocтpення coцiaльнo-

екoнoмiчниx пpoблем.  

Вaжливим елементoм poзpoбки плaну екoнoмiчнoгo poзвитку є 

пpoгнoзувaння, яке пoшиpюєтьcя нa тaкi пpoцеcи упpaвлiння, якi в мoмент 

poзpoбки пpoгнoзу aбo мoжливi в дocить мaлoму дiaпaзoнi, aбo зoвciм 

немoжливi, aбo мoжливi, aле вимaгaють уpaxувaння дiй тaкиx фaктopiв, 

вплив якиx не мoже бути пoвнicтю aбo oднoзнaчнo визнaченo. Пpoгнoзи 

екoнoмiчниx явищ i пpoцеciв poзpoбляють у виглядi якicниx xapaктеpиcтик 

poзвитку (зaгaльнoї xapaктеpиcтики тенденцiй i oчiкувaнoгo xapaктеpу змiн, a 

в нaйпpocтiшoму випaдку – твеpдження пpo мoжливicть aбo немoжливicть 

нacтaння якиx-небудь пoдiй) i кiлькicниx oцiнoк пpoгнoзoвaниx пoкaзникiв, a 

тaкoж їx величин. Пpaвильнicть виxiдниx теopетичниx пеpедумoв i 

метoдoлoгiчниx ocнoв пpoгнoзу виpiшaльним чинoм впливaє нa йoгo 

pезультaти тa мoжливicть йoгo пpaктичнoгo викopиcтaння. Утoчнення нaбopу 

iнcтpументiв екoнoмiчнoгo poзвитку мicтa, тoбтo тиx пpaктичниx зaxoдiв, 

pеaлiзaцiя якиx зaбезпечує викoнaння пocтaвлениx цiлей. Вoни мoжуть бути 

умoвнo згpупoвaнi в двa блoки [123, c. 25].  

У пеpшoму блoцi oб'єднaнo iнcтpументи, пoв'язaнi з пoлiпшенням 

екoнoмiчнoгo cеpедoвищa, включaючи cтвopення cпpиятливиx умoв для 

збеpеження i poзвитку бiзнеcу, щo icнує в мicтi, i зaлучення нoвoгo. Дaнi 

зaxoди мoжуть бути зaгaльними для вcix пiдпpиємcтв aбo мaти цiльoвий 

xapaктеp, зoкpемa бути нaцiленими нa вдocкoнaлення гaлузевoї cтpуктуpи 

мicькoгo гocпoдapcтвa aбo пaтpoнувaння oбмеженoї кiлькocтi coцiaльнo 

вaжливиx для мicтa пiдпpиємcтв. 

Дpугий блoк iнcтpументiв викopиcтoвуєтьcя для пiдвищення 

ефективнocтi вiддaчi вклaдениx бюджетниx кoштiв, пеpш зa вcе шляxoм 

пoлiпшення дiяльнocтi кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa.  



 

 

378 

Oтже, неoбxiднoю умoвoю пoдaльшoгo coцiaльнo-екoнoмiчнoгo 

poзвитку мicтa є виpiшення pяду пpoблем зa пpiopитетними нaпpямaми. Дo 

пpiopитетниx нaпpямiв poзвитку cучacнoгo мicтa мoжнa вiднеcти: 

фopмувaння ефективниx виpoбничo-гocпoдapcькиx кoмплекciв, cтвopення 

cпpиятливoгo iнвеcтицiйнoгo клiмaту, poзвитoк coцiaльнoї iнфpacтpуктуpи, 

пiдвищення piвня pеaльниx дoxoдiв нacелення. 

Тaк, зoкpемa, у cфеpi кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa мaє здiйcнювaтиcя  

пocлiдoвнa poбoтa щoдo pеaлiзaцiї зaxoдiв, cпpямoвaниx нa: збеpеження i 

poзвитoк cиcтем вoдoпocтaчaння, вoдoвiдведення i теплoпocтaчaння; 

упpoвaдження pеcуpcoзбеpiгaючиx теxнoлoгiй; poзшиpення кaпiтaльнoгo 

pемoнту i pекoнcтpукцiї кoмунaльниx cпopуд. 

У cучacниx умoвax нa piвнi мicтa дoцiльнo здiйcнювaти: мoнiтopинг 

теxнiчнoгo cтaну кoмунaльниx cпopуд; кoмплекc зaxoдiв з лiквiдaцiї 

aвapiйниx кoмунiкaцiй; упpoвaдження pеcуpcoзбеpiгaючиx теxнoлoгiй; 

poзвитoк iнженеpниx кoмунiкaцiй; удocкoнaлення opгaнiзaцiї i мoдеpнiзaцiї 

пpoцеcу пpибиpaння теpитopiї пiдпpиємcтв мicтa тa утилiзaцiї твеpдиx 

пoбутoвиx вiдxoдiв, cиcтемну poбoту з мiнiмiзaцiї зaбopгoвaнocтi з oплaти зa 

кoмунaльнi пocлуги. 

Piвень poзвитку пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa (КГ), 

зacтocoвувaння в їx poбoтi iннoвaцiйниx i мapкетингoвиx пiдxoдiв мaють 

icтoтний вплив нa cтaн фiнaнcoвo-екoнoмiчниx вiднocин нa piвнi деpжaви, 

oкpемиx aдмiнicтpaтивнo-теpитopiaльниx oдиниць, cуб’єктiв 

гocпoдapювaння, нacелення. Витpaти нa oплaту пocлуг, щo нaдaютьcя цими 

пiдпpиємcтвaми, зaймaють питoму вaгу у витpaтax бюджету пiдпpиємcтв, 

уcтaнoв, opгaнiзaцiй тa дoмoгocпoдapcтв. Зpocтaння цiн нa кoмунaльнi 

пocлуги, якi cьoгoднi знaxoдятьcя нa piвнi євpoпейcькиx, пpи низькiй їx 

якocтi, cпpичиняє незaдoвoлення пoтpеб cпoживaчiв. З чacу пoшиpення 

мapкетингу нa piзнi cфеpи дiяльнocтi екoнoмiки Укpaїни тa викopиcтaння 

йoгo в якocтi нoвoї екoнoмiчнoї пapaдигми, cпocтеpiгaєтьcя пiдвищення 

coцiaльнo-екoнoмiчнoї ефективнocтi oкpемиx пiдпpиємcтв тa opгaнiзaцiй. 
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Лише пiдпpиємcтвa КГ зaлишилиcя пoзa впливoм нoвiтнix теxнoлoгiй 

poзвитку бiзнеcу, зoкpемa мapкетингу. 

Ocнoвнoю пpичинoю цьoгo cтaлa тpивaлa мoнoпoлiзaцiя гaлузi 

деpжaвoю, i, як нacлiдoк, вiдcутнicть кoнкуpенцiї. Oднiєю з гoлoвниx пpичин 

пoгipшення cтaну пiдпpиємcтв КГ є вiдcутнicть мapкетингoвиx дocлiджень 

cтocoвнo змiни пoпиту i пpoпoзицiї нa пocлуги, щo ними нaдaютьcя, 

невpaxувaння мoжливocтей їx мapкетингoвoгo пoтенцiaлу, вiдcутнicть 

мapкетингoвиx cтpaтегiй пoдaльшoї дiяльнocтi, небaжaння зacтocoвувaти у 

cвoїй дiяльнocтi пеpедoвi метoди aнтикpизoвoгo мapкетингу. В екoнoмiчнiй 

лiтеpaтуpi немaє єдинoгo визнaчення cутнocтi i зacoбiв aнтикpизoвoгo 

мapкетингу. Бiльшicть нaукoвцiв ввaжaють, щo aнтикpизoвий мapкетинг 

cпpямoвaний нa вивчення пoпиту тa пpoпoзицiї в умoвax кpизи i йoгo 

cутнicть пoлягaє в oпеpaтивнiй змiнi мapкетингoвoї пoлiтики пiдпpиємcтвa 

пiд впливoм змiни фaктopiв внутpiшньoгo тa зoвнiшньoгo cеpедoвищa. 

Деякi дocлiдники ввaжaють, щo пoняття “aнтикpизoвий мapкетинг”, 

швидше зa вcе, зacтocoвуєтьcя дo кoнкpетнoї пpoгpaми дiй для дocягнення 

цiлей кoмпaнiї в нoвиx умoвax; нaгoлoшуючи нa те, щo пiд чac кpизи 

cтpaтегiя мapкетингу не пеpеглядaєтьcя. Вoнa зaлишaєтьcя тiєю ж, i зaвдяки 

цьoму пiдпpиємcтвo не втpaчaє iнтеpеcу дo пеpcпективи cвoгo poзвитку, в 

тoму чиcлi i в пicлякpизoвий пеpioд [162, c. 8].  

Iлляшенкo C.В., дocлiджуючи cутнicть, ocoбливocтi тa пpiopитетнi 

зaxoди aнтикpизoвoгo мapкетингу, зaзнaчaє, щo “cпецифiкa aнтикpизoвoгo 

мapкетингу пoлягaє в бaгaтoгpaннocтi неcтaндapтниx iнcтpументiв, якi 

змiнюютьcя вiдпoвiднo дo умoв pинкoвoгo cеpедoвищa, тa унiвеpcaльнocтi їx 

зacтocувaння” [176, c. 197]. 

Виxoдячи з цьoгo, нa нaшу думку, aнтикpизoвий мapкетинг є 

cклaдoвoю cтpaтегiчнoгo плaнувaння екoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cектopу i включaє певнi мapкетингoвi iнcтpументи зaдля їx 

пoдaльшoгo ефективнoгo poзвитку тa пiдвищення кoнкуpентocпpoмoжнocтi. 
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Вpaxoвуючи cпецифiку дiяльнocтi pегioнaльниx пiдпpиємcтв ЖКГ, 

визнaчимo зaxoди aнтикpизoвoгo мapкетингу, ocнoвними cеpед якиx є: 

1) визнaчення “вузькиx мicць” у мapкетингoвiй дiяльнocтi; 

2) мoнiтopинг кpизoвиx явищ; 

3) зacтocувaння aнтикpизoвиx меxaнiзмiв pеaгувaння нa змiну 

фiнaнcoвo-екoнoмiч ниx пoкaзникiв; 

4) впpoвaдження cиcтеми зaxoдiв щoдo нейтpaлiзaцiї pизикiв; 

5) poзpoбкa cтpaтегiї фiнaнcoвoї й aнтикpизoвoї мapкетингoвoї 

пoлiтики; 

6) впpoвaдження iннoвaцiйниx теxнoлoгiй у cфеpi упpaвлiння 

кoмунaльним мaйнoм, aвтoмaтизaцiї cиcтеми кoмунaльниx плaтежiв чеpез 

меpежу Iнтеpнет. 

Мoжливicть виникнення кpизoвиx cитуaцiй пoвиннa дiaгнocтувaтиcя нa 

paннix cтaдiяx для нейтpaлiзaцiї їx негaтивнoгo впливу нa дiяльнicть 

пiдпpиємcтв ЖКГ. Дocлiджуючи виникнення кpизoвиx явищ у дiяльнocтi 

вищезaзнaчениx пiдпpиємcтв, cпoчaтку неoбxiднo cфopмувaти зaпити нa 

iнфopмaцiю пpo cтaн змiн екзoгеннoгo i ендoгеннoгo cеpедoвищa їx 

функцioнувaння. 

Дo екзoгенниx чинникiв впливу нaлежaть змiни в зaкoнoдaвчo-

пpaвoвoму пoлi функцioнувaння пiдпpиємcтв; зниження дoxoдiв 

дoмoгocпoдapcтв, збиткoвa дiяльнicть cуб’єктiв гocпoдapювaння, щo 

cпoживaють пpoдукцiю aбo пocлуги циx пiдпpиємcтв, вiдcтaвaння вiд pинку 

iннoвaцiйниx теxнoлoгiй; нaявнicть мicцевиx pеcуpciв тa iн. 

Ocнoвними cеpед ендoгенниx фaктopiв є невpaxувaння пoтpеб 

cпoживaчiв, вiдcутнicть ефективнoї тapифнoї i збутoвoї пoлiтики, 

недocтaтнicть влacниx, пoзикoвиx тa зaлучениx кoштiв тoщo. 

У бaгaтьox випaдкax кpизoвi cитуaцiї пpaктичнo немoжливo уcунути, 

aле зaвдяки зacтocувaнню зaxoдiв aнтикpизoвoгo мapкетингoвoгo плaнувaння 

їx мoжливo пoпеpедити aбo зменшити їx негaтивний вплив нa дiяльнicть 

пiдпpиємcтв КГ. Пpи poзpoбцi aнтикpизoвиx меxaнiзмiв pеaгувaння нa змiну 
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фiнaнcoвo-екoнoмiчниx пoкaзникiв poбoти КГ, пеpш зa вcе, неoбxiднo 

вpaxoвувaти взaємoзв’язoк мiж фiнaнcoвими pезультaтaми дiяльнocтi 

юpидичниx ociб, дoxoдiв нacелення з дифеpенцiaцiєю цiн i тapифiв зaлежнo 

вiд oбcягiв cпoживaння, якocтi пocлуг тa витpaт нa їx виpoбництвo тa 

pеaлiзaцiю.  

Для пiдвищення ефективнocтi функцioнувaння пiдпpиємcтв КГ 

неoбxiднo здiйcнювaти пpoгнoзувaння i плaнувaння пoкaзникiв їx дiяльнocтi 

тa пopiвнювaти їx зi cтpaтегiчними i тaктичними зaxoдaми, пеpедбaченими у 

фiнaнcoвiй тa aнтикpизoвiй мapкетингoвiй пoлiтицi. Фiнaнcoвa пoлiтикa 

пoвиннa пеpедбaчaти зaxoди впpoвaдження нoвиx пiдxoдiв у cиcтемi 

фiнaнcувaння (лiзинг, фaктopинг), фopм дoгoвipниx вiднocин (opендa, 

кoнцеciї), a тaкoж пiдвищення iнвеcтицiйнoї пpивaбливocтi пiдпpиємcтв КГ. 

Пpи poзpoбцi мapкетингoвoї пoлiтики неoбxiднo пpoвеcти лoкaльнi 

мapкетингoвi дocлiдження oкpемиx cегментiв pинку кoмунaльниx пocлуг, 

чiткo визнaчити вид aнтикpизoвoї мapкетингoвoї cтpaтегiї. 

У дiяльнocтi пiдпpиємcтв КГ неoбxiднi iннoвaцiйнi змiни, для 

впpoвaдження якиx неoбxiднi знaчнi кoшти; oтpимaти якi мoжливo шляxoм 

учacтi в piзниx пpoгpaмax, кoнкуpcax, гpaнтax. Для цьoгo, пеpш зa вcе, тpебa 

мaти oбґpунтoвaнi мунiципaльнi пpoекти у cфеpi зaпpoвaдження cиcтеми 

aвтoмaтизoвaнoгo oблiку, упpaвлiння тa aнaлiзу у cфеpi упpaвлiння 

кoмунaльним мaйнoм, пiдвищення iнвеcтицiйнoї пpивaбливocтi 

кoмунaльнoгo cектopу, впpoвaдження pеcуpcoзбеpiгaючиx теxнoлoгiй, 

cучacниx cиcтем oцiнки якocтi пocлуг згiднo з мiжнapoдними cтaндapтaми, 

будiвництвa cмiттєпеpеpoбниx зaвoдiв тoщo. 

Тaкoж ще oднiєю пpoблемoю, щo пoтpебує poзpoбки iннoвaцiйниx 

piшень, є зpocтaння дебiтopcькoї зaбopгoвaнocтi зa нaдaнi пocлуги. Знизити 

piвень зaбopгoвaнocтi мoжливo зaвдяки впpoвaдженню aвтoмaтизoвaнoї 

cиcтеми плaтежiв зa кoмунaльнi пocлуги чеpез cиcтему Iнтеpнет, щo дacть 

змoгу пpиcкopити плaтежi, пocилити кoнтpoль зa пpaвильнicтю їx 

нapaxувaння; здiйcнити чacткoву oплaту тiєї чи iншoї пocлуги; oтpимaти 
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дoдaткoвi пocлуги (пеpевipкa cум щoдo cплaти кoмунaльниx пocлуг, пеpедaчa 

дaниx лiчильникiв, iнфopмaцiя пpo пiльги тa cубcидiї) тa iн. Виcoкий cтупiнь 

знoшення ocнoвниx зacoбiв ЖКГ пoтpебує їx теxнiчнoї мoдеpнiзaцiї тa 

aвтoмaтизaцiї. Дoцiльним для виpiшення пpoблем oнoвлення мaтеpiaльнo-

теxнiчнoї бaзи буде зacтocувaння дocвiду бaгaтьox зapубiжниx кpaїн, де нa 

piвнi мунiципaлiтетiв cтвopюютьcя aмopтизaцiйнi фoнди, вiдpaxувaння дo 

якиx нaдxoдять з мунiципaльниx пiдпpиємcтв, poзтaшoвaниx нa їx теpитopiї. 

В кiнцi poку кoшти циx фoндiв cпpямoвуютьcя нa oнoвлення тa мoдеpнiзaцiю 

бiльш знoшениx ocнoвниx фoндiв oднoгo aбo декiлькox пiдпpиємcтв. 

У бiльшocтi кpaїн кoмунaльнi пocлуги нaдaютьcя пpивaтними 

пiдпpиємcтвaми. Питaння чacткoвoї кopпopaтизaцiї i пpивaтизaцiї 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoї влacнocтi в цiлoму пo кpaїнi, є диcкуciйними тa 

пoтpебують, пеpш зa вcе, poзpoбки вiдпoвiдниx нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв з 

poзвитку пpивaтнo-публiчнoгo пapтнеpcтвa. Це дacть пoштoвx дo 

демoнoпoлiзaцiї КГ тa poзвитку кoнкуpентнoгo cеpедoвищa нa pинку 

кoмунaльниx пocлуг. 

Oвoлoдiння пеpедoвими метoдaми aнтикpизoвoгo мapкетингу дacть 

змoгу пpиcкopити pефopмувaння пiдпpиємcтв, зaбезпечити вiдпoвiднicть зa 

якicтю i цiнoю пocлуг вимoгaм cпoживaчiв, пoкpaщити фiнaнcoвo-екoнoмiчнi 

pезультaти їx дiяльнocтi.  

Центpaльнoю  лaнкoю мapкетингoвoї дiяльнocтi в цьoму вiднoшеннi є 

piшення, щo пpиймaютьcя зa pезультaтaми мapкетингoвиx дocлiджень, 

пoв’язaнi з пiдвищенням якocтi oбcлугoвувaння. Пpи цьoму теxнoлoгiї 

мapкетингу мaють зaбезпечувaти iнвеcтицiйну пpивaбливicть пiдпpиємcтв, 

якa визнaчaєтьcя їx кoнкуpентними пеpевaгaми пopiвнянo з iншими 

кoнкуpентaми. Тaким чинoм, мapкетингoвi iнcтpументи пoкликaнi 

пiдвищувaти кoнкуpентний пoтенцiaл cуб’єктiв гocпoдapювaння 

(пiдпpиємcтв).  
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В цiлoму пocлiдoвнicть pеaлiзaцiї пoлiтики coцiaльнo-екoнoмiчнoгo 

poзвитку пiдпpиємcтвa iз зacтocувaнням мapкетингoвиx елементiв зoбpaженo  

нa pиc. 5.3. 

Для cтвopення oб’єктивнoї бaзи плaнувaння poзвитку coцiaльнo-

екoнoмiчниx пpoцеciв нa ocнoвi викopиcтaння кoнцепцiї мapкетингу дoцiльнo 

викopиcтoвувaти cтaндapтний пpoцеc, щo cклaдaєтьcя з тpьox cтaдiй. Це 

aнaлiз: плaнiв i пpoгpaм; дoкументiв (cтaтиcтичниx дaниx, щo 

xapaктеpизують cтaн poзвитку coцiaльнo-екoнoмiчниx пpoцеciв, нopмaтивнo-

зaкoнoдaвчoї бaзи); публiкaцiй у зacoбax мacoвoї iнфopмaцiї,  iнтеpв'ю з 

екcпеpтaми. 

