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РОЗДІЛ 3
МЕТОДИ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

3.1. Обгрунтування стратегічних показників розвитку підприємств
житлово-комунального господарства
Обґрунтування стратегічних показників розвитку підприємств ЖКГ
розпочинаємо з визначення того, що формування й реалізація стратегій
розвитку підприємств ЖКГ обумовлено необхідністю:
- забезпечення зростання якості наданих ЖКп;
- подолання критичного стану водопровідно-каналізаційних та теплових
мереж;
- забезпечення зростання технічного стану підприємств зі збору,
вивезення та переробки побутових твердих відходів;
-

будівництва

й

модернізації

підприємств

ЖКГ,

контроль

за

забезпеченням якості наданих послуг;
- зростання ефективності управління підприємствами ЖКГ;
- забезпечення екологічної безпеки на основі розвитку підприємств ЖКГ;
- трансформації недосконалої тарифної та цінової політики в сфері ЖКГ;
- збільшення мотиваційної складової та престижності праці робітників;
- низькою результативністю та ефективністю діяльності підприємств ЖКГ;
- забезпечення ефективності взаємодії із споживачами і партнерами
відповідних підприємств;
- зростання рівня інкасації дебіторської заборгованості на підприємствах
житлово-комунального господарства та ін.
Таким

чином,

для

характеристики

напрямів

та

ефективності

функціонування підприємств ЖКГ застосовуються відповідні показники.
Зокрема, для фінансування цих підприємств важливого значення має показник,
що визначає