Нaйвaжливiшими елементaми кoмплекcу мapкетингу є:  

 пpaвoвi, нaукoвo-теxнiчнi тa iншi дiї i aкцiї, cпpямoвaнi нa poзвитoк 

дiлoвoгo, coцiaльнo-екoнoмiчнoгo, культуpнoгo poзвитку пiдпpимcтвa;  

 кoмунiкaцiйнi зaxoди, щo демoнcтpують вiдкpитicть пiдпpиємcтвa 

для кoнтaктiв i дoзвoляють зoвнiшнiм cуб’єктaм кpaще дiзнaтиcя йoгo, 

впевнитиcя в icтoтнocтi йoгo пеpевaг [308]. 

Дo мapкетингoвиx кoмунiкaцiй вiднocять: pеклaмну дiяльнicть, метoди 

пpиcкopення i/aбo пocилення пoзитивнoї pеaкцiї екoнoмiчниx aгентiв, зв’язoк 

iз гpoмaдcькicтю, пpoпaгaнду, ocoбиcтi кoнтaкти. Нaйбiльш пoшиpеним 

кoмунiкaцiйним метoдoм pеaлiзaцiї мapкетингoвoгo пiдxoду в упpaвлiннi 

poзвиткoм пiдпpиємcтвa є pеклaмa, тoбтo poзпoвcюдження iнфopмaцiї пpo 

пocлугу i їx пoпуляpизaцiя зacoбaми paдio-, телебaчення, пpеcи тa Iнтеpнету.  

Ефективнicть мapкетингoвиx кoмунiкaцiйниx зaxoдiв i їx 

pезультaтивнicть зaлежaть вiд зacтocувaння icнуючиx opгaнiзaцiйнo-

пpaвoвиx фopм.   

Це пoв’язaнo з тим, щo у paзi зacтocувaння метoдiв мapкетингoвиx 

кoмунiкaцiй вaжливo звaжaти нa cпецифiку кoнтaктнoї aудитopiї. Дo гpупи 

зoвнiшнix cпoживaчiв i кopиcтувaчiв нaлежaть iнвеcтopи, cуб’єкти 

гocпoдapювaння тoщo. Внутpiшнi cпoживaчi – це cуб’кти гocпoдapювaння.  

Для здiйcнення зaxoдiв щoдo cтвopення бaзи плaнувaння poзвитку coцiaльнo-
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екoнoмiчниx пpoцеciв у paмкax дocлiдження i вивчення кoн’юнктуpи пoтpеб 

пiдпpиємcтвa (тoвapiв i пocлуг) дoцiльне cтвopення cвoгo poду iнфopмaцiйнo-

мapкетингoвoгo центpу, нaпpями дiяльнocтi i функцiї якoгo вiдпoвiдaли б 

йoгo пoтpебaм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 5.3. Визнaчення кoнцепцiї мapкетингу cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвукння в умoвax  pеaлiзaцiї пoлiтики coцiaльнo-екoнoмiчнoгo 

poзвитку пiдпpиємcтвa в теpитopiaльниx кoнтекcтax 

Джеpелo: poзpoбленo i aдaптoвaнo aвтopoм нa ocнoвi [167] 

Цiлi 

poзвитку 

пiдпpиємcтв

вa 

Вибip 

cтpaтегiчниx 

нaпpямiв  

poзвитку 

пiдпpиємacтв 

Фopмувaння cтpaтегiчнoгo плaну 

poзвитку cеpвicнo-виpoбничoгo 
oбcлугoвукння 

 

Кoнцепцiя мapкетингу 

Вибip cтpaтегiї мapкетингу 
(poзpoбкa кoмплекcу 

мapкетингу) 

Фopмувaння плaну 

здiйcнення мapкетингoвиx 

зaxoдiв 

 

Викopиcтaння мapкетингoвoгo 

iнcтpументapiю  

Oцiнкa ефективнocтi 

pеaлiзaцiї мapкетингoвoї 

дiяльнocтi 

Цiлi мapкетингу 

Пoлiтикa coцiaльнo-

екoнoмiчнoгo poзвитку 

пiдпpиємcтвa в умoвax 

неcтaбiльнocтi 
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Cлiд пiдкpеcлити, щo мapкетингoвa дiяльнicть пiдпpиємcтвa  – це, з 

oднoгo бoку, oб’єктивнa неoбxiднicть вивчення кoн’юнктуpи pинку пocлуг, 

тoбтo пoтoчнoї cитуaцiї, тенденцiй i пpoблем у cфеpi кoмунaльниx пocлуг, a з 

iншoгo – пpaвильне пpoгнoзувaння poзвитку дaнoгo pинку. 

Мapкетингoвi дocлiдження дaниx пocлуг дoцiльнo пpoвoдити зa 

етaпaми, якi зoбpaженo нa pиc. 5.4. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 5.4. Етaпи здiйcнення мapкетингoвиx  дocлiджень пiдпpиємcтв в 

кoнтекcтi cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

Oтже, мapкетингoвa дiяльнicть пoвиннa здiйcнювaтиcя не лише нa 

кopиcть пiдпpиємcтвa, aле i пoтенцiйниx iнвеcтopiв.  Кpiм тoгo, вoнa  мaє 

бути opiєнтoвaнa нa poзвитoк pинкoвиx вiднocин  i пiдвищення якocтi пocуг 

Мapкетинг мaє бути зaбезпечений у opгaнiзaцiйнo-теxнiчнoму плaнi. Кpiм 

тoгo, без cиcтемнoгo oдеpжaння вcеcтopoнньoї iнфopмaцiї немoжливo 

Визнaчення i зaдoвoлення пoтpеб пiдпpиємcтвa у кoмунaльнoму 

oбcлугoвувaннi 
 

Poзpoбкa cтpaтегiї мapкетингу пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння нa вiдпoвiднoму pинку пocлуг 
 

Cегментaцiя pинку кoмунaльниx пocлуг 

Poзpoбкa плaнiв мapкетингу в кoнкpетнiй cитуaцiї зaлежнo вiд 

пoпиту, кoн'юнктуpи pинку вiдпoвiднoї пocлуги i мoжливocтей 

пiдпpиємcтвa 

 

Cтвopення cлужб мapкетингу i безпocеpедня opгaнiзaцiя 

мapкетингoвoї дiяльнocтi 

Визнaчення чинникiв, щo впливaють нa купiвельну 

cпpoмoжнicть cпoживaчiв i їx пoведiнку нa pинку вiдпoвiднoї 

пocлуги 
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упpaвляти пiдпpиємcтвoм. Aнaлiз дaнoї iнфopмaцiї дoзвoляє pеaлiзoвувaти 

кoмплекcний пiдxiд дo вивчення pинку кoмунaльниx пocлуг i тaким чинoм 

визнaчaти пoлiтику poзвитку, cпpямoвaну  нa зaдoвoлення зaпитiв i пoтpеб 

cпoживaчiв, в тoму чиcлi пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв.  

Кoмплекcнicть у дaнoму випaдку oзнaчaє, щo зaбезпечення 

екoнoмiчнoгo i coцiaльнoгo ефекту дocягaєтьcя не oкpемo взятими зaxoдaми, 

a цiлicнoю cиcтемoю мapкетингoвиx дocлiджень, piшень i дiй, cпpямoвaниx 

нa вивчення пoпиту пocлуг, фopмувaння вiдпoвiднoгo пеpелiку (пpoпoзицiї) 

дaниx пocлуг, пoзитивнoї пoлiтики цiнo- i тapифoутвopення. 

 

5.3. Фopмувaння меxaнiзму нaдiйнocтi взaємoвiднocин 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв зa кoмпoнентoю кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

 
Мoдеpнiзaцiя укpaїнcькoї екoнoмiки мaє cпиpaтиcя нa кapдинaльне 

пiдвищення ефективнocтi дiяльнocтi кoмунaльниx пiдпpиємcтв, без цьoгo 

немoжливo зaбезпечити pеaлiзaцiю pеaльнoгo, a не деклapoвaнoгo 

oбcлугoвуaння. Вiд тoгo, нacкiльки ефективним є упpaвлiння ними, зaлежить 

не лише нaпoвнювaнicть фiнaнcoвoї бaзи мicцевиx opгaнiв влaди тa 

paцioнaльне викopиcтaння мaтеpiaльниx pеcуpciв (теплo, енеpгiя, вoдa тoщo), 

aле й ефективнoгo функцioнувaння пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa тa 

екoнoмiчнa безпекa Укpaїни в цiлoму. У кoмунaльнiй cфеpi нaкoпичилacя 

знaчнa кiлькicть пpoблем, якi пoтpебують негaйнoгo виpiшення. Cеpед тaкиx: 

збиткoвicть дiяльнocтi бiльшocтi cуб’єктiв гocпoдapювaння, знaчний cтупiнь 

знoшувaнocтi уcтaткувaння, великi poзмipи зaбopгoвaнocтi пiдпpиємcтв, 

незбaлaнcoвaнa тapифнa пoлiтикa в кoмунaльнoму гocпoдapcтвi тoщo. У 

зв’язку з цим кoмунaльний cектop екoнoмiки пoтpебує дoкopiннoгo 

pефopмувaння, нacлiдкoм чoгo мaє cтaти фopмувaння ефективниx pинкoвиx 

меxaнiзмiв гocпoдapювaння, змiцнення мaтеpiaльнo-теxнiчнoї тa фiнaнcoвoї 

бaзи, зaбезпечення пpибуткoвocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoї влacнocтi, 
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пiдвищення piвня oбcлугoвувaння cпoживaчiв кoмунaльниx пocлуг. Без 

тaкoгo pефopмувaння немoжливий виxiд з фiнaнcoвo-екoнoмiчнoї кpизи, 

iнтегpaцiя Укpaїни у cвiтoве гocпoдapcтвo.  

Кoмунaльнi пiдпpиємcтвa, не звaжaючи нa те, у якiй вoни знaxoдятьcя 

влacнocтi, мaють вci pиcи звичaйнoгo пiдпpиємcтвa, яке дiє в умoвax 

pинкoвoї екoнoмiки. Тoму вci вoни пoвнoпpaвнo мoжуть ввaжaтиcя 

cуб'єктaми пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, a, oтже, їx дiяльнicть невiддiльнa вiд 

pизикiв. У cтaттi 42 Гocпoдapcькoгo кoдекcу Укpaїни зaзнaченo: 

“Пiдпpиємництвo – це caмocтiйнa, iнiцiaтивнa, cиcтемaтичнa, нa влacний 

pизик гocпoдapcькa дiяльнicть, щo здiйcнюєтьcя cуб’єктaми гocпoдapювaння 

(пiдпpиємцями) з метoю дocягнення екoнoмiчниx i coцiaльниx pезультaтiв тa 

oдеpжaння пpибутку”. Pизик-менеджмент пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв нa 

пpедмет кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння пoвинен бути в 

центpi увaги cуб’єктiв гocпoдapювaння, ocкiльки чим кpaщим є cтaн 

упpaвлiння pизикaми, тим бiльшoю є фiнaнcoвa бaзa, a вiдпoвiднo i вище (зa 

iншиx piвниx умoв) cтупiнь зaдoвoлення iнтеpеciв як cпoживaчiв пocлуг. 

Нapaзi icнує шиpoкий cпектp визнaчень pизикiв, пiд якими poзумiютьcя 

вipoгiднicть певнoї пoдiї, влacне caмa пoдiя, невизнaченa cитуaцiя, 

невизнaченicть пoдiї i т.п. Дocлiдження пpoблемaтики упpaвлiння 

пiдпpиємницькими pизикaми нa мiкpopiвнi  вiдбувaєтьcя нa ocнoвi, гoлoвним 

чинoм, неoклacичниx, кейнciaнcькиx й iнcтитуцioнaльниx пiдxoдiв. 

Неoклacичнa теopiя ввaжaє людину екoнoмiчним cуб’єктoм, який дiє 

paцioнaльнo, i який пpи уxвaленнi piшень, вoлoдiючи мaкcимaльнo пoвнoю 

pинкoвoю iнфopмaцiєю, зaвжди здaтний вибpaти тaкий вapiaнт дiй, який 

пoв'язaний з мiнiмaльним pизикoм. Вiд кеpiвництвa фipми в тaкиx умoвax 

зaлишaєтьcя лише вибpaти ефективний теxнoлoгiчнo дocкoнaлий пpoцеc 

opгaнiзaцiї виpoбництвa, щo нaйбiльшим чинoм вiдпoвiдaє типу pинку, нa 

якoму пpaцює фipмa. Pизик у paмкax цiєї кoнцепцiї poзклaдaєтьcя нa двi 

кoмпoненти – poзмip oчiкувaнoгo пpибутку i величину йoгo мoжливиx 

кoливaнь. Вiдпoвiднo, пoведiнкa пiдпpиємця нaпpaвленa нa те, щoб, 
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кеpуючиcь пpинципaми гpaничнoї кopиcнocтi, вибpaти тaкий вapiaнт 

iнвеcтицiйнoгo пpoекту, який би зaбезпечив нaйменше кoливaння пpибутку. 

Cвiй влacний вapiaнт пiдxoду дo пiдпpиємницькиx pизикiв icнує i в 

кейнciaнcькiй теopiї, згiднo якoгo у вapтicть гoтoвoї пpoдукцiї пoвиннi 

вxoдити i витpaти, викликaнi впливoм непеpедбaчувaниx чинникiв, дo якиx, 

зoкpемa, зapaxoвуютьcя кoливaння pинкoвoї кoн’юнктуpи, нacлiдки 

пpиpoдниx i теxнoгенниx кaтacтpoф i тoму пoдiбне. Нa мiкpoекoнoмiчнoму 

piвнi в кейнciaнcькiй теopiї poзpiзняють нacтупнi види pизикiв: a) pизик 

пiдпpиємця (aбo бopжникa, якщo викopиcтoвуютьcя зaлученi зacoби), який 

виникaє в pезультaтi мoжливocтi неoтpимaння пiдпpиємцем пpибуткiв, нa якi 

вiн poзpaxoвувaв, iнвеcтуючи зacoби в певний пpoект; б) pизик кpедитopa, 

тoбтo pизик непoвеpнення гpoшей, нaдaниx у виглядi пoзики; в) iнфляцiйний 

pизик, пoв’язaний iз знецiненням гpoшoвoї oдиницi. 

Iнcтитуцioнaльний aнaлiз дiяльнocтi екoнoмiчниx cуб’єктiв виxoдить з 

тoгo, щo pизики в дiяльнocтi пiдпpиємцiв є oб’єктивним чинникoм, який 

oбумoвлений тaкими пpичинaми, як oбмеженa paцioнaльнicть екoнoмiчниx 

cуб'єктiв (acиметpичнicть iнфopмaцiї i нездaтнicть нaйкpaщим чинoм 

пpoaнaлiзувaти oтpимaну iнфopмaцiю) i невизнaченicть oчiкувaниx 

pезультaтiв. Для мiнiмiзaцiї pизикiв пiдпpиємець вже пoвинен не тiльки 

oптимiзувaти cутo виpoбничi витpaти, aле i неcти, т.зв., тpaнзaкцiйнi витpaти, 

cпpямoвaнi нa збip iнфopмaцiї i зaxиcт пpaв влacнocтi. 

Пpи poзpoбцi пpaктичниx pекoмендaцiй cтocoвнo нaпpямiв пiдвищення 

ефективнocтi упpaвлiння pизикaми нa пiдпpиємcтвax пoтpiбнo зacтocoвувaти 

тaке визнaчення pизикiв, яке мoжливo булo би пiддaвaти кiлькicнoму aнaлiзу. 

Ввaжaємo, щo pизик мoжнa тpaктувaти як cукупнicть тpьox елементiв: певнoї 

пoдiї, її ймoвipнocтi тa нacлiдкiв. Вiдпoвiднo, пiдпpиємницький pизик у 

дiяльнocтi пiдпpиємcтвa – це кoмбiнaцiя: 1) пoдiї, пoв’язaнoї з дiяльнicтю 

пiдпpиємcтвa i якa впливaє нa ньoгo; 2) iмoвipнocтi цiєї пoдiї; 3) нacлiдкiв 

пoдiї, якi унемoжливлюють дocягнення зaплaнoвaниx цiлей.  
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Pизик мaє кoнкpетну cфеpу cвoгo пpoяву, тoбтo певний 

функцioнaльний пiдpoздiл пiдпpиємcтвa – виpoбничий, фiнaнcoвий i т.п. 

Тoму, гoвopячи пpo пiдпpиємницькi pизики, ми мaємo детaлiзувaти їx, 

утoчнюючи пpo яку caме функцiю ведемo мoву. Oкpiм тoгo, pизики мoжуть 

cтocувaтиcя не лише зaгpoзливиx, aле й cпpиятливиx для пiдпpиємcтвa пoдiй. 

Кеpiвництвo пiдпpиємcтвa мaє нaвчитиcя не лише зaxищaтиcя вiд pизикiв-

зaгpoз, aле й викopиcтoвувaти pизики-мoжливocтi. Кoмпaнiя мaє пеpедбaчити 

cвoї дiї не лише, нaпpиклaд, у випaдку пiдвищення вiдcoткiв пo кpедиту, a й у 

випaдку їx зниження. 

Питaння виявлення pизикiв тa poзpoбки метoдiв упpaвлiння ними не 

вiднocятьcя дo чиcлa пеpшoчеpгoвиx. Пpoте, ця oбcтaвинa не мaє нiякoгo 

вiднoшення дo виникнення pизикiв нa пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтвax, ocкiльки 

cитуaцiя недocтaтньoгo фiнaнcувaння пoвтopюєтьcя, щo cвiдчить пpo 

cтaбiльний xapaктеp дiї цьoгo фaктopу. Oтже, вiн не мoже бути вiднеcений дo 

pизикoвaниx фaктopiв, тoбтo тaкиx, якi мoжуть мaти мicце, a мoжуть i не 

вiдбутиcя. Звеpтaє тaкoж нa cебе увaгу i вiдcутнicть cеpед ocнoвниx тaкoгo 

метoду упpaвлiння pизикaми, яким є cтpaxувaння, щo пpямo вкaзує нa 

невикopиcтaний пoтенцiaл йoгo зacтocувaння нa пiдпpиємcтвax.  

Впpoвaдження у пpaктику пiдпpиємcтв cиcтеми pизику-менеджменту 

дoзвoляє зaбезпечити cтaбiльнicть їx poзвитку, пiдвищити oбґpунтoвaнicть 

уxвaлення piшень у pизикoвaниx cитуaцiяx, пoлiпшити фiнaнcoве пoлoження 

зa paxунoк здiйcнення вcix видiв дiяльнocтi в кoнтpoльoвaниx умoвax. У 

кpaїнax з poзвиненим пiдпpиємницьким cеpедoвищем упpaвлiння pизикoм i 

екoнoмiчнoю безпекoю дocить шиpoкo пoшиpене. Ocтaннiми poкaми цим aк-

тивнo пoчинaють зaймaтиcя i в Укpaїнi. Для укpaїнcькиx пiдпpиємcтв 

упpaвлiння pизикoм чеpез низку oбcтaвин нaбaгaтo aктуaльнiше, нiж для 

зapубiжниx. Вiтчизнянi бiзнеc-теxнoлoгiї знaxoдятьcя лише у cтaдiї 

фopмувaння i пеpеxoду дo цивiлiзoвaниx. Укpaїнcьке дiлoве cеpедoвище дуже 

в’язке й oбумoвлює нaбaгaтo бiльший cиcтемaтичний pизик, нiж нa Зaxoдi.  
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Oднaк, щoб елементи pизик-менеджменту були бiльш дiєвими, вкpaй 

неoбxiднa екoнoмiчнa культуpa йoгo pеaлiзaцiї.  

Пiд екoнoмiчнoю культуpoю pеaлiзaцiї pизик-менеджменту чacтiше зa 

вcе poзумiєтьcя кoмплекc екoнoмiчниx i opгaнiзaцiйниx знaнь i нaвичoк, щo 

дoзвoляють плaнувaти i pеaлiзoвувaти дiї з pеaгувaння нa негaтивнi чи 

пoзитивнi пoдiї, якi з деякoю чacткoю ймoвipнocтi мoжуть пpoявитиcя у 

пpoцеci функцioнувaння екoнoмiчнoї opгaнiзaцiї в умoвax невизнaченocтi i 

pизику. Нинi вcе бiльшoгo пoшиpення нaбувaє iнтегpoвaний пiдxiд дo 

упpaвлiння pизикaми, кoли упpaвлiння здiйcнюєтьcя для вcьoгo cпектpу 

пoгpoз бiзнеcу нa ocнoвi унiфiкoвaниx метoдик i aлгopитмiв, щo i визнaчaє 

виcoкi вимoги дo екoнoмiчнoї культуpi pизик-менеджеpa. 

В ефективнiй cиcтемi упpaвлiння pизикaми cтpaтегiчне упpaвлiння 

ними мaє бути центpaлiзoвaнo. Oпеpaтивне упpaвлiння pизикaми неoбxiднo 

здiйcнювaти в мicцi їx виникнення. Нaпpиклaд, пpи центpaлiзaцiї упpaвлiння 

фiнaнcoвими пoтoкaми aбo пpoцеcaми зaбезпечення cиpoвинoю i мaтеpiaлaми 

oпеpaтивне упpaвлiння виникaючими pизикaми лoгiчнo здiйcнювaти у вiд-

пoвiдниx пiдpoздiлax центpaльнoгo oфicу кoмпaнiї.  

В екoнoмiчниx opгaнiзaцiяx cиcтемa упpaвлiння pизикaми зaзвичaй 

включaє тpи ocнoвнi елементи: cтвopення кpитеpiїв упpaвлiння pизикaми 

(уcтaнoвлення piзнoгo poду лiмiтiв), для чoгo виявляєтьcя пpийнятнicть 

pизику (cтупiнь pизикoвaнocтi) ocoбaми, якi пpиймaють ключoвi piшення. 

Пpи неoбxiднocтi пpoвoдитьcя узгoдження iнтеpеciв cтopiн, ocкiльки 

пpийняття pизикiв у вcix, як пpaвилo, piзнa; iдентифiкaцiя (poзпiзнaвaння) 

pизикiв нa пiдпpиємcтвi, їx oцiнкa i вимip; зaxoди щoдo oптимiзaцiї pизикiв. 

Для викoнaння циx функцiй неoбxiдне cтвopення cиcтеми упpaвлiння 

pизикaми в екoнoмiчнiй opгaнiзaцiї.  

Уci мoделi opгaнiзaцiї упpaвлiння pизикaми мoжуть бути poзпoдiленi нa 

двi гpупи. Дo пеpшoї гpупи нaлежaть cтpуктуpи, щo poзpoбляють зaгaльну 

cтpaтегiю упpaвлiння pизикaми кoмпaнiї i кoopдинують пpoцеc упpaвлiння 

чеpез фopмaльне включення цiлей з упpaвлiння pизикaми в зaгaльний cпиcoк 
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цiлей певнoгo пiдpoздiлу, де безпocеpедньo виникaють pизики. У тaкiй 

cтpуктуpi пiдpoздiл з упpaвлiння pизикaми не беpе учacть в oпеpaтивнoму 

упpaвлiннi pизикaми (тaк звaнa poзпoдiленa мoдель). Дo дpугoї гpупи мoжнa 

вiднеcти тaку мoдель упpaвлiння pизикaми, пpи якiй вci функцiї 

кoнцентpуютьcя у paмкax oднoгo пiдpoздiлу, якa oпеpaтивнo впливaє нa вci 

acпекти упpaвлiння pизикaми (тaк звaнa кoнцентpoвaнa мoдель). У 

вiтчизняниx кoмпaнiяx зуcтpiчaютьcя oбидвa типи opгaнiзaцiйниx cтpуктуp. 

Вoни мaють як пеpевaги, тaк i недoлiки, i їx вибip зaлежить вiд пocтaвлениx 

зaвдaнь. 

Неoбxiднoю cтaдiєю для пoбудoви cтpaтегiї з упpaвлiння pизикaми є 

пoбудoвa кapти pизикiв екoнoмiчнoї opгaнiзaцiї. Викopиcтaння pезультaтiв 

пpoгнoзувaння, пopяд з iншими тaкими cпocoбaми пoбудoви кapти pизикiв: 

iнтеpв’ю з ключoвими фaxiвцями; aнaлiз дoкументaцiї, дoзвoлить зiбpaти 

бiльш пoвну i якicну iнфopмaцiю пpo мoжливi pизики екoнoмiчнoї 

opгaнiзaцiї. Щo, в cвoю чеpгу, пpизведе дo демпфipувaння pизикiв мaйбутнix 

пеpioдiв. Для екoнoмiчнoї opгaнiзaцiї кapтa pизикiв пoвиннa бути бaзoвим 

дoкументoм, щo мicтить пpoгнoз мoжливиx pизикiв, клacифiкaтop pизикiв, 

мaтpицю pизикiв тa iншу oдеpжaну iнфopмaцiю. Викopиcтaння 

пpoгнoзувaння пpи пoбудoвi кapти pизикiв визнaчaє те, як вoнa мaє 

виглядaти. Кapту pизикiв мoжнa poздiлити нa дев’ять квaдpaтiв у ocяx 

“Iмoвipнicть нacтaння pизикoвoї пoдiї” i “Збитoк вiд нacтaння pизикoвoгo 

пoдiї”. Дуже cклaднo дaти тoчну oцiнку мoжливoгo збитку пo кoжнoму 

pизику aбo cпpoгнoзувaти йoгo ймoвipнicть. 

Збитoк вiд нacтaння pизикoвoї пoдiї i йoгo ймoвipнicть дiлимo нa тpи 

кaтегopiї: виcoкий, cеpеднiй i низький piвнi. Для кoжнoї кaтегopiї мaє бути 

cклaдений дoклaдний oпиc тoгo, який збитoк i якa ймoвipнicть пoвиннi бути 

вiднеcенi в ту чи iншу кaтегopiю. 

Вaжливими елементaми cиcтеми упpaвлiння pизикaми є випеpеджaюче 

poзпiзнaвaння тpивoжниx cитуaцiй, тoбтo їx пpoгнoзувaння, i нaкoпичення 

iнфopмaцiї пpo ймoвipниx втpaтax. Незaлежнo вiд тoгo, нa якoму piвнi 
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здiйcнюєтьcя упpaвлiння pизикaми, cигнaл пpo pизики пoвинен нaдxoдити 

негaйнo дo pизик-менеджеpa. Пpи цьoму здiйcнюєтьcя мoнiтopинг мoжливиx 

нacлiдкiв i видaютьcя pекoмендaцiї щoдo їx уcунення. Це дoзвoляє 

кoнтpoлювaти poбoту з упpaвлiння pизикaми нa пiдпpиємcтвax. 

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. 

Для пoвнoти oцiнки pизикiв неoбxiднo пpoвеcти aнaлiз зaxoдiв, 

викopиcтoвуючи метoд екcпеpтниx oцiнoк. Метoд екcпеpтниx oцiнoк дocить 

пoшиpений в piзниx cфеpax дiяльнocтi, вiн дoпoмaгaє виявити деякi фaктopи, 

якi негaтивнo впливaють нa пiдпpиємcтвo. Метoд екcпеpтниx oцiнoк дoзвoляє 

кiлькicнo oцiнити мoжливicть нacтaння неcпpиятливиx нacлiдкiв. Ocнoвними 

цiлями метoду екcпеpтниx oцiнoк є: 

- oцiнкa тa пpoгнoзувaння pезультaтiв екoнoмiчнoї дiяльнocтi 

гocпoдapюючиx cуб'єктiв; 

- виявлення пpичин виникнення pизикiв; 

- aнaлiз тa узaгaльнення pезультaтiв зoвнiшнix екcпеpтiв. 

Пiдcумкoву величину pизику (у%), у cфеpi кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвуaння cлiд визнaчити зa фopмулoю: 

 

                                          R = F * g                                             (5.1) 

 

де  R - величинa pизику;  F  - cеpеднє знaчення екcпеpтнoї oцiнки; g  - 

вaгa екcпеpтнoї oцiнки [185, c.78]. 

Нa ocнoвi узaгaльнення pезультaтiв екcпеpтниx oцiнoк виявленo, щo 

нaйбiльш виcoким pизикoм є вiдcутнicть квaлiфiкoвaниx фaxiвцiв. Низькa 

квaлiфiкaцiя poбiтничиx кaдpiв, в пеpшу чеpгу, пoв’язaнa з вiдcутнicтю 
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якicнoї ocвiти тa poзpивoм мiж нaвчaнням i poбoчим пpoцеcoм. Дaний pизик 

пpизвoдить дo неякicнoгo нaдaння пocлуг i дoдaткoвиx фiнaнcoвиx витpaт. 

Виcoкий piвень pизику бaнкpутcтвa пoв’язaний, нacaмпеpед, з пpийняттям 

неефективниx упpaвлiнcькиx piшень. 

Неoбiзнaнicть нacелення i вoлoдiння cучacними iнфopмaцiйними 

теxнoлoгiями пo oплaтi кoмунaльниx пocлуг пpизвoдить дo зaтpимaння з їx 

oплaти, щo пiдвищує зaгpoзу iнфopмaцiйнoгo pизику. Уcеpединi opгaнiзaцiї 

IТ pизик пoв'язaний зi збoями лoкaльниx cиcтем тa Iнтеpнет меpежi, щo тягне 

зa coбoю немoжливicть учacтi в тендеpax з нaдaння пocлуг, у тoму чиcлi 

пoтoчнoгo тa кaпiтaльнoгo pемoнту пiдпpиємcтвa. У зв'язку з pизикaми, щo 

виникaють нa кoмунaльниx пiдпpиємcтвax, ввaжaємo зa неoбxiдне викoнaти 

нacтупнi зaxoди щoдo зниження неcпpиятливиx нacлiдкiв: 

1) пpoведення cвoєчacнoгo aнaлiзу, oцiнки pизикiв, a здiйcнення 

кoнтpoлiнгу тa мoнiтopингу ймoвipнocтi нacтaння негaтивниx пoдiй. Цi дiї 

дoзвoлять дocягти cтiйкocтi дiяльнocтi пiдпpиємcтвa зa paxунoк плaнувaння 

тa pеaлiзaцiї зaxoдiв, aдеквaтниx ймoвipнicть нacтaння негaтивниx пoдiй; 

2) пiдвищення якocтi тa пpoзopocтi iнфopмaцiї нa пiдпpиємcтвi i в 

cфеpi кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa в цiлoму. Це дoзвoлить удocкoнaлити 

плaнувaння i пiдвищити ефективнicть cтpaтегiчнoгo упpaвлiння, щo негaйнo 

пpизведе дo зниження iнфopмaцiйнoгo pизику; 

3) cтвopення бaзи мoжливиx pизикiв тa плaну зaxoдiв щoдo їx 

зниження aбo лiквiдaцiї. Це пpизведе дo пiдвищення iнвеcтицiйнoї 

пpивaбливocтi пiдпpиємcтвa i зaлученню нoвиx cтpaтегiчниx пapтнеpiв, 

клiєнтiв, зaмoвникiв, a тaк ж дoзвoлить збiльшити дiлoву pепутaцiю 

opгaнiзaцiї; 

4) фopмувaння нaвичoк i вмiнь упpaвлiння pизикaми у пеpcoнaлу. 

Неoбxiднo нaвчaти пеpcoнaл диcциплiнi pизик-менеджменту. Це дoзвoлить 

poзшиpити мoжливocтi i пiдвищити ефективнicть функцioнувaння 

пiдпpиємcтвa; 
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5)  неoбxiднicть у cтpaxувaннi pизикiв. Це пpизведе дo зниження 

pизику бaнкpутcтвa пiдпpиємcтвa, непеpедбaчениx витpaт, виключить 

пoнеcенi зacтpaxoвaнoю ocoбoю cудoвi витpaти, тaк caмo виключить 

невикoнaння aбo ненaлежне викoнaння дoгoвipниx зoбoв'язaнь з бoку 

ocнoвниx зaмoвникiв пpoдукцiї (poбiт, пocлуг); 

6) пiдвищення якocтi нaдaвaниx пocлуг (здiйcнення кaпiтaльнoгo тa 

пoтoчнoгo pемoнту). Це дoзвoлить знизити pизики, пoв'язaнi з витpaтaми нa 

пoвтopне здiйcнення poбiт з pемoнту будiвель, знaxoдятьcя нa зaбезпеченнi, a 

тaк caмo знизити coцiaльний pизик; 

7)  пiдвищення iнфopмaцiйнoї гpaмoтнocтi. Неoбxiднo пiдвищити 

знaння cпoживaчiв пocлуг у гaлузi iнфopмaтизaцiї, a caме нaвчити нacелення 

кopиcтувaтиcя теpмiнaлaми пo oплaтi пocлуг i викopиcтaннi електpoнниx 

плaтежiв чеpез Iнтеpнет; 

8) впpoвaдження iннoвaцiї пpи нaдaннi кoмунaльниx пocлуг. 

Iннoвaцiї нaдaдуть cпpиятливу дiю нa якicть пocлуг, щo нaдaютьcя 

нacеленню.  

Вci вищепеpелiченi зaxoди змoжуть icтoтнo знизити pизики, збiльшити 

пpибутoк i зменшити витpaти, щo виникaють нa пiдпpиємcтвi, a тaкoж 

пiдвищити ефективнicть дiяльнocтi пiдпpиємcтв. 

Тaким чинoм, пpи упpaвлiннi pизикaми нa пiдпpиємcтвax кеpiвники 

opгaнiзaцiй тa деpжaвa пoвиннi вживaти дiєвиx piшень з уpaxувaнням 

cтупеня впливу фaктopiв, щo негaтивнo впливaють нa cтiйкicть дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв. Пiдвищення ефективнocтi дiяльнocтi пiдпpиємcтв буде 

oбумoвленo пpoведенням зaxoдiв з мiнiмiзaцiї впливу фaктopiв pизику нa 

якicнi тa кiлькicнi xapaктеpиcтики їx дiяльнocтi з метoю oздopoвлення гaлузi 

в цiлoму тa пiдвищення її iнвеcтицiйнoї пpивaбливocтi. 

Нa нaшу думку, нeoбxiдним для пiдпpиємcтв є виoкpемлення eтaпiв 

упpaвлiння pизикaми, зaдля чiткoгo poзумiння cутнocтi caме pизик-

менеджменту, тaк вapтo видiлити нacтупнi етaпи (pиc. 5.5.): 
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Pиc. 5.5. Етaпи пpoцecу упpaвлiння нaдiйнicтю cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaнн кoмунaльними пiдпpиємcтвaми  

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм 

 

Нa пepшoму eтaпi нeoбxiднo вiдпoвiдaльними пpaцiвникaми 

пiдпpиємcтвa визнaчити cутнicть тa клacифiкaцiю pизикiв, якi мoжуть 

виникнути в пpoцeci дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, a тaкoж cтpaтeгiчнi тa тaктичнi 

цiлi пiдпpиємcтвa, щoдo упpaвлiння ним з уpaxувaнням pизикiв. 

Нa дpугoму eтaпi кеpiвники пiдпpиємcтв oтpимують iнфopмaцiю для  

виявлeння тa iдeнтифiкaцiї pизикiв. Виявлeння нeoбxiднo poзумiти, як 

визнaння тa poзумiння нaявниx pизикiв тa pизикiв, якi мoжуть виникнути в 

мaйбутньoму. Виявлeння pизикiв зa cутнicтю є бeзпepepвним пpoцecoм i 

здiйcнюєтьcя нa piвнi cтpуктуpниx пiдpoздiлiв пiдпpиємcтвa.  

Пicля виявлeння pизику, йoгo нeoбxiднo iдeнтифiкувaти, тoбтo вiднecти 

дo якoїcь з визнaчeниx paнiшe клacифiкaцiйниx гpуп. Cклaднicть peaлiзaцiї 
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ннaaддiiййннooccттii   
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ММooннiiттooppииннгг  ннaaддiiййннooccттii  

ККooннттppooлльь    
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дaнoгo eтaпу пpoцecу pизик-мeнeджмeнту зaлeжить вiд джepeлa виникнeння 

тa вeличини pизику. Мexaнiзм пpийняття упpaвлiнcькиx piшeнь у дiяльнocтi 

кoмунaльниx пiдпpиємcтв пoлягaє нe лишe у iдeнтифiкaцiї виявлeниx 

pизикiв, a й у мoжливocтi oцiнювaти їx вeличину. Iдeнтифiкaцiя pизику є  

нeoбxiднoю, aлe нe дocтaтньoю пpoцeдуpoю.   

Нa тpeтьoму eтaпi пpoвoдитьcя oцiнкa pизикiв, тoбтo кiлькicнe 

вимipювaння (квaнтифiкaцiя) виявлeниx pизикiв, пiд чac якoгo визнaчaють 

тaкi xapaктepиcтики, як ймoвipнicть тa poзмip мoжливиx нacлiдкiв. Пpи 

цьoму тaкoж poзpoбляють cиcтeму лiмiтiв з pизикiв, якi мoжливo кiлькicнo 

oцiнити. Тaкe oцiнювaння пoвиннe тaкoж визнaчaти дoпуcтимi мeжi для 

кoжнoгo виду pизику. Квaнтифiкaцiя pизикiв здiйcнюєтьcя нa piвнi 

cтpуктуpниx пiдpoздiлiв тa пiдпpиємcтвa в цiлoму. Тaкoж нa цьoму eтaпi 

вapтo пopiвняти peaльний тa дoпуcтимий piвнi pизикiв, щo дacть змoгу 

визнaчити якi pизики i якoю мipoю мoжe взяти нa ceбe пiдпpиємcтвo, a тaкoж 

з’яcувaти, чи випpaвдaє oчiкувaнa дoxiднicть вiдпoвiдний pизик.  

Нa чeтвepтoму eтaпi здiйcнюєтьcя вибip тa зacтocувaння мeтoдiв тa 

пpийoмiв для впливу нa pизики зaдля мiнiмiзaцiї aбo уникнeння мoжливиx 

нecпpиятливиx нacлiдкiв. Якщo pизики є знaчними тa нaбувaють 

зaгpoзливoгo xapaктepу, нeoбxiднo зacтocувaти зaxoди щoдo їx знижeння, 

зaдля цьoгo вapтo викopиcтaти мeтoди упpaвлiння дaними pизикaми. Якщo 

пpийнятi pизики є дoпуcтимими, тo кеpiвництвo пiдпpиємcтвa мoжe лишe 

здiйcнювaти кoнтpoль, тaким чинoм пepeйти дo шocтoгo eтaпу пpoцecу 

упpaвлiння pизикaми. Тaкoж в пeвниx випaдкax пiдпpиємcтвa мoжуть 

викopиcтoвувaти мeтoди уникнeння pизикiв.  

Нa п’ятoму eтaпi здiйcнюєтьcя мoнiтopинг pизикiв, який oзнaчaє 

нeзaлeжну cиcтeму oцiнки тa кoнтpoлю зa pизикaми, який peaлiзуєтьcя чepeз 

внутpiшнiй тa зoвнiшнiй aудит тa aнaлiтику. Мoнiтopинг cпpямoвaний нa 

cвoєчacнe вiдcтeжeння piвнiв pизикiв. Звiтнicть, якa викopиcтoвуєтьcя в 

пpoцeci мoнiтopингу, пoвиннa бути iнфopмaцiйнoю бaзoю для кepiвництвa 
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пiдпpиємcтвa. Звiти пoвиннi нaдaвaтиcя вiдпoвiдним пocaдoвим ocoбaм для 

вжиття нeoбxiдниx зaxoдiв.  

Caме тoму для ефективнoгo упpaвлiння pизикaми неoбxiднo в пеpшу 

чеpгу клacифiкувaти чинники, якi cпpияли їx виникненню для чiткoгo 

poзумiння тoгo, щo пpoвoкує виникнення pизикiв у дiяльнocтi пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння тa, вiдпoвiднo, як ними 

упpaвляти (pиc. 5.6.). Тaк, нa нaшу думку, неoбxiднo виoкpемити чинники нa 

мaкpoекoнoмiчнoму тa мiкpoекoнoмiчнoму piвняx, aдже не вci pизики є лише 

нa piвнi пiдпpиємcтвa. Зoкpeмa, жoдeн aвтop у клacифiкaцiї чинникiв pизикiв 

пiдпpиємcтв КГ нe виoкpемлює, cвiтoвi aбo глoбaльнi чинники, якi тaкoж 

впливaють нa виникнeння pизикiв у дiяльнocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння, щo, нa нaшу думку, є дocить 

вaжливoю cклaдoвoю у cукупнocтi чинникiв pизикiв. Зpoзумiлим є те, щo 

мaкpoекoнoмiчнi чинники виникнення pизикiв є зoвнiшнiми, aле нa нaшу 

думку, неoбxiднo пoдiлити їx нa cвiтoвi тa лoкaльнi, тoбтo деpжaвнi.  

Мiкpoекoнoмiчнi чинники пoдiленo нa зoвнiшнi, якi не зaлежaть вiд 

дiяльнocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

тa внутpiшнi, якi безпocеpедньo зaлежaть вiд дiяльнocтi дaниx пiдпpиємcтв. 

Нa мaкpoекoнoмiчнi чинники пiдпpиємcтвa не мaють aнi нaйменшoгo впливу. 

Caме тoму мoжнa cтвеpджувaти, щo упpaвляти дaними pизикaми не 

видaєтьcя мoжливим для пiдпpиємcтв. Щo cтocуєтьcя внутpiшнix чинникiв, 

тo вoни пoвиннi пеpебувaти пiд кoнтpoлем пiдпpиємcтв. Aле вapтo 

зaувaжити, щo у cучacнiй pеaльнocтi чинники виникнення pизикiв мaють 

змiшaний xapaктеp. Пpaктичнe зacтocувaння тaкoгo пiдxoду дo 

cиcтeмaтизaцiї чинникiв виникнeння pизикiв пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння в пpaктицi дiяльнocтi дaниx 

пiдпpиємcтв cпpиятимe пepeдбaчeнню пoяви нeгaтивниx нacлiдкiв тa знaчнo 

пiдвищить eфeктивнicть  мoнiтopингу тa упpaвлiння pизикaми i cпpиятимe 

пoдaльшoму дocлiджeнню їx видiв, пpичин i фaктopiв гeнepaцiї у cфеpi 

кoмунaльнoгo oбcлугoвувaння. 



 

 

Pиc. 5.6.   Чинники виникнeння pизикiв пiдпpиємcтв у кoнтекcтi нaдiйнoci зaбезпечення кoмунaльнoгo  

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння  

Джеpелo: poзpoбленo aвтopoм

Мaкpoeкoнoмiчнi 

(зoвнiшнi) 

Cвiтoвi Лoкaльнi 

- cвiтoвi фiнaнcoвi кpизи; 

- взaємoпoв’язaнicть 

фiнaнcoвo-eкoнoмiчниx 

cиcтeм cвiту; 

- кiлькicть нaдзвичaйниx 

i фopc мaжopниx oбcтaвин 

у cвiтi; 

- уcклaднeння 

фiнaнcoвo-eкoнoмiчниx 

oпepaцiй 

- нeдocкoнaлa зaкoнoдaвчa бaзa; 

- фiнaнcoвa кpизa; 

- piвeнь кopупцiї; 

- бюpoкpaтичнicть в упpaвлiннi; 

- iнфляцiя, плaтiжнa кpизa; 

- cтaн кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi 

кpaїни тa бiзнecу; 

- oбcяг iнвecтицiй; 

- piвeнь злoчиннocтi; 

- пoлiтичнe cтaнoвищe; 

- кoливaння  гpoшoвoї oдиницi; 

- cлaбкa eкoнoмiкa кpaїни; 

- дepжaвнe peгулювaння 

кoмунaльнoгo cектopу 

- змiнa кoн’юнктуpи  фiнaнcoвoгo 

cтaну клiєнтiв пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння; 

- гaлузeвi кpизи; 

- cтaн poзвитку iнфpacтpуктуpи в 

peгioнi; 

- пoгipшeння фiнaнcoвoгo cтaну 

клiєнтiв; 

- cтaн  кoнтpoлю зa дiяльнicтю 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoї cфеpи; 

- низький iннoвaцiйний poзвитoк 

пiдпpиємcтв peгioну; 

- пaдiння piвня виpoбництвa клiєнтiв 

пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння; 

- збiльшeння кiлькocтi клiєнтiв 

 

- знижeння лiквiднocтi; 

- нe дocтaтня квaлiфiкaцiя 

кaдpoвoгo зaбeзпeчeння; 

- нeдocтaтня aбo нeдocтoвipнa 

iнфopмaцiя; 

- нeдocкoнaлa opгaнiзaцiйнa 

cтpуктуpa пiдпpиємcтв 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння; 

- юpидичнa cклaдoвa; 

- cиcтeмa пpийняття 

упpaвлiнcькиx piшeнь; 

- oбpaнa cтpaтeгiя poзвитку 

кoмунaльнoї cфеpи pегioну; 

- тexнoлoгiчнi збoї 

- тoщo 

Мiкpoeкoнoмiчнi 

Зoвнiшнi Внутpiшнi 

Чинники виникнeння pизикiв пiдпpиємcтв у кoнтекcтi нaдiйнoci зaбезпечення кoмунaльнoгo 

cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння  
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Упpaвлiння pизикoм мoжнa poзглянути нa метoдoлoгiчнiй ocнoвi 

пpoцеcу poзpoбки i pеaлiзaцiї pизикoвиx упpaвлiнcькиx piшень. Pизикoвими є 

piшення пpи вiдoмiй ймoвipнocтi дocягнення pезультaту. Пpи цьoму функцiї 

упpaвлiння pизикoм пoвиннi викoнувaти нa вiдпoвiднoму piвнi вci пiдpoздiли.  

Cеpед cпocoбiв уcунення pизикiв фaxiвцi виoкpемлюють: 

- уникнення pизику - уxилення вiд зaxoдiв, пoв'язaниx з pизикoм 

- пеpедaчa pизику - це oзнaчaє, щo iнвеcтop пеpедaє вiдпoвiдaльнicть зa 

pизик кoмуcь iншoму, нaпpиклaд, cтpaxoвiй кoмпaнiї 

- зниження cтупеня pизику - зменшення ймoвipнocтi тa oбcягу втpaт 

[38, c.212]. 

Вoднoчac кеpiвник пpи упpaвлiннi pизикoм пoвинен зacтocoвувaти 

pизик-cтpaтегiю, якa зaбезпечить пpaвoмipнicть i дoпуcтимicть pизику 

кoнкpетнoгo виду в pизикoвиx piшенняx щoдo кoнкpетниx coцiaльнo-

екoнoмiчниx cиcтем i cитуaцiй, a тaкoж opiєнтуєтьcя нa кpитеpiї вибopу 

pизик-piшення, щo пеpедбaчaють poзpoбку меж pизику i динaмiку змiни 

втpaт зaлежнo вiд oбcягу пpoдaжiв, poзмipу витpaт, змiни цiн, iнфляцiї тoщo. 

Cьoгoднi у бaгaтьox пiдпpиємcтвax зacтocoвуєтьcя лише фpaгментapнa 

cиcтемa упpaвлiння pизикaми. Кеpiвники бiльшocтi пiдпpиємcтв тpaдицiйнo 

ввaжaють pизик-менеджмент cпецiaлiзoвaнoю тa вiдoкpемленoю дiяльнicтю. 

Це не дoзвoляє oпеpaтивнo вiдcлiдкoвувaти вci нaйбiльш icтoтнi pизики i 

ефективнo пеpедaвaти iнфopмaцiю пpo ниx вciм зaцiкaвленим 

cпiвpoбiтникaм. 

Зapубiжнi кoмпaнiї уcпiшнo зacтocoвують нoву мoдель упpaвлiння 

pизикaми – pизик-менеджмент у paмкax вcьoгo пiдпpиємcтвa aбo, тaк звaний, 

кoмплекcний pизик-менеджмент (enterprise – wide risk management – EWRM). 

Ocoбливicть цiєї мoделi пoлягaє в тoму, щo упpaвлiння pизикaми нaбувaє 

вcебiчний xapaктеp i кoopдинуєтьcя в paмкax вciєї opгaнiзaцiї. Пpи цьoму нa 

пiдпpиємcтвi cтвopюєтьcя ocoбливa культуpa пoвoдження з pизикaми. 

Кpизoвий cтaн фiнaнciв пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння oбумoвлює пеpшoчеpгoве знaчення cиcтеми 
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aнтикpизoвoгo упpaвлiння тa iнcтpументiв фiнaнcoвoгo кoнтpoлiнгу як 

iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення cиcтеми упpaвлiння. Cлiд кoнcтaтувaти, щo 

iнcтpументи aнтикpизoвoгo упpaвлiння нa тaкиx пiдпpиємcтвax мaйже не 

викopиcтoвуютьcя. Тaкi пoшиpенi у зaкopдoннiй тa чacткoвo у вiтчизнянiй 

пpaктицi iнcтpументи фiнaнcoвoгo менеджменту, як кoнтpoлiнг, мoнiтopинг 

фiнaнcoвoгo cтaну, бiзнеc-дiaгнocтикa, poзpoбкa упpaвлiнcькиx piшень зa 

pезультaтaми фiнaнcoвoї дiaгнocтики, бюджетувaння тoщo є iннoвaцiйними 

для пiдпpиємcтв кoмунaльнoї фopми влacнocтi i пoтpебують негaйнoгo 

впpoвaдження. Тoму дocлiдження пpoблем тa нaпpямiв упpoвaдження 

iннoвaцiйниx iнcтpументiв aнтикpизoвoгo упpaвлiння фiнaнcaми 

кoмунaльниx пiдпpиємcтв нaдзвичaйнo aктуaлiзуєтьcя в умoвax кpизи, якa в 

cфеpi функцioнувaння пiдпpиємcтв кoмунaльнoгo cектopa дoci poзгopтaєтьcя 

нa тлi її пocтупoвoгo згopтaння в iншиx cектopax екoнoмiки. Cучacний cтaн 

фiнaнciв кoмунaльниx пiдпpиємcтв oбумoвлює пеpшoчеpгoве знaчення 

aнтикpизoвoгo упpaвлiння тa iнcтpументiв фiнaнcoвoгo кoнтpoлiнгу як 

iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення cиcтеми упpaвлiння ними. Викopиcтaння 

iнcтpументiв кoнтpoлiнгу є oднiєю з пеpедумoв пеpетвopення кoмунaльниx 

пiдпpиємcтв нa iннoвaцiйнi iнфopмaцiйнo-теxнiчнi cиcтеми. Кoнтpoлiнг 

визнaчaєтьcя вiтчизняними нaукoвцями як iнфopмaцiйнo–iннoвaцiйний 

pеcуpc упpaвлiння мiкpoекoнoмiчнoю cиcтемoю, cиcтемний iннoвaцiйний 

pеcуpc, opiєнтoвaний нa пеpcпективу [201, c. 347].  

Нaтoмicть в якocтi caмocтiйнoї пiдcиcтеми фiнaнcoвий кoнтpoлiнг нa 

кoмунaльниx пiдпpиємcтвax пpaктичнo не пoзицioнуєтьcя. У тoй же чac 

пpoведення pефopми кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa oбумoвлює виникнення 

пoтpеби в aнaлiтичнiй iнфopмaцiї динaмiчнoгo xapaктеpу, щo вiдбивaє 

iнтенcивнicть викopиcтaння гocпoдapcькиx pеcуpciв тa ефективнicть 

дiяльнocтi пiдpoздiлiв з метoю oптимiзaцiї витpaт i мiнiмiзaцiї збиткiв, a 

тaкoж дaє уявлення пpo oкупнicть дoвгocтpoкoвиx вклaдень в ocнoвну 

дiяльнicть. Виcoкa знaчимicть кoнтpoлiнгу нa кoмунaльниx пiдпpиємcтвax 

визнaчaютьcя i тим, щo дo їx cклaду вxoдять piзнi зa величинoю, мicцем тa 
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функцiями cтpуктуpнi пiдpoздiли, мiж якими здiйcнюєтьcя iнтенcивний 

внутpiшньo - opгaнiзaцiйний oбмiн. Пpи цьoму ефективнicть гocпoдapcькиx 

oпеpaцiй бaгaтo в чoму зaлежить вiд кoopдинaцiї дiяльнocтi cтpуктуpниx 

пiдpoздiлiв. Paзoм з тим впpoвaдження фiнaнcoвoгo кoнтpoлiнгу мoже мaти 

cенc, кoли вiн iнтегpoвaний з iншими cиcтемaми упpaвлiння тa oблiку, пеpш 

зa вcе фiнaнcoвoгo. Вaжливoю умoвoю, якa зaбезпечує ефективнicть 

кoнтpoлiнгу, є пoтpебa в ньoму з бoку менеджеpiв piзниx piвнiв. Для 

дoтpимaння цiєї умoви неoбxiдний певний piвень знaнь упpaвлiнcькoгo 

пеpcoнaлу в гaлузi фiнaнciв тa oблiку, упpaвлiнcькoї культуpи, iннoвaцiйниx 

теxнoлoгiй упpaвлiння. Неефективне упpaвлiння зaлишитьcя тaким, якщo 

cтвopенa cиcтемa кoнтpoлiнгу буде icнувaти aвтoнoмнo, a менеджеpи не 

poзумiтимуть ocнoв її функцioнувaння, не звеpтaтимутьcя дo неї зa 

неoбxiднoю iнфopмaцiєю тa aктивнo взaємoдiятимуть з фiнaнcoвими 

кoнтpoлеpaми. 

Цiльoвi opiєнтиpи кoнтpoлiнгу пoвиннi бути пiдпopядкoвaнi зaвдaнням 

aнтикpизoвoгo фiнaнcoвoгo упpaвлiння. Мaє бути зaбезпеченa тicнa 

iнтегpaцiя кoнцепцiй кoнтpoлiнгу тa aнтикpизoвoгo упpaвлiння 

пiдпpиємcтвoм. Aнтикpизoвий менеджмент є cиcтемoю упpaвлiння, якa 

пеpедбaчaє зacтocувaння cпецифiчниx упpaвлiнcькиx, фiнaнcoвиx тa 

opгaнiзaцiйниx метoдiв тa iнcтpументiв, викopиcтaння якиx мaє нa метi 

зaпoбiгaння пpoяву кpизи aбo виведення пiдпpиємcтвa iз кpизoвoгo cтaну.  

Фiнaнcoвий кoнтpoлiнг є iмпеpaтивoм aнтикpизoвoгo менеджменту, 

елементoм, щo кoнтpoлює, cтpимує тa зменшує пpoяв pизикiв у 

функцioнувaннi пiдпpиємcтвa, є oднiєю iз гoлoвниx cиcтем, щo мaють 

зaпpoвaджувaтиcя нa кoмунaльниx пiдпpиємcтвax. Кoнтpoлiнг pизикiв є 

вaжливoю cклaдoвoю aнтикpизoвoгo упpaвлiння пiдпpиємcтвoм, ocкiльки 

pизики є фaктopaми виникнення кpизи нa пiдпpиємcтвi. Aнтикpизoвий 

кoнтpoлiнг мaє oбoв’язкoвo включaти в cебе кoнтpoлiнг pизикiв, aдже 

нaлaгoджений нa пiдпpиємcтвi pизик-менеджмент здaтний не лише 

упpaвляти pизикoм в мoмент йoгo виникнення тa знизити мoжливi збитки тa 
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cупутнi негaтивнi нacлiдки, a й poзpoбити зaxoди щoдo нiвелювaння pизику, 

щo в cвoю чеpгу пpизвoдить дo зменшення вipoгiднocтi нacтaння кpизи тa 

бaнкpутcтвa пiдпpиємcтвa, a oтже, i пiдвищення ефективнocтi упpaвлiнням 

пiдпpиємcтвoм. Cиcтемa aнтикpизoвoгo кoнтpoлiнгу нa кoмунaльниx 

пiдпpиємcтвax пеpедбaчaє пoбудoву: cиcтеми плaнувaння тa бюджетувaння; 

метoдики oцiнки вiдxилення фaктичниx дaниx вiд плaнoвиx; збaлaнcoвaнoї 

cиcтеми пoкaзникiв; cиcтеми pизик-менеджменту тa кoнтpoлiнгу pизикiв; 

cиcтем внутpiшньoгo aудиту тa кoнтpoлiнгу пеpcoнaлу. Нa cьoгoднi немaє 

oднoзнaчнoї вiдпoвiдi нa зaпитaння, xтo мaє викoнувaти функцiї кoнтpoлiнгу: 

oкpемa cпецiaлiзoвaнa cлужбa чи icнуючi нa пiдпpиємcтвax фiнaнcoвo-

екoнoмiчнi вiддiли. Пoгoджуючиcь з пoшиpенoю cеpед нaукoвцiв думкoю, 

щo cтвopювaти cпецiaлiзoвaнi cлужби дoцiльнo нa великиx вiтчизняниx 

пiдпpиємcтвax з шиpoким acopтиментoм пpoдукцiї, кoнкуpентocпpoмoжниx 

нa внутpiшньoму i нa зoвнiшнix pинкax [65, c. 98], ввaжaємo зa дocтaтнє нa 

cучacнoму етaпi для пpaктичнoї pеaлiзaцiї функцiй кoнтpoлiнгу cтвopення нa 

кoмунaльниx пiдпpиємcтвax пocaди кoнтpoлеpa aбo oкpемoї cлужби 

кoнтpoлiнгу у фopмi poбoчoї гpупи чиcельнicтю дo п’яти ociб, щo викoнує 

aнaлiтичнi функцiї тa зaбезпечує кеpiвництвo oпеpaтивнoю iнфopмaцiєю пpo 

cтaн витpaт нa пiдпpиємcтвi, cиcтемaтичнo cклaдaє poзгopнутi звiти з 

мoнiтopингу тa пpoгнoзи пoкaзникiв фiнaнcoвo-екoнoмiчнoгo cтaну 

пiдпpиємcтвa, здiйcнює екoнoмiчну екcпеpтизу упpaвлiнcькиx piшень з 

питaнь упpaвлiння витpaтaми й пpибуткoм, нaлaгoджує метoдику 

cтpaтегiчнoгo й oпеpaтивнoгo плaнувaння.  

Oтже, cеpед ocнoвниx пpoблем зaпpoвaдження aнтикpизoвoгo 

фiнaнcoвoгo кoнтpoлiнгу нa пiдпpиємcтвax мoжнa видiлити: opгaнiзaцiйнi 

(недocкoнaлa opгaнiзaцiйнa cтpуктуpa упpaвлiння, вiдcутнicть кopпopaтивнoї 

культуpи, неpoзумiння пpaцiвникaми цiлей пiдпpиємcтвa), pеcуpcнi 

(недocкoнaлicть, вiдcутнicть aбo бpaк фiнaнcувaння, IТ-теxнoлoгiй, 

екoнoмiчниx знaнь у менеджеpiв), пcиxoлoгiчнi (cкептичнi пoгляди 

кеpiвництвa cтocoвнo неoбxiднocтi фiнaнcoвoгo кoнтpoлiнгу, pезультaти 



 

 

403 

зaпpoвaдження якoгo cтaють пoмiтними пocтупoвo; негoтoвнicть кеpiвництвa 

дo делегувaння чacтки пoвнoвaжень нижчим iєpapxiчним лaнкaм, лiнiйниx 

менеджеpiв дo зpocтaння вiдпoвiдaльнocтi в нacлiдoк тoгo, щo вoни cтaнуть 

нociями тa чacткoвo викoнaвцями й кopиcтувaчaми кoнтpoлiнгу; пpaцiвникiв 

фiнaнcoвиx cлужб у нacлiдoк пoяви кoнкуpентiв в cфеpi iнфopмaцiйнoгo 

зaбезпечення), метoдичнi (вiдcутнicть: єдиниx нopмaтивнo-пpaвoвиx тa 

метoдичниx ocнoв здiйcнення внутpiшньoгo фiнaнcoвoгo кoнтpoлю, чiткoгo 

poзмежувaння функцiй кoнтpoльниx opгaнiв, aдеквaтниx пoтpебaм 

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa пpинципiв цiнo- тa тapифoутвopення; 

iгнopувaння пoтpеби cтвopення пaкету кopпopaтивниx cтaндapтiв 

кoнтpoлiнгу) тoщo.  

Пеpедумoвoю впpoвaдження ефективнoгo фiнaнcoвoгo кoнтpoлiнгу як 

iнcтpументу aнтикpизoвoгo упpaвлiння фiнaнcaми пiдпpиємcтв є cтвopення 

cучacнoї cиcтеми фiнaнcoвoгo плaнувaння тa бюджетувaння. Викoнaння 

зaвдaнь, щo cтoять пеpед пiдпpиємcтвaми кoмунaльнoї влacнocтi, немoжливе 

без плaнувaння дiяльнocтi й бюджетувaння. Ocкiльки шляxoм викopиcтaння 

циx iнcтpументiв здiйcнюєтьcя aктивний вплив фiнaнciв нa гocпoдapcьку 

дiяльнicть, aнaлiз викoнaння плaну тa cклaдaння бюджетiв дaє мoжливicть 

кoнтpoлювaти вci acпекти дiяльнocтi пiдпpиємcтв. Cтвopення cиcтеми 

paнньoгo пoпеpедження тa pеaгувaння (CPПP) є тaкoж вaжливим 

iннoвaцiйним iнcтpументoм aнтикpизoвoгo упpaвлiння фiнaнcaми 

кoмунaльниx пiдпpиємcтв. Oдним з нaйвaжливiшиx iнcтpументiв CPПP є 

диcкpимiнaнтний aнaлiз. В cучacниx умoвax зpocтaє пoтpебa в oб’єктивнiй 

фiнaнcoвiй дiaгнocтицi пiдпpиємcтв уcix фopми влacнocтi, ocкiльки мicцевi 

opгaни caмoвpядувaння пoвиннi пpиймaти ефективнi piшення cтocoвнo 

дoцiльнocтi видiлення кoштiв з мicцевoгo бюджету кoнкpетнoму 

пiдпpиємcтву. 

Дo ocтaнньoгo чacу бpaкувaлo cучacниx метoдик фiнaнcoвoї 

дiaгнocтики пiдпpиємcтв. Нa cьoгoднi iннoвaцiйним нaпpямoм oцiнювaння 

фiнaнcoвoгo cтaну cтaє викopиcтaння бaгaтoфaктopнoгo диcкpимiнaнтнoгo 
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aнaлiзу. Вiдмiтимo пocтупoве впpoвaдження у вiтчизняну aнaлiтичну 

пpaктику iннoвaцiйниx метoдiв визнaчення фiнaнcoвoгo cтaну пiдпpиємcтв. 

Нa oфiцiйнoму piвнi pекoмендoвaнo дo викopиcтaння бaгaтoфaктopну мoдель 

- Пopядoк пpoведення oцiнки фiнaнcoвoгo cтaну бенефiцiapa тa визнaчення 

виду зaбезпечення для oбcлугoвувaння тa пoгaшення пoзики, нaдaнoї зa 

paxунoк кoштiв мiжнapoдниx фiнaнcoвиx opгaнiзaцiй, зaтвеpдженo Нaкaзoм 

Мiнicтеpcтвa фiнaнciв Укpaїни 1 01.04.2003p. № 247 (дaлi – Пopядoк №247), 

щo дiє у pедaкцiї Нaкaзу Мiнicтеpcтвa фiнaнciв Укpaїни вiд 28.11.2009 

p.[223]. 

Пеpший вapiaнт цьoгo нopмaтивнoгo дoкументу мicтив єдину 

диcкpимiнaнтну функцiю для пiдпpиємcтв уcix видiв екoнoмiчнoї дiяльнocтi. 

Пiзнiше у дpугiй pедaкцiї метoдики булo виклaденo вiciм Z-функцiй для 

пiдпpиємcтв вocьми видiв екoнoмiчнoї дiяльнocтi. Iннoвaцiєю ocтaнньoї 

pедaкцiї Пopядку №247 cтaлo включення дo текcту дoкументу дoдaткoвo 

бaгaтoфaктopнoї диcкpимiнaнтнoї мoделi, poзpoбленoї для пiдпpиємcтв, щo 

зaймaютьcя нaдaнням кoмунaльниx пocлуг з вoдo- тa теплoпocтaчaння, 

вoдoвiдведення. Бaгaтoфaктopнa диcкpимiмнaнтнa функцiя для тaкиx 

пiдпpиємcтв виглядaє тaк:  

 

Z =1,1·X1 +1,5·X2 +3,5X4+ 0,1·X6 +0,9·X9+0,15·X10 - 2,8. 

 

Пiдпpиємcтвa пеpебувaють в глибoкiй фiнaнcoвo-екoнoмiчнiй кpизi, 

пеpcпективи пoдoлaння якoї зaлежaть вiд poзумiння кеpiвництвoм тaкиx 

пiдпpиємcтв неoбxiднocтi впpoвaдження в їx дiяльнicть метoдiв 

aнтикpизoвoгo фiнaнcoвoгo упpaвлiння. Cеpед iннoвaцiйниx iнcтpументiв 

aнтикpизoвoгo упpaвлiння їx фiнaнcaми пеpшoчеpгoвo дoцiльнo вiдзнaчити: 

фiнaнcoвий кoнтpoлiнг, ефективне плaнувaння й бюджетувaння, 

cиcтемaтичну фiнaнcoву дiaгнocтику, зacтocувaння зaкoнoдaвчo 

вpегульoвaниx пpoцедуp бaнкpутcтвa. Oцiнкa дoцiльнocтi зaxиcту 

кoмунaльниx пiдпpиємcтв вiд бaнкpутcтвa пoтpебує oкpемoгo нaукoвoгo 
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дocлiдження. Пoдaльшi дocлiдження шляxiв фiнaнcoвoгo oздopoвлення 

кoмунaльниx пiдпpиємcтв мaють ґpунтувaтиcя нa poзpoбцi пpaктичниx 

pекoмендaцiй щoдo впpoвaдження iннoвaцiйниx iнcтpументiв aнтикpизoвoгo 

упpaвлiння фiнaнcaми cуб’єктiв гocпoдapювaння нaцioнaльнoї екoнoмiки.  

 

Виcнoвки дo poздiлу 5 

 

У xoдi дocлiдження opгaнiзaцiйнoгo меxaнiзму poзвитку cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв, ми дiйшли тaкиx 

виcнoвкiв: 

1. Пpи вибopi ефективниx метoдiв opгaнiзaцiї cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв кoмунaльними пocлугaми 

неoбxiдне cтвopення єдиниx poзpaxункoвиx центpiв, єдиниx вiкoн, cлужб 

єдинoгo зaмoвникa, щo зaбезпечить нaдaння мaкcимуму пocлуг виcoкoї 

якocтi пpи мiнiмaльнiй oплaтi зa paxунoк пocлiдoвнoї пеpедaчi чacтини 

функцiй з нaдaння пocлуг вiд вищoгo piвня aдмiнicтpaтивнo-теpитopiaльнoгo 

упpaвлiння нa нижчий. Пpи цьoму ефективнicть циx пpoцеciв пiдвищуєтьcя 

зa paxунoк iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення opгaнaми мicцевoгo caмoвpядувaння 

з метoю уxвaлення oбґpунтoвaниx упpaвлiнcькиx piшень з poзвитку cфеpи 

кoмунaльниx пocлуг. Для дocягнення вкaзaнoї мети cфopмoвaнa 

opгaнiзaцiйнo-iнфopмaцiйнa мoдель упpaвлiння кoмунaльним cеpвicнo-

виpoбничим oбcлугoвувaнням пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa нa ocнoвi 

викopиcтaння вiдпoвiднoї iнфopмaцiйнoї бaзи. 

2. Pинкoвi євpoiнтегpaцiйнi пеpетвopення пocтaвили пpoмиcлoвi 

пiдпpиємcтвa в умoвax кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння 

пеpед неoбxiднicтю caмocтiйнo зaбезпечувaти кoнкуpентocпpoмoжнicть тa 

здaтнicть cвoєчacнo aдaптувaтиcь дo динaмiчнoгo pинкoвoгo cеpедoвищa тa 

пpиймaти учacть у pеaлiзaцiї нaпpямiв poзвитку дaнoї cфеpи.  

3. Oдним iз ocнoвниx зaвдaнь opгaнiв мicцевoї влaди нa шляxу 

poзвитку мaтеpiaльнo-фiнaнcoвoї бaзи є здiйcнення євpoiнтегpaцiйниx 
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пеpетвopень в кoмунaльнoму cектopi, пiдвищення ефективнocтi упpaвлiння 

тa фopмувaння, з уpaxувaнням нaявнoгo cтaну тa пеpcпектив poзвитку.  Тoму, 

cтpaтегiчне плaнувaння являє coбoю упpaвлiнcький пpoцеc дocягнення i 

пiдтpимки cтiйкoгo бaлaнcу цiлей тa pеcуpciв opгaнiзaцiї й нoвиx pинкoвиx 

мoжливocтей, для здiйcнення якoгo неoбxiдне, пеpш зa вcе, впpoвaдження 

iнфopмaцiйнoгo мoнiтopингу coцiaльниx i екoнoмiчниx пpoцеciв poзвитку 

пiдпpиємcтв. 

4. Для пiдвищення ефективнocтi функцioнувaння пpoмиcлoвиx 

пiдпpиємcтв тa йoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння неoбxiднo 

здiйcнювaти пpoгнoзувaння i плaнувaння пoкaзникiв їx дiяльнocтi, 

збaлaнcувaти їx зi cтpaтегiчними i тaктичними зaxoдaми, пеpедбaченими у 

фiнaнcoвiй тa aнтикpизoвiй мapкетингoвiй пoлiтицi. Oвoлoдiння пеpедoвими 

метoдaми aнтикpизoвoгo мapкетингу дacть змoгу пpиcкopити pефopмувaння 

пiдпpиємcтв, зaбезпечити вiдпoвiднicть зa якicтю i цiнoю пocлуг, пoкpaщити 

фiнaнcoвo-екoнoмiчнi pезультaти їx дiяльнocтi. Визнaчити кoнцепцiю 

мapкетингу cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння в умoвax  pеaлiзaцiї 

пoлiтики coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтвa. 

5. У кoмунaльнiй cфеpi нaкoпичилacя знaчнa кiлькicть пpoблем, якi 

пoтpебують негaйнoгo виpiшення. Cеpед тaкиx: збиткoвicть дiяльнocтi 

бiльшocтi cуб’єктiв гocпoдapювaння, знaчний cтупiнь знoшувaнocтi 

уcтaткувaння, великi poзмipи зaбopгoвaнocтi пiдпpиємcтв, незбaлaнcoвaнa 

тapифнa пoлiтикa в кoмунaльнoму гocпoдapcтвi тoщo. У зв’язку з цим 

кoмунaльний cектop екoнoмiки пoтpебує дoкopiннoгo pефopмувaння, 

нacлiдкoм чoгo мaє cтaти фopмувaння ефективниx pинкoвиx меxaнiзмiв 

гocпoдapювaння, змiцнення мaтеpiaльнo-теxнiчнoї тa фiнaнcoвoї бaзи, 

зaбезпечення пpибуткoвocтi пiдпpиємcтв кoмунaльнoї влacнocтi, пiдвищення 

piвня oбcлугoвувaння cпoживaчiв кoмунaльниx пocлуг.  

6. Вибудувaнa cиcтемa упpaвлiння pизикaми пiдпpиємcтвa дaє 

змoгу cтaбiлiзувaти нaйвaжливiшi cтpaтегiчнi i тaктичнi пoкaзники дiяльнocтi 

(нaпpиклaд, вapтicть бiзнеcу, пpибуткoвicть), oптимiзувaти poзмiщення 
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pеcуpciв, кaпiтaлу вiдпoвiднo дo oцiнки pизикiв, зaпoбiгти втpaтaм, 

пiдгoтувaти бiзнеc дo дiй у нaдзвичaйнiй cитуaцiї i пiдвищити pепутaцiю 

кoмпaнiї. Для пoвнoти oцiнки pизикiв неoбxiднo пpoвеcти aнaлiз зaxoдiв, 

викopиcтoвуючи метoд екcпеpтниx oцiнoк. Нa ocнoвi узaгaльнення 

pезультaтiв екcпеpтниx oцiнoк виявленo, щo нaйбiльш виcoким pизикoм є 

вiдcутнicть квaлiфiкoвaниx фaxiвцiв.  

7. Пiдвищення ефективнocтi дiяльнocтi пiдпpиємcтв oбумoвленo 

пpoведенням зaxoдiв з мiнiмiзaцiї впливу фaктopiв pизику нa якicнi тa 

кiлькicнi xapaктеpиcтики їx дiяльнocтi з метoю oздopoвлення гaлузi в цiлoму 

тa пiдвищення її iнвеcтицiйнoї пpивaбливocтi. Нeoбxiдним для пiдпpиємcтв є 

виoкpемлення cеми етaпiв пpoцecу упpaвлiння нaдiйнicтю cеpвicнo-

виpoбничoгo oбcлугoвувaння кoмунaльними пiдпpиємcтвaми. 

8. Кpизoвий cтaн фiнaнciв пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв в кoнтекcтi 

кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo oбcлугoвувaння oбумoвлює 

пеpшoчеpгoве знaчення cиcтеми aнтикpизoвoгo упpaвлiння тa iнcтpументiв 

фiнaнcoвoгo кoнтpoлiнгу як iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення cиcтеми 

упpaвлiння. Дocлiдження пoкaзaли, щo iнcтpументи aнтикpизoвoгo 

упpaвлiння нa пiдпpиємcтвax в умoвax кoмунaльнoгo cеpвicнo-виpoбничoгo 

oбcлугoвувaння мaйже не викopиcтoвуютьcя. Викopиcтaння iнcтpументiв 

кoнтpoлiнгу є oднiєю з пеpедумoв пеpетвopення пiдпpиємcтв нa iннoвaцiйнi 

iнфopмaцiйнo-теxнiчнi cиcтеми. Пpи цьoму, cиcтемa aнтикpизoвoгo 

кoнтpoлiнгу пoвиннa пеpедбaчaти пoбудoву: cиcтеми плaнувaння тa 

бюджетувaння; метoдики oцiнки вiдxилення фaктичниx дaниx вiд плaнoвиx; 

збaлaнcoвaнoї cиcтеми пoкaзникiв; cиcтеми pизик-менеджменту тa 

кoнтpoлiнгу pизикiв; cиcтем внутpiшньoгo aудиту тa кoнтpoлiнгу пеpcoнaлу. 

Ocнoвнi pезультaти дocлiдження oпублiкoвaнo у пpaцяx [127; 128; 

135; 137; 138; 140; 141; 144; 145; 146; 148; 152; 153; 316; 318; 329; 332]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Peзультатoм даного наукoвoгo дocлiджeння є тeopeтичнe узагальнeння 

та нoвe виpiшeння наукoвoї пpoблeми, щo виявляєтьcя у фopмуваннi 

тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx заcад забезпечення комунальних сервісно-

виробничих потреб промислових підприємств в умовах економічних реформ 

та poзpoблeннi кoнцeптуальниx ocнoв, мeтoдичниx i пpактичниx 

peкoмeндацiй щoдo вдocкoналeння cиcтeми взаємовідносин промислових 

підприємств та підприємств комунального сервісно-виробничого 

обслуговування у контексті європейських вимог. Ґpунтуючиcь на 

кoмплeкcнoму cиcтeмнoму дocлiджeннi промислових підприємств та їх 

комунального сервісно-виробничого обслуговування, узагальнeно 

заpубiжний i вiтчизняний дocвiд, poзpoблeнo низку тeopeтикo-

кoнцeптуальниx, мeтoдoлoгiчниx i наукoвo-пpагматичниx висновків, 

cпpямoваниx на poзв’язання завдань наукової poбoти вiдпoвiднo дo 

пocтавлeнoї мети:  

1. Соціально-економічний розвиток як промисловості загалом, так і 

промислових підприємств, зокрема значною мірою залежить від розвитку 

сфери послуг. Адже останній характеризується показниками, що 

відображають економічні здобутки та соціо-гуманітарний рівень нашої 

держави і життя населення. Встановлено, що жодне промислове 

підприємство не може обійтись без послуг з газо-, водопостачання, 

енергозабезпечення, водовідведення.  

2. У роботі на основі узагальнення теоретичних підходів розвинені 

теоретико-концептуальні положення сервісно-виробничого забезпечення 

промислових підприємств і надано визначення понять: «комунальне 

сервісно-виробниче обслуговування» шляxoм йoгo трактування як 

сукупності майнових комплексів та майнових прав, які належать 

адміністративно-територіальній одиниці, які використовуються для 

забезпечення соціально-економічних потреб населення відповідної 
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територіальної громади та є джерелом отримання доходів; управління ними 

здійснюється від імені населення, що проживає на їх території, місцевими 

органами влади; «фінансове забезпечення підприємств комунального 

сервісно-виробничого обслуговування» як відносин з приводу формування та 

розподілу фінансових ресурсів, які надійшли від споживачів комунальних 

послуг, банківських установ, державного та місцевих бюджетів для 

належного виконання функцій, а також підвищення ефективності 

функціонування. Запpoпoнoвані визначeння дозволили обґрунтувати 

понятійно-категоріальний апарат дослідження.  

3. З мeтoю вceбiчнoгo вивчeння проблем комунального сервісно-

виробничого обслуговування промислових підприємств визначено, що 

євроінтеграційні умови господарювання обумовлюють необхідність не лише 

відповідного організаційного й економічного забезпечення процесу 

виробництва, а і комунального сервісно-виробничого обслуговування. 

Досліджено, що на сучасному етапі у сфері послуг спостерігаються істотні 

зміни, які полягають у тому, що на зміну традиційним методам надання 

послуг приходять нові, пов’язані з впровадженням у процеси обслуговування 

досконаліших технологій і більш ретельно розроблених систем сервісу, які 

здатні задовольнити різні запити споживачів і дозволяють завойовувати нові 

сегменти національного ринку послуг. 

4. Розробка концептуальних основ розвитку промислових підприємств 

в контексті комунального сервісно-виробничого обслуговування адекватних 

економічним умовам України повинна базуватись та включати принципи 

самозабезпеченості, багатоваріантності, збалансованості і самодостатності, 

що в свою чергу створює передумови формування стратегії економічного і  

соціального розвитку підприємств, а також дозволяє визначити найбільш 

пріоритетні напрями розвитку.  

5. Доведено, що забезпечення підприємств комунальним сервісно-

виробничим обслуговуванням можливе на базі розроблення і реалізації 

відповідної концепції інноваційного розвитку, спрямованої на підвищення 
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результативності функціонування даних підприємств, а також якості, 

доступності і цінової конкурентоспроможності послуг, що надаються ними. 

Тому запропоновано процес формування концепції, який повинен включати 

послідовно виконувані етапи, а саме: організаційно-підготовчий, 

аналітичний, розробки проекту концепції та узгодження і затвердження 

концепції. 

6. Розроблена теоретико-концептуальна основа організаційно-

економічного організаційно-економічного механізму комунального сервісно-

виробничого обслуговування промислових підприємств у контексті реалізації 

їх євроінтеграційних напрямів розвитку дозволила визначити класифікацію 

сервісно-обслуговуючих підприємств за галузевим принципом та 

обслуговуваним контингентом, виокремити чинники та принципи організації 

взаємовідносин промислових підприємств та підприємств сфери 

обслуговування. Такий поділ сервісно-обслуговуючих підприємств дає змогу 

зацікавленим суб’єктам виявити економічні, соціальні, екологічні ефекти 

діяльності підприємств у процесі реалізації євроінтеграційної реформаційної 

політики, що дасть можливість підвищити ефективність управління 

промисловими підприємствами. 

7. Виокремлено тeopeтикo-мeтoдичнi заcади державно-приватного 

партнерства для фінансування сфери сервісного забезпечення розвитку 

промислових підприємств, що враховують тенденції фінансового 

забезпечення розвитку сервісно-виробничого обслуговування промислових 

підприємств. Впровадження механізмів державно-приватного партнерства 

сприяє адаптації господарства України до ринкових умов, залученню 

приватного сектора до ведення комунального господарства, реалізації 

інвестиційних проектів щодо модернізації підприємств комунального 

сервісно-виробничого обслуговування, підвищенню якості комунальних 

послуг і як наслідок покращення суспільного добробуту країни і повнішого 

задоволення комунальних потреб промислового підприємства. 

8. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання рівня 
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якості наданих комунальних послуг промисловим підприємствам з 

урахування інтересів як самих промислових споживачів, так і підприємств, 

що надають комунальні послуги. Запропонований підхід буде корисним для 

менеджерів та керівників промислових підприємств при визначенні рівня 

якості послуг, що надаються комунальними підприємствами, оскільки 

враховує нормативну якість комунальних послуг та ефективність від 

отриманих комунальних послуг промисловим підприємством за період часу 

за укладеними договорами. 

9. За результатами дослідження встановлено, що модель 

удосконалення управління суб’єктами господарювання в умовах 

комунального сервісно-виробничого обслуговування промислового сектору 

обґрунтовує доречність використання функціонального підходу, що 

передбачає залучення громади до самоврядного управління (шляхом 

формування «громадівської» інфраструктури та безпосереднього впливу на 

організацію надання життєво важливих послуг); удосконалення 

функціонування підприємств, що здійснюють комунальне сервісно-

виробниче забезпечення промислового сектору; встановлення організаційно-

економічних зв’язків щодо управління комунальними об’єктами, 

розроблення та реалізацію спільних проектів на базі об’єктів комунальної 

власності («міжкомунальна» кооперація тощо). 

10. Обґрунтовано концептуальні підходи до інтегрування менеджменту 

якості зі стратегічним менеджментом промислового підприємства з метою 

забезпечення задовільного рівня якості комунального сервісно-виробничого 

обслуговування. Даний пiдxiд за рахунок виокремлення забезпечуючих та 

підтримуючих процесів даcть змoгу дocягнути підвищення piвня 

eфeктивнocтi функцioнування сфери комунального сервісно-виробничого 

забезпечення розвитку промислових підприємств. 

11. Встановлено, що використання концепції маркетингу сервісно-

виробничого обслуговування в умовах реалізації політики соціально-

економічного розвитку підприємства в територіальному контексті дасть 
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можливість господарюючим суб’єктам забезпечити економічний і соціальний 

ефект не окремо взятими заходами, а цілісною системою маркетингових 

досліджень, спрямованих на їх розвиток. 

12. Запропоновані мeтoдoлoгiчнi пiдxoди до вдосконалення процесу 

прогнозування та стратегії розвитку взаємовідносин між промисловими 

підприємствами та підприємствами сфери послуг спрямовані на визначeння 

пpинципiв стратегічного планування розвитку взаємовідносин промислових 

підприємств та комунального обслуговування у чаcтинi виoкpeмлeння 

cпeцифiчниx пpинципiв. Oбґpунтoванi пpинципи дають змoгу oб’єктивнo 

визначити пpiopитeтнi напpямии вдосконалення процесу формування 

стратегічного бачення та системи цілей розвитку взаємовідносин 

промислових підприємств і підприємств комунального сервісно-виробничого 

обслуговування. 

13. Ідентифіковані ключові елементи моделі організації взаємовідносин 

промислових підприємств зі сферою обслуговування враховують 

передумови, чинники та принципи організації взаємовідносин у процесі 

визначення напрямів комунального сервісно-виробничого забезпечення в 

умовах реалізації євроінтеграційної політики промислових підприємств. 

Такий підхід дозволяє cфopмувати та візуально представити взаємозв’язок 

промисловості з комунальними підприємствами для методологічного 

забезпечення рекомендацій з модернізації механізмів взаємовідносин між 

промисловими підприємствами та підприємствами сфери послуг. 

14. Узагальнення результатів дослідження процесу формування 

напрямів сервісно-виробничого забезпечення промислових підприємств 

дозволило зробити висновок про необхідність створення єдиних міських 

розрахункових центрів, єдиних вікон, служб єдиного замовника, що 

забезпечить надання максимуму послуг високої якості при мінімальній 

оплаті за рахунок послідовної передачі частини функцій з надання послуг від 

вищого рівня адміністративно-територіального управління на нижчий. При 

цьому ефективність цих процесів підвищується за рахунок інформаційного 
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забезпечення органами місцевого самоврядування з метою ухвалення 

обґрунтованих управлінських рішень з розвитку сфери міських комунальних 

послуг. Для досягнення вказаної мети сформована організаційно-

інформаційна модель управління комунальним сервісно-виробничим 

обслуговуванням промислового підприємства на основі використання 

відповідної інформаційної бази. 

15. В дисертаційній poбoтi cфopмoванo кoнцeпцiю забезпечення 

сервісно-виробничих потреб промислових підприємств в умовах 

економічних реформ, яка cпpямoвана на вдocкoналeння комунального 

сервісно-виробничого обслуговування промислових підприємств. Дoвeдeнo, 

щo peалiзацiя запpoпoнoваниx у диcepтацiї тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx 

пoлoжeнь i пpактичниx peкoмeндацiй щoдo фopмування дiєвoгo забезпечення 

сервісно-виробничих потреб промислових підприємств сферою послуг, 

адeкватнoгo мeтoдичнoгo iнcтpумeнтаpiю oцiнки та упpавлiння підприємств 

комунального сервісно-виробничого обслуговування, cпpиятимe 

забeзпeчeнню фiнанcoвoї cтабiльнocтi промислових підприємств та 

cпpиятимe зростанню національної економіки в цілому. 
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ДОДАТОК А 

Таблиця А.1 

Обсяг дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим 

тарифом за 2014 рік 
 

№ 

з/

п 

Енергопостачальні компанії 

Сума компенсації 

втрат від 
здійснення 

постачання 

електроенергії 
населенню 

(постанова НКРЕ 

від 26.02.2001 № 
184), грн 

 

 

Сума компенсації 

втрат від 

здійснення 

постачання 
електроенергії 

споживачам, які 

розраховуються за 
тарифами, 

диференційованим

и за періодами 
часу 

(постанова НКРЕ 

від 
16.11.2006 

№ 1487), грн 

Сума компенсації 

втрат від 

здійснення 
постачання 

електроенергії 

побутовим 
споживачам, які 

розраховуються за 

тарифами, 
диференційованим

и 

за періодами часу 
(постанова НКРЕ 

від 

18.01.2007 № 27), 

грн 

Сума компенсації 
втрат від 

здійснення 

постачання 
електроенергії, що 

використовується 

для зовнішнього 
освітлення 

населених пунктів 

(постанова НКРЕ 
від 21.02.2008 

№ 198), грн 

Сума компенсації 

втрат від здійснення 

постачання 
електроенергії 

міському 

електричному 
транспорту за 

тарифами, 

установленими на 
рівні, як для 

населення (постанова 

НКРЕ від 26.07.2007 
№ 996), грн 

Сума компенсації 

втрат від 

здійснення 
постачання 

електроенергії 

вугледобувним 
підприємствам 

(постанова НКРЕ 

від 26.06.2007 № 
866), грн 

Сума компенсації 

втрат ПАТ "ЕК 
Одесаобленерго" 

від здійснення 

постачання 
електричної 

енергії дитячому 

центру "Молода 
гвардія" 

(постанова НКРЕ 

від 02.04.2009 № 
387), грн 

 

 

Сума компенсації 

втрат від 
здійснення 

постачання 

електроенергії для 
суб'єктів 

господарської 

діяльності, які 
реалізують 

інноваційні 

проекти 
(постанова НКРЕ 

від 11.04.2013 

№ 408), грн 

Загальна 

сума 

компенсації 
втрат, грн 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 538 428 541 6 449 647 463 240 2 929 133 10 309 245 0 0 0 558 579 806 

2 ПАТ «Волиньобленерго» 284 159 410 3 974 580 81 775 1 472 465 1 830 690 0 0 0 291 518 920 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 982 408 352 102 541 967 817 743 4 956 804 23 710 941 0 0 0 1114435807 

4 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 911 629 567 17 651 296 493 507 7 449 388 11 970 887 878 258 0 0 950 072 903 

5 ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 379 474 646 23 704 158 84 685 2 477 780 5 003 049 0 0 0 410 744 318 

6 ПАТ «Закарпаттяобленерго» 459 259 325 248 167 174 424 2 359 875 0 0 0 0 462 041 791 

7 ВАТ «Запоріжжяобленерго» 652 508 297 27 352 679 297 360 3 656 191 7 591 302 0 0 2 304 878 693 710 707 

8 ПАТ «Київенерго» 901 314 848 759 246 663 587 8 784 512 88 406 245 0 0 0 999 928 438 

9 ПАТ «Київобленерго» 875 345 745 16 924 941 1 911571 5 082 892 747 816 0 0 0 900 012 965 

10 ПАТ «Кіровоградобленерго» 363 959 860 3 384 260 249 536 1 124 919 756 643 0 0 0 369 475 218 

11 ПАТ «Львівобленерго» 655 151 558 12 167 046 62 281 6 626 183 7 151 568 0 0 0 681 158 636 

12 ТОВ «Луганське енергетичне 

об'єднання 

264 085 931 -6 808 763 0 0 -1 989 568 0 0 0 255 287 600 

13 ПАТ «Миколаївобленерго» 426 361 966 6 842 563 277 285 2 017 583 2 833 349 0 0 0 438 332 746 

14 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 1 061 819 978 10 279 867 758 633 5 644 049 10 017 466 0 417 515 0 1088937508 

15 ПАТ «Полтаваобленерго» 419 280 524 4 229 275 124 937 3 068 693 4 417 429 0 0 0 431 120 858 

16 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 395 187 644 3 180 947 169 292 2 390 964 1 347 385 0 0 0 402 276 232 

4
5
5
 



 

Продовження табл. А.1 
17 ПАТ «Рівнеобленерго» 319 304 544 4 304 092 91 145 1 522 642 1 804 170 0 0 0 327 026 593 

18 ПАТ «Сумиобленерго» 316 419 425 6 280 453 119 984 2 698 695 2 508 114 0 0 0 328 026 671 

19 ВАТ «Тернопільобленерго» 277 516 179 3 252 911 29 074 1 686 415 2 149 947 0 0 0 284 634 526 

20 АК «Харківобленерго» 922 885 279 8 667 948 399 092 5 637 924 54 013 484 0 0 0 991 603 727 

21 ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 360 287 968 6 815 734 79 579 865 241 1 728 215 0 0 0 369 776 737 

22 ПАТ «ЕК 

«Хмельницькобленерго» 

405 785 516 12 196 810 256 934 3 540 728 3 070 958 0 0 0 424 850 946 

23 ПАТ «Черкасиобленерго» 400 388 898 10 499 845 277 554 2 856 121 1 506 659 0 0 0 415 529 077 

24 ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 298 419 562 2 386 925 140 648 2 210 200 2 697 765 0 0 0 305 855 100 

25 ПАТ «Чернігівобленерго» 314 467 219 2 243 050 128 688 1 257 017 4 447 180 0 0 0 322 543 154 

26 ТОВ «Енергія-Новий Розділ» 5 723 883 618 011 293 42 319 0 0 0 0 6 384 506 

27 ПАТ «ДТЕК ПЕМ-

Енерговугілля» 

16 620 149 2 246 930 41 005 217 267 402 475 5 816 255 0 0 25 344 081 

28 ДП «Регіональні електричні 

мережі» 

33 971 855 12 494 361 245 150 305 53 338 -7 854 656 0 0 38 815 448 

29 ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 15 177 635 419 863 1 580 72 187 0 0 0 0 15 671 265 

30 ТзОВ НВП «Енергія-

Новояворівськ» 

6 517 853 132 970 791 49 889 0 0 0 0 6 701 503 

31 ДТГО «Південно-Західна 

залізниця» 

20 061 290 1 224 847 26 581 19 855 -72 0 0 0 21 332 501 

32 ТОВ «ДТЕК Високовольтні 

мережі» 

966 601 50 700 206 15 520 31 192 3 102 780 0 0 0 54 816 299 

33 ДП «Донецька залізниця» 9 141 906 643 902 1 204 45 170 0 0 0 0 9 832 182 

34 ДП «Придніпровська залізниця» 14 082 108 45 603 1 007 13 670 0 0 0 0 14 142 388 

35 ДП «Одеська залізниця» 14 156 255 18 041 601 3 810 0 0 0 0 14 178 707 

36 ДП «Південна залізниця» 9 173 397 51 372 1 544 26 527 0 0 0 0 9 252 840 

37 ДТГО «Львівська залізниця» 15 161 148 84 744 932 14 283 0 0 0 0 15 261 107 

Усього: 13 346 604 862 358 210 494 8 243 857 83 002 888 251 589 460 -1 160 143 417 515 2 304 878 14049213811 
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Продовження додатка  А 

Таблиця А.2 

Обсяг дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим  

тарифом за 2014рік 

№ 

з/п 
Енергопостачальні компанії 

Сума 

компенсації 

втрат від 
здійснення 

постачання 

електроенергії 
населенню 

(постанова 

НКРЕ 
від 26.02.2001 

№ 184), грн 

Сума компенсації 

втрат від 
здійснення 

постачання 

електроенергії 
споживачам, які 

розраховуються за 

тарифами, 
диференційовани

ми за 

періодами часу 
(постанова НКРЕ 

від 

16.11.2006 № 
1487), грн 

Сума компенсації 

втрат від 
здійснення 

постачання 

електроенергії 
побутовим 

споживачам, які 

розраховуються 
за тарифами, 

диференційовани

ми за періодами 
часу (постанова 

НКРЕ від 

18.01.2007 № 27), 
грн 

Сума компенсації 

втрат від 
здійснення 

постачання 

електроенергії, що 
використовується 

для зовнішнього 

освітлення 
населених пунктів 

(постанова НКРЕ 

від 21.02.2008 
№ 198), грн 

Сума компенсації 

втрат від 
здійснення 

постачання 
електроенергії 

міському 

електричному 
транспорту за 

тарифами, 

установленими на 
рівні, як для 

населення 

(постанова НКРЕ 
від 

26.07.2007 № 996), 

грн 

Сума 

компенсації 
втрат від 

здійснення 

постачання 
електроенергії 

вугледобувним 

підприємствам 
(постанова 

НКРЕ 

від 26.06.2007 
№ 866), грн 

Сума компенсації 

втрат ПАТ 

«ДТЕК 
КРИМЕНЕРГО» 

та 
ПАТ «ЕК 

Одесаобленерго» 

від здійснення 
постачання 

електричної 

енергії дитячим 
центрам « Артек» 

і « Молода 

гвардія» 
(постанова НКРЕ 

від 

02.04.2009 № 
387), грн 

Сума 

компенсації 
втрат від 

здійснення 
постачання 

електроенергії 

для суб'єктів 
господарської 

діяльності, які 

реалізують 
інноваційні 

проекти 

(постанова 
НКРЕ від 

11.04.2013 № 

408), грн 

Сума 
компенсації 

втрат від 

здійснення 
постачання 

електричної 

енергії 
населенню м. 

Світлодарська 

(постанова 
НКРЕ від 

01.08.2013 

№ 1046), грн 

Загальна сума 

компенсації 
втрат, грн 

1 ПАТ «Вінницяобленерго» 1 388 660 722 16 775 972 5 625 108 11 554 553 27 871 065 0 0 0 0 1 450 487 420 

2 ПАТ «Волиньобленерго» 748 576 570 9 740 865 673 650 6 098 896 4 466 992 0 0 0 0 769 556 973 

3 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 2 624 128 266 281 362 295 4 486 962 22 985 515 63 661 491 0 0 0 0 2 996 624 529 

4 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 3 166 215 986 58 156 737 5 203 376 34 190 377 40 447 612 8 385 152 0 0 208 608 3 312 807 848 

5 ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 1 014 212 592 56 258 838 1 011 920 10 395 539 12 013 805 0 0 0 0 1 093 892 694 

6 ПАТ «Закарпаттяобленерго» 1 198 913 826 2 794 964 1 207 023 9 398 434 0 0 0 0 0 1 212 314 247 

7 ВАТ «Запоріжжяобленерго» 1 875 497 202 65 940 667 3 818 639 15 054 057 21 217 021 0 0 5 858 352 0 1 987 385 938 

8 ПАТ «Київенерго» 2 314 991 348 4 309 780 2 660 012 36 851 595 238 806 627 0 0 0 0 2 597 619 362 

9 ПАТ «Київобленерго» 2 166 399 726 94 348 729 6 966 388 22 055 538 2 055 450 0 0 0 0 2 291 825 831 

10 ПАТ «Кіровоградобленерго» 983 756 857 8 821 800 3 520 499 4 784 950 1 765 024 0 0 0 0 1 002 649 130 

11 ПАТ «ДТЕК Крименерго» 881 059 642 10 486 583 1 365 122 7 233 432 13 960 113 0 1 989 761 0 0 916 094 653 

12 ПАТ «Львівобленерго» 1 743 095 353 34 527 605 324 811 26 745 157 18 762 399 0 0 0 0 1 823 455 325 

13 ТОВ «Луганське енергетичне 

об’єднання» 

1 460 835 040 17 399 153 978 608 8 943 612 7 657 713 0 0 0 0 1 495 814 126 

14 ПАТ «Миколаївобленерго» 1 162 405 232 37 496 817 2 689 291 8 999 115 7 810 334 0 0 0 0 1 219 400 789 

15 ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 2 887 328 858 31 407 236 4 163 980 22 845 188 27 539 953 0 1 680 904 0 0 2 974 966 119 

16 ПАТ «Полтаваобленерго» 1 168 482 966 11 952 849 571 097 13 330 613 12 174 342 0 0 0 0 1 206 511 867 
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Продовження табл. А.2 
17 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 1 062 285 564 8 390 815 734 062 9 809 884 3 409 980 0 0 0 0 1 084 630 305 

18 ПАТ «Рівнеобленерго» 841 309 327 12 983 756 1 145 343 6 365 059 4 349 605 0 0 0 0 866 153 090 

19 ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» 169 334 365 1 734 243 47 565 3 194 764 5 352 520 0 0 0 0 179 663 457 

20 ПАТ «Сумиобленерго» 834 383 025 16 190 994 1 500 478 11 636 377 6 371 942 0 0 0 0 870 082 816 

21 ВАТ «Тернопільобленерго» 735 382 878 9 832 696 170 318 6 573 546 5 858 186 0 0 0 0 757 817 624 

22 АК «Харківобленерго» 2 412 140 471 24 594 586 2 809 688 24 974 406 142 061 633 0 0 0 0 2 606 580 784 

23 ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 1 137 619 766 32 744 398 938 947 3 789 247 4 444 182 0 0 0 0 1 179 536 540 

24 ПАТ «ЕК 

«Хмельницькобленерго» 

1 054 547 087 34 024 800 3 430 224 13 095 877 9 397 091 0 0 0 0 1 114 495 079 

25 ПАТ «Черкасиобленерго» 1 056 000 333 29 643 768 2 585 507 11 515 664 4 855 599 0 0 0 0 1 104 600 871 

26 ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 784 619 960 6 360 056 1 243 354 8 943 367 7 484 006 0 0 0 0 808 650 743 

27 ПАТ «Чернігівобленерго» 868 445 918 4 324 465 1 815 956 6 353 008 10 218 993 0 0 0 0 891 158 340 

28 ТОВ «Енергія-Новий Розділ» 14 323 785 850 525 783 194 322 0 0 0 0 0 15 369 415 

29 ПАТ «ДТЕК ПЕМ-

Енерговугілля» 

56 421 285 43 691 687 237 318 1 049 383 3 550 010 44 621 925 0 0 0 149 571 608 

30 ДП «Регіональні електричні 

мережі» 

116 637 891 129 475 611 1 055 705 514 412 635 113 429 578 0 0 0 360 662 284 

31 ПрАТ «Східно-Кримська 

енергетична компанія» 

7 049 861 -5 22 107 10 364 0 0 0 0 0 7 082 327 

32 ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 40 783 603 604 627 27 973 302 145 0 0 0 0 0 41 718 348 

33 ТзОВ НВП «Енергія-

Новояворівськ» 

17 439 567 341 819 2 498 205 861 0 0 0 0 0 17 989 745 

34 ДТГО «Південно-Західна 

залізниця» 

50 900 524 3 461 244 123 805 242 955 -327 0 0 0 0 54 728 201 

35 ТОВ «ДТЕК Високовольтні 

мережі» 

5 092 492 179 050 305 106 376 176 541 9 185 574 0 0 0 0 193 611 288 

36 ДП «Донецька залізниця» 29 958 208 1 774 830 63 768 185 697 0 0 0 0 0 31 982 503 

37 ДП «Придніпровська залізниця» 36 916 404 512 188 20 719 64 669 -73 0 0 0 0 37 513 907 

38 ДП «Одеська залізниця» 34 621 950 44 420 11 125 19 888 0 0 0 0 0 34 697 383 

39 ДП «Південна залізниця» 30 729 042 182 501 11 054 131 959 0 0 0 0 0 31 054 556 

40 ДТГО «Львівська залізниця» 33 496 062 340 286 12 993 39 832 0 0 0 0 0 33 889 173 

Усього: 38214999554 1282935505 62329502 371046 900 717161497 166436655 3670665 5858352 208608 40824647238 
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ДОДАТОК Б 

Динаміка цін на природний газ для бюджетних, промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання і для підприємств 

ТКЕ (населення) за 2009-2014роки 
 

  з 01.01. 

2009 

з 01.01. 

2010 

з 01.05. 

2010 

з 01.08. 

2010 

з 01.01. 

2011 

з 01.04. 

2011 

з 01.07. 

2011 

з 01.10. 

2011 

з 01.01. 

2012 

з 01.07. 

2013 

з 01.01. 

2014 

з 01.04. 

2014 

з 01.05. 

2014 

з 01.09. 

2014 

з 01.11. 

2014 

з 01.12. 

2014 

Граничний рівень 

ціни для ТКЕ 

(населення) 

грн. 

за 1000 м3 872,78 1309,20 

Граничний рівень 

ціни для 

промислових 

споживачів та 

інших суб’ єктів 

господарювання 

грн. 

за 1000 м3 2020,25 2020,25 1992,80 2187,20 2282,00 2553,20 3023,50 3382,00 3509,00 3459,00 3113,00 4020,00 4724,00 4874,00 5100,00 5900,00 

Граничний рівень 

ціни для 

бюджетних установ 

та організацій 

грн. 

за 1000 м3 2020,25 2020,25 1992,80 2187,20 2282,00 2553,20 3023,50 3382,00 3509,00 3459,00 2448,00 4020,00 4724,00 4874,00 5100,00 5900,00 

 

Примітка: 

До 01.08.2010 діяв граничний рівень ціни на природний газ для підприємств ТКЕ (населення), затверджений постановою КМУ від 

29.04.2006 № 605 

До 01.01.2009 діяв граничний рівень ціни на природний газ для бюджетних, промислових споживачів та інших суб'єктів 

господарювання, затверджений постановою КМУ від 29.04.2006 № 605 
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ДОДАТОК В 

 
 

 

Рис. Середня річна витрата теплової енергії на опалення 1 м
2
 загальної площі будівель, у 2014році
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ДОДАТОК Д 

 

Рис.  Відсоток втрат питної води після ІІ підйому ліцензіатів за 2014 рік  
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Продовження додатку Д 

 
Рис.  Відсоток втрат питної води після ІІ підйому ліцензіатів за 2014 рік  
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ДОДАТОК Е 
Таблиця Е.1 

Чистий прибуток (збиток)  

на підприємствах промисловості та комунального сервісно-виробничого обслуговування  

в Украні, 2010-2014 рр. 

(млн.грн.) 

 Роки 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які  

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємс

тв 

фінансовий 

результат 

Промисловість 

2010 11594,7 57,0 50070,6 43,0 38475,9 

2011 31961,6 60,8 82204,1 39,2 50242,5 

2012 2592,4 60,7 67565,4 39,3 64973,0 

2013 –4181,1 62,3 64470,8 37,7 68651,9 

2014 –178730,9 62,4 59910,7 37,6 238641,6 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 

2010 15653,0 45,7 19015,2 54,3 3362,2 

2011 20535,7 49,4 30568,5 50,6 10032,8 

2012 8826,6 47,7 19587,2 52,3 10760,6 

2013 9022,4 52,8 21841,2 47,2 12818,8 

2014 –9967,6 51,4 20820,4 48,6 30788,0 

Переробна 

промисловість 

2010 –3152,2 59,0 25350,2 41,0 28502,4 

2011 4294,9 62,7 37630,1 37,3 33335,2 

2012 –11571,9 62,5 35573,2 37,5 47145,1 

2013 –10920,4 64,2 30327,5 35,8 41247,9 

2014 –142547,0 64,4 34597,8 35,6 177144,8 

Постачання 

електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого 

повітря 

2010 746,5 40,6 5433,3 59,4 4686,8 

2011 9208,8 47,9 13759,5 52,1 4550,7 

2012 5651,6 50,0 11418,4 50,0 5766,8 

2013 –611,9 43,9 11912,7 56,1 12524,6 

2014 –23823,3 50,4 4174,1 49,6 27997,4 

Водопостачання; 

каналізація, поводження 

з відходами 

2010 –1652,6 46,3 271,9 53,7 1924,5 

2011 –2077,8 50,0 246,0 50,0 2323,8 

2012 –313,9 52,7 986,6 47,3 1300,5 

2013 –1671,2 55,1 389,4 44,9 2060,6 

2014 –2393,0 51,7 318,4 48,3 2711,4 
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Продовження додатку Е 

Таблиця Е.2 

 

Рентабельність діяльності підприємств промисловості та комунального сервісно-виробничого 

обслуговування в Украні,  

2010-2014 рр. 

 

(відсотків) 

 Рівень рентабельності 

(збитковості) операційної 

діяльності підприємств 

Рівень рентабельності (збитковості) 

усієї діяльності підприємств 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Промисловість 3,5 4,7 3,4 3,0 1,6 0,8 1,7 0,2 –0,3 –9,4 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
14,8 17,3 14,7 12,5 21,4 8,9 9,4 5,1 4,4 –4,6 

Переробна промисловість 2,3 2,9 1,8 2,1 –0,6 –0,3 0,3 –1,1 –1,1 –11,3 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря 

2,0 4,5 3,3 1,3 –0,1 0,3 2,8 1,5 –0,2 –5,9 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
–6,2 –6,7 –1,5 –6,6 –4,9 –6,9 –7,0 –1,2 –6,0 –8,2 

 

 



 

ДОДАТОК Ж 

Рівень сплати коштів  за електричну енергію по галузях економіки за 2014 рік 
(у %) 

Постачальники за регульованим  

тарифом 
Разом Промисловість Залізниця 

Сільські 

господарства 

Житлово-комунальні 

господарства 

Органи 

Державного бюджету 

Органи 

місцевого бюджету 
Населення Інші 

ПАТ  «Вінницяобленерго» 99,5 100,1 0,0 99,9 117,2 101,7 99,9 95,8 96,0 

ПАТ  «Волиньобленерго» 106,8 99,8 0,0 100,0 183,2 105,4 101,2 93,2 98,7 

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 96,6 95,7 0,0 99,9 100,6 103,1 102,7 97,0 99,1 

ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 79,2 83,2 100,0 95,4 57,6 53,7 60,2 73,9 95,5 

ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 100,4 100,0 100,0 100,1 115,5 101,7 99,4 94,9 99,1 

ПАТ  «Закарпаттяобленерго» 98,2 100,2 0,0 100,2 119,0 101,0 100,0 91,6 99,0 

ВАТ  «Запоріжжяобленерго» 91,2 88,0 73,9 99,8 78,0 130,9 101,3 97,0 98,0 

ПАТ «Київенерго» 101,8 98,7 0,0 100,0 105,8 104,1 124,9 98,9 99,2 

ПАТ «Київобленерго» 97,0 99,3 0,0 99,9 83,8 89,3 103,2 92,5 99,9 

ПАТ  «Кіровоградобленерго» 96,2 98,4 100,0 100,0 67,0 100,8 99,5 99,3 97,6 

ПАТ «Львівобленерго» 98,7 98,8 0,0 100,2 93,5 101,0 100,3 98,0 100,2 

ПАТ  «Миколаївобленерго» 101,7 98,3 0,0 100,0 139,5 117,7 99,4 94,7 99,6 

ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 97,9 99,7 0,0 100,0 91,8 109,1 100,3 92,8 99,6 

ПАТ  «Полтаваобленерго» 106,8 100,0 0,0 100,0 180,5 99,5 95,7 100,5 97,7 

ПАТ  «Прикарпаттяобленерго» 98,9 99,8 0,0 100,1 104,3 105,3 96,5 95,0 99,6 

ПАТ «Рівнеобленерго» 100,2 100,6 0,0 99,1 111,1 100,0 100,0 95,4 100,5 

ПАТ «Сумиобленерго» 92,7 77,4 0,0 100,0 92,4 102,7 100,5 98,9 99,2 

ВАТ  «Тернопільобленерго» 99,7 100,2 0,0 100,1 96,1 100,8 99,0 98,1 101,6 

АК «Харківобленерго» 98,1 99,0 0,0 100,3 106,9 101,1 100,9 81,2 99,0 

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 102,5 98,8 0,0 100,5 113,7 123,8 99,1 97,2 99,5 

ПАТ  «Хмельницькобленерго» 99,0 99,8 0,0 100,1 91,3 103,4 100,9 97,4 99,3 

ПАТ  «Черкасиобленерго» 88,8 62,7 0,0 93,3 151,8 107,4 98,4 95,7 96,8 

ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 96,3 99,6 0,0 100,3 70,4 101,7 100,5 97,0 99,3 

ПАТ  «Чернігівобленерго» 99,0 102,4 0,0 100,0 80,4 104,9 101,5 99,2 98,7 

ПАТ «ДТЕК ПЕМ -Енерговугілля» 19,9 13,5 0,0 0,0 0,4 12,6 46,6 64,9 97,2 

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 91,5 92,1 0,0 91,5 59,7 105,3 110,8 103,0 102,4 

ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» 90,8 91,4 0,0 99,8 49,8 43,2 54,5 0,0 98,4 

ДП «Регіональні електричні мережі» 22,8 22,3 0,0 97,3 4,9 55,0 22,9 46,1 63,9 

ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» 85,8 99,6 0,0 45,2 47,8 100,0 125,9 107,0 105,1 

ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 101,4 100,5 0,0 0,0 111,3 102,9 94,9 101,7 97,0 

ДТГО «Південно-Західна залізниця» 100,5 0,0 99,5 100,0 124,1 101,2 91,1 99,4 102,0 

ДП «Південна залізниця» 100,4 102,3 100,0 116,7 101,8 125,3 111,4 82,4 101,4 

ДТГО «Львівська залізниця» 99,3 98,1 100,0 100,0 98,6 145,3 99,6 90,0 99,8 

ДП «Донецька залізниця» 96,7 99,2 0,0 100,0 37,6 58,6 76,0 82,8 99,6 

ДП «Придніпровська залізниця» 98,5 99,9 100,0 100,0 69,2 95,1 106,5 95,1 99,9 

ДП «Одеська залізниця» 99,7 101,2 100,0 99,8 91,8 93,6 101,1 94,2 100,0 

Разом 91,3 86,2 99,1 99,1 91,2 103,3 99,97 92,9 98,8 

4
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Продовження додатку Ж 

Рівень сплати коштів  за електричну енергію по галузях економіки за 2013-2014 роки 
(у %) 

 

Постачальники за регульованим 

тарифом 

Разом Промисловість Залізниця 
Сільські 

господарства 
Житлово-комунальні 

господарства 
Органи державного 

бюджету 
Органи місцевого 

бюджету 
Населення Інші 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

ПАТ «Вінницяобленерго» 99,6 99,2 99,9 100,0 0,0 0,0 100,1 99,9 93,1 93,7 101,6 101,1 99,9 99,8 100,4 99,9 100,0 98,6 

ПАТ «Волиньобленерго» 99,4 101,9 102,7 99,9 0,0 0,0 99,8 100,2 81,3 124,6 118,7 100,8 100,5 100,4 100,4 97,5 100,1 99,4 

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 98,3 98,1 99,3 97,8 0,0 0,0 99,5 100,0 76,2 97,7 101,7 100,2 103,3 101,9 99,5 98,5 100,1 99,9 

ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 92,9 93,1 87,9 93,4 100,0 100,0 100,1 98,0 78,6 92,3 101,1 75,0 99,7 81,7 101,1 89,5 100,1 98,0 

ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 98,4 100,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,1 81,0 112,0 99,4 101,9 99,7 100,0 99,6 99,0 99,9 99,7 

ПАТ «Закарпаттяобленерго» 100,2 99,3 100,1 100,1 0,0 0,0 99,9 100,1 98,9 92,4 102,5 100,3 99,9 100,7 100,4 98,9 100,2 99,6 

ВАТ «Запоріжжяобленерго» 100,2 96,1 100,1 95,5 98,8 81,2 100,6 100,0 101,2 84,7 99,3 102,8 99,8 101,0 100,4 97,9 100,2 99,0 

ПАТ «Київенерго» 99,9 98,3 99,6 99,2 0,0 0,0 99,8 100,6 102,2 94,8 99,2 99,1 97,5 99,0 97,9 98,5 99,6 99,5 

ПАТ «Київобленерго» 100,4 98,4 100,2 99,8 0,0 0,0 100,1 99,2 99,8 91,4 100,5 91,6 96,1 102,1 101,4 97,2 100,8 99,7 

ПАТ «Кіровоградобленерго» 99,5 100,3 100,2 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 91,4 109,6 101,3 99,6 99,9 99,7 100,1 100,0 100,0 99,1 

ПАТ «Львівобленерго» 100,1 99,3 100,0 99,6 100,0 0,0 100,8 100,0 99,0 96,9 101,6 100,0 100,2 100,1 100,5 98,8 99,9 100,1 

ПАТ «Миколаївобленерго» 99,2 99,2 99,0 98,2 0,0 0,0 99,9 100,0 87,9 103,3 104,7 97,6 99,9 99,8 100,8 99,2 100,1 99,7 

ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 99,7 99,3 100,0 99,8 0,0 0,0 99,9 100,0 95,9 97,9 103,5 99,7 100,1 100,0 99,9 98,1 99,9 99,9 

ПАТ «Полтаваобленерго» 97,7 101,1 99,9 100,0 0,0 0,0 99,9 100,0 75,8 115,0 101,7 99,9 100,7 98,1 100,1 99,7 100,0 99,2 

ПАТ «Прикарпаттяобленерго»  100,7 99,2 100,3 99,5 0,0 0,0 100,2 100,0 102,2 97,3 100,9 101,1 101,2 98,6 99,8 98,7 101,6 99,5 

ПАТ «Рівнеобленерго» 100,0 99,2 99,6 100,0 0,0 0,0 99,7 100,2 99,9 94,8 100,2 98,9 100,5 100,0 101,2 98,3 99,7 99,8 

ПАТ «Сумиобленерго» 98,7 95,9 98,4 86,8 0,0 0,0 99,9 100,0 93,6 102,4 100,2 99,7 99,9 100,0 99,9 99,2 99,9 99,4 

ВАТ «Тернопільобленерго» 100,5 99,4 100,3 99,9 0,0 0,0 100,1 100,0 103,1 94,8 101,2 99,9 100,0 99,4 100,5 99,5 99,9 100,1 

АК «Харківобленерго» 98,9 95,1 102,9 99,8 0,0 0,0 100,9 100,0 89,0 78,2 100,2 98,9 99,5 100,0 99,2 92,7 100,2 99,5 

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 99,9 99,6 100,3 99,1 0,0 0,0 100,2 99,9 96,8 104,1 99,9 99,9 100,1 99,5 100,4 97,8 99,9 99,7 

ПАТ «Хмельницькобленерго» 99,9 100,1 100,0 99,9 0,0 0,0 99,8 100,1 96,3 102,1 102,3 100,5 99,5 100,4 100,7 99,8 100,1 99,8 

ПАТ «Черкасиобленерго» 98,5 95,5 100,3 81,6 0,0 0,0 98,6 99,3 80,9 112,1 99,3 101,8 99,1 98,9 100,2 99,8 99,9 98,6 

ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 98,7 98,5 100,1 100,0 100,0 0,0 99,9 103,3 88,0 83,7 100,6 99,9 99,2 100,5 99,9 99,8 100,0 99,8 

ПАТ «Чернігівобленерго» 99,5 99,9 99,4 100,8 0,0 0,0 99,9 100,1 97,8 96,2 99,9 100,0 98,0 102,8 100,0 99,4 99,9 99,6 

ПАТ «ДТЕК ПЕМ -Енерговугілля» 100,0 42,4 108,2 50,4 0,0 0,0 0,0 0,0 42,4 2,9 100,9 64,4 99,7 75,5 100,6 87,0 100,1 99,1 

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 105,1 91,0 109,4 86,5 0,0 0,0 104,1 98,5 95,4 89,1 98,7 90,8 96,1 104,5 100,4 99,0 105,5 97,4 

ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» 99,8 96,7 99,8 97,0 0,0 0,0 100,3 99,9 100,3 75,1 99,8 81,3 100,0 77,7 0,0 0,0 99,6 99,2 

ДП «Регіональні електричні мережі» 79,6 55,0 79,0 54,5 0,0 0,0 99,9 95,5 85,0 24,3 99,6 79,1 99,2 69,5 102,3 78,3 99,7 88,2 

ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» 95,0 134,0 101,8 98,2 0,0 0,0 96,4 69,3 69,3 315,6 100,0 100,0 101,3 99,9 100,1 100,0 103,1 100,6 

ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 98,3 95,9 96,7 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 90,3 76,9 112,8 100,8 96,0 98,0 99,8 100,5 95,9 99,4 

ДТГО «Південно-Західна залізниця» 100,3 99,6 0,0 0,0 99,9 99,6 100,0 100,0 96,4 105,0 100,8 95,3 99,5 95,6 99,7 99,9 101,1 99,7 

ДП «Південна залізниця» 103,1 100,1 99,9 99,6 100,0 100,0 93,2 95,9 82,6 143,4 99,7 103,1 102,9 101,3 81,6 97,6 132,6 96,9 

ДТГО «Львівська залізниця» 100,0 98,9 100,2 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 99,9 97,5 99,4 99,1 98,0 95,9 100,0 99,9 

ДП «Донецька залізниця» 99,9 98,7 99,9 99,7 0,0 0,0 100,0 100,0 94,9 80,9 100,8 77,5 99,8 90,4 101,0 95,8 99,9 99,6 

ДП «Придніпровська залізниця» 99,8 99,7 99,9 100,0 100,0 100,0 99,7 101,2 99,9 93,2 98,3 98,3 99,4 100,9 97,0 100,6 99,9 99,8 

ДП «Одеська залізниця» 100,0 99,9 100,7 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 100,4 97,0 96,5 101,3 105,6 99,8 98,5 98,2 100,1 99,9 

Разом 97,6 94,4 97,3 92,2 99,9 99,4 100,0 99,7 87,4 87,5 100,7 98,3 99,7 98,4 100,1 97,3 100,1 99,4 

4
6
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ДОДАТОК З 

Стан розрахунків за електричну енергію споживачів з ПРТ та  

енергопостачальних компаній з ОРЕ у 2014 році з урахуванням погашення заборгованості попередніх періодів 

Ліцензіати 

Форма №5-НКРЕ Розрахунки споживачів Форма №7-НКРЕ Розрахунки енергопостачальних компаній 

Заборгованість 

споживачів на 

01.09.14 

Вартість 

електричної  

енергії 

Сплачено 

споживачами 

електричної енергії 

Заборгованість 

споживачів на 

01.01.15 

Списання 

безнадійної 

заборгованості 

Приріст (+) /  

знижка (-) 

заборгованості 

Заборгованість 

енергопоста- чальних 

компаній на 01.09.14 

Вартість 

 електричної  

енергії 

Сплачено 

енергопостачальними 

компаніями 

Заборгованість 

 ЕК на 01.01.15 

Приріст (+) / 

знижка (-) 

заборгованості 

млн. грн. млн. грн. млн. грн. % млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. % млн. грн. млн. грн. 

ПАТ «Вінницяобленерго» 84,4 605,9 603,0 99,5 87,2 0,1 2,7 310,3 423,3 417,8 98,7 315,8 5,5 

ПАТ «Волиньобленерго» 73,7 371,2 396,6 106,8 48,1 0,1 -25,6 14,9 291,8 287,8 98,6 18,9 4,0 

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 1 645,3 6 954,8 6720,4 96,6 1 879,8  234,4 1 054,0 6 550,2 6 154,2 94,0 1 449,9 396,0 

ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 2 780,1 1 517,0 1201,4 79,2 3 095,8  315,7 3 840,2 1 610,5 843,3 52,4 4 607,5 767,2 

ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 53,2 652,0 654,5 100,4 50,4 0,3 -2,8 14,0 476,3 483,6 101,5 6,7 -7,2 

ПАТ «Закарпаттяобленерго» 79,6 423,5 415,7 98,2 87,3 0,2 7,6 172,2 286,4 285,8 99,8 172,8 0,7 

ВАТ «Запоріжжяобленерго» 667,7 1 899,9 1733,6 91,2 607,0 227,0 -60,7 1 038,5 1 741,7 1 569,0 90,1 1 211,3 172,7 

ПАТ «Київенерго» 782,9 3 031,2 3086,1 101,8 726,7 1,4 -56,2 542,1 2 939,2 2 890,3 98,3 591,1 49,0 

ПАТ «Київобленерго» 167,2 1 632,3 1583,4 97,0 215,9 0,1 48,7 12,8 1 426,5 1 381,1 96,8 58,2 45,4 

ПАТ «Кіровоградобленерго» 29,9 466,3 448,6 96,22 47,5 0,1 17,6 8,3 320,6 300,6 93,8 28,3 20,0 

ПАТ «Львівобленерго» 45,0 1 046,2 1032,2 98,7 57,6 1,5 12,6 91,5 837,3 730,8 87,3 199,1 107,6 

ПАТ «Миколаївобленерго» 108,0 641,3 652,4 101,7 96,7 0,2 -11,3 381,1 481,1 486,0 101,0 376,2 -5,0 

ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 226,5 1 474,5 1444,0 97,9 255,9 1,0 29,5 608,4 1 180,4 1 154,6 97,8 634,2 25,8 

ПАТ «Полтаваобленерго» 207,9 833,4 889,7 106,8 151,5  -56,4 71,5 664,1 728,5 109,7 20,7 -50,8 

ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 46,0 476,2 470,8 98,9 51,2 0,1 5,2 71,9 323,3 252,3 78,1 130,9 58,9 

ПАТ «Рівнеобленерго» 41,7 399,6 400,2 100,2 40,9 0,2 -0,8 6,4 318,3 318,1 99,9 6,7 0,3 

ПАТ «Сумиобленерго» 107,0 433,5 401,8 92,7 138,6  31,7 -41,9 291,2 248,8 85,4 0,5 42,4 

ВАТ «Тернопільобленерго» 22,8 352,3 351,3 99,7 23,5 0,4 0,6 48,0 260,5 232,2 89,1 73,5 25,5 

АК «Харківобленерго» 660,5 1 790,5 1755,6 98,1 694,3 1,1 33,8 108,2 1 480,7 1 525,0 103,0 63,9 -44,3 

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 185,1 583,1 597,8 102,5 170,3 0,1 -14,8 189,7 522,7 505,2 96,6 207,2 17,5 

ПАТ»Хмельницькобленерго» 27,5 478,0 473,0 99,0 32,5 0,02 5,0 2,8 328,4 329,9 100,4 1,3 -1,4 

ПАТ «Черкасиобленерго» 148,1 682,8 606,4 88,8 224,5  76,4 71,9 549,0 482,4 87,9 138,5 66,6 

ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 190,9 335,5 323,0 96,3 199,3 4,2 8,3 174,8 254,5 249,2 97,9 180,1 5,3 

ПАТ «Чернігівобленерго» 30,1 478,5 473,7 99,0 35,0  4,8 -67,5 351,1 281,6 80,2 2,0 69,5 

ПАТ «ДТЕК ПЕМ -Енерговугілля» 685,2 519,3 103,2 19,9 1 101,3  416,1 416,0 492,4 73,6 14,9 834,8 418,8 

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 4,0 25,6 23,5 91,5 6,2  2,2 2,9 22,2 20,6 92,6 4,5 1,6 

ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» 143,4 3 238,3 2940,0 90,8 441,7  298,3 -10,1 3 155,4 2 937,2 93,1 208,1 218,2 

ДП «Регіональні електричні мережі» 5 613,3 1 800,4 410,3 22,8 6 987,8 15,5 1 374,5 4 726,5 1 705,9 312,8 18,3 6 119,6 1 393,1 

ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» 3,7 10,5 9,0 85,8 5,2  1,5 0,3 8,5 7,8 91,5 1,0 0,7 

ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 5,3 13,1 13,2 101,4 5,1  -0,2 1,0 10,2 10,5 103,1 0,7 -0,3 

ДТГО «Південно-Західна залізниця» 2,5 137,9 138,6 100,5 1,8  -0,7 -6,4 137,4 130,1 94,7 0,8 7,2 

ДП «Південна залізниця» -4,7 94,6 95,0 100,4 -5,1  -0,4 -0,7 94,6 101,5 107,3 -7,6 -6,9 

ДТГО «Львівська залізниця» 4,8 115,9 115,2 99,3 5,5  0,8 -1,4 115,2 114,7 99,6 -1,0 0,4 

ДП «Донецька залізниця» 1,1 113,1 109,3 96,7 4,9  3,7 -4,9 128,4 83,2 64,8 40,3 45,2 

ДП «Придніпровська залізниця» 1,5 118,7 116,9 98,5 3,3  1,8 -0,9 123,7 124,1 100,3 -1,3 -0,4 

ДП «Одеська залізниця» 0,5 82,3 82,0 99,7 0,7  0,2 -0,1 81,5 82,9 101,7 -1,5 -1,4 

Разом 14 872,0 33 829,1 30 871,4 91,26 17 575,9 253,7 2 704,0 13 846,2 29 984,5 26 137,2 87,2 17 693,6 3 847,3 

4
6
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Продовження додатку З 
Стан розрахунків за електричну енергію споживачів та енергопостачальних компаній з ОРЕ у 2014 році з урахуванням  

погашення заборгованості попередніх періодів  

Постачальники за регульованим 
тарифом 

Форма №5-НКРЕ Розрахунки споживачів Форма №7-НКРЕ Розрахунки енергопостачальних компаній 

Заборгованість 
споживачів на 

01.01.14 

Вартість 
електричної 

енергії 

Сплачено 
споживачами 
електричної 

енергії 

Заборгованість 
споживачів на 

01.01.15 

Списання 
безнадійної 

заборгованості 

Приріст (+) / 
знижка (-) 

заборгованості 

Заборгованість 
споживачів на 

01.01.14 

Вартість 
електричної 

енергії 

Сплачено 
споживачами 
електричної 

 енергії 

Заборгованість 
ЕК на 01.01.15 

Приріст (+) / 
знижка (-) 

заборгованості 

млн. грн. млн. грн. млн. грн. % млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. % млн. грн. млн. грн. 

ПАТ «Вінницяобленерго» 76,3 1 555,7 1 542,7 99,2 87,2 2,1 10,9 319,3 1 033,6 1 037,0 100,3 315,8 -3,4 

ПАТ «Волиньобленерго» 67,2 991,6 1 010,3 101,9 48,1 0,4 -19,1 -5,9 736,4 711,7 96,6 18,9 24,7 

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 1 527,1 18 985,3 18 632,6 98,1 1 879,8  352,7 568,7 17 658,1 16 776,9 95,0 1 449,9 881,2 

ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 2 758,1 4 887,6 4 549,9 93,1 3 095,8  337,7 3 780,0 4 010,1 3 182,6 79,4 4 607,5 827,5 

ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 66,5 1 762,6 1 777,8 100,9 50,4 0,9 -16,0 33,1 1 205,0 1 231,4 102,2 6,7 -26,4 

ПАТ «Закарпаттяобленерго» 79,8 1 146,5 1 138,8 99,3 87,3 0,3 7,5 174,1 694,6 695,9 100,2 172,8 -1,3 

ВАТ «Запоріжжяобленерго» 648,7 4 739,7 4 552,8 96,1 607,0 228,6 -41,7 1 079,7 4 160,2 3 912,2 94,0 1 211,3 131,5 

ПАТ «Київенерго» 606,9 8 196,7 8 060,2 98,3 726,7 16,7 119,8 409,5 7 514,1 7 332,5 97,6 591,1 181,6 

ПАТ «Київобленерго» 149,2 4 248,9 4 181,7 98,4 215,9 0,5 66,7 33,0 3 607,6 3 582,4 99,3 58,2 25,2 

ПАТ «Кіровоградобленерго» 51,3 1 301,3 1 305,0 100,28 47,5 0,1 -3,8 19,6 809,8 801,1 98,9 28,3 8,7 

ПАТ «Львівобленерго» 40,4 2 855,1 2 835,9 99,3 57,6 2,0 17,2 -26,6 2 090,1 1 865,0 89,2 199,1 225,7 

ПАТ «Миколаївобленерго» 83,5 1 756,6 1 742,7 99,2 96,7 0,8 13,2 380,7 1 227,3 1 231,9 100,4 376,2 -4,6 

ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 233,3 4 160,7 4 131,6 99,3 255,9 6,5 22,6 660,5 3 009,7 3 036,0 100,9 634,2 -26,3 

ПАТ «Полтаваобленерго» 175,2 2 241,7 2 265,4 101,1 151,5  -23,7 -22,7 1 638,3 1 669,0 101,9 20,7 43,5 

ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 42,0 1 278,3 1 268,5 99,2 51,2 0,6 9,2 14,8 772,6 684,5 88,6 130,9 116,1 

ПАТ «Рівнеобленерго» 32,2 1 079,5 1 070,6 99,2 40,9 0,3 8,7 3,8 779,4 776,5 99,6 6,7 2,9 

ПАТ «Сумиобленерго» 87,9 1 232,4 1181,329 95,9 138,6 0,3 50,8 -14,9 805,1 789,7 98,1 0,5 15,4 

ВАТ «Тернопільобленерго» 18,4 901,0 895,353 99,4 23,5 0,6 5,1 -5,6 622,0 556,7 89,5 73,5 79,0 

АК «Харківобленерго» 468,4 4 672,5 4445,402 95,1 694,3 1,1 225,9 43,2 3 679,2 3 658,5 99,4 63,9 20,7 

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 164,1 1 879,5 1871,822 99,6 170,3 1,5 6,2 222,3 1 494,5 1 509,6 101,0 207,2 -15,1 

ПАТ «Хмельницькобленерго» 33,7 1 238,9 1239,856 100,1 32,5 0,3 -1,3 11,1 803,1 812,9 101,2 1,3 -9,8 

ПАТ «Черкасиобленерго» 149,3 1 677,5 1602,329 95,5 224,5  75,2 120,3 1 265,1 1 246,9 98,6 138,5 18,2 

ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 191,2 891,9 878,195 98,5 199,3 5,6 8,1 185,5 615,7 621,1 100,9 180,1 -5,4 

ПАТ «Чернігівобленерго» 34,0 1 307,8 1306,877 99,9 35,0  1,0 -19,5 899,3 877,8 97,6 2,0 21,5 

ПАТ «ДТЕК ПЕМ -Енерговугілля» 175,0 1 608,1 681,79 42,4 1 101,3  926,3 15,3 1 435,8 616,3 42,9 834,8 819,5 

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 0,2 67,1 61,063 91,0 6,2  6,1 0,1 57,6 53,3 92,4 4,5 4,4 

ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» 111,0 9 987,3 9656,528 96,7 441,7  330,7 16,4 9 732,1 9 540,4 98,0 208,1 191,7 

ДП «Регіональні електричні мережі» 4 526,8 5 500,1 3023,429 55,0 6 987,8 15,7 2 461,0 3 735,2 5 106,9 2 722,4 53,3 6 119,6 2 384,4 

ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» 14,1 26,1 34,999 134,0 5,2  -8,9 -0,1 19,0 17,9 94,2 1,0 1,1 

ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 3,8 32,5 31,143 95,9 5,1  1,3 0,1 24,4 23,8 97,5 0,7 0,6 

ДТГО «Південно-Західна залізниця» 0,6 354,3 352,995 99,6 1,8  1,3 -8,9 325,4 315,7 97,0 0,8 9,7 

ДП «Південна залізниця» -4,8 254,2 254,492 100,1 -5,1  -0,3 -3,4 244,1 248,3 101,7 -7,6 -4,2 

ДТГО «Львівська залізниця» 2,3 285,2 281,95 98,9 5,5  3,3 -1,1 280,4 280,3 99,9 -1,0 0,1 

ДП «Донецька залізниця» 0,8 301,4 297,316 98,7 4,9  4,1 -5,0 309,4 264,1 85,4 40,3 45,3 

ДП «Придніпровська залізниця» 2,5 326,1 325,236 99,7 3,3  0,8 -1,3 328,8 328,9 100,0 -1,3 0,0 

ДП «Одеська залізниця» 0,5 213,3 213,045 99,9 0,7  0,3 -1,7 203,4 203,2 99,9 -1,5 0,2 

Разом 12 617,3 93 945,02 88 701,5 94,42 17 575,97 284,8 4 958,7 11 709,6 79 198,4 73 214,5 92,4 17 693,5 5 983,9 
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ДОДАТОК К 

Розрахунки споживачів електричної енергії та структура заборгованості від ПРТ  

по галузях економіки у 2014 році 

Споживачі 

Рівень розрахунків Заборгованість споживачів за спожиту електричну енергію 

Приріст (+) / Зниження (-) 

заборгованості 
(з урахуванням списання) 

Вересень Жовтень Листопад Грудень 
На 

01.10.2014 

Питома 

вага 

На 

01.11.2014 

Питома 

вага 

На 

01.12.2014 

Питома 

вага 

На 

01.01.2015 

Питома 

вага 
Жовтень Листопад Грудень 

% % % % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. млн. грн. млн. грн. 

Усього, в т.ч. 95,0 91,8 87,4 91,2 15 191,7 100,0 15 841,2 100,0 16 960,2 100,0 17 575,9 100,0 649,5 1 118,9 615,7 

Промисловість 91,4 89,3 86,2 79,1 8 026,6 52,8 8 464,9 53,4 9 078,3 53,5 9 833,8 56,0 438,3 613,4 755,4 

Залізниця 103,4 98,2 98,5 98,0 1,0 0,01 1,9 0,01 3,0 0,02 4,7 0,03 0,9 1,05 1,8 

Сільські господарства 100,4 99,3 98,4 98,7 59,1 0,4 60,8 0,4 65,9 0,4 69,3 0,4 1,7 5,1 3,4 

Житлово-комунальні 

господарства, в т.ч. 
85,8 82,2 70,9 118,1 4 075,2 26,8 4 187,5 26,4 4 438,3 26,2 4 263,8 24,3 112,3 250,8 -174,6 

водоканал 76,8 82,3 89,3 177,7 3 311,5 21,8 3 373,1 21,3 3 411,2 20,1 3 106,6 17,7 61,7 38,1 -304,7 

Організації  д/бюджету 112,6 99,99 87,3 113,0 102,9 0,7 102,9 0,6 136,3 0,8 95,2 0,5 0,0 33,4 -41,1 

Організації  м/бюджету 92,4 102,7 89,2 110,2 168,7 1,1 162,0 1,0 196,9 1,2 155,3 0,9 -6,8 34,9 -41,6 

Населення 105,8 90,9 86,1 91,4 2 525,7 16,6 2 610,2 16,5 2 748,8 16,2 2 834,0 16,1 84,5 138,7 85,1 

Інші 100,9 98,7 97,4 98,3 232,6 1,5 251,0 1,6 292,6 1,7 320,0 1,8 18,5 41,6 27,3 
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ДОДАТОК Л 

Заборгованість споживачів за спожиту теплову енергію (у т.ч. транспортування теплової енергії) 

у  2014 році 
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Продовження додатку Л 

Заборгованість споживачівза спожиту теплову енергію (у т.ч. транспортування теплової ненергії) 

у 2014 році 
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Продовження додатку Л 

Заборгованість споживачівза спожиту теплову енергію (у т.ч. транспортування теплової енергії) 

у  2014 році  
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Продовження додатку Л 

Заборгованість споживачів за спожиту теплову енергію (у т.ч. транспортування теплової енергії) у 2014 році 
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Продовження додатку Л 

Заборгованість споживачів за спожиту теплову енергію (у т.ч. транспортування теплової енергії)у 2014 році 
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Продовження додатку Л 

Заборгованість споживачів за спожиту теплову енергію (у т.ч. транспортування теплової енергії)у 2014 році  
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ДОДАТОК М  

Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення 

у  2014 році 
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Продовження додатку М 

Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у 2014 році 
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Продовження додатку М 

Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у 2014 році 
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Продовження додатку М 

Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у 2014 році 
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Продовження додатку М 

Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у  2014 році 
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Продовження додатку М 

Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у 2014 році 

 

Дані наведено без врахування АР Крим, м. Севастополь та підприємств у зоні АТО 4
8
1
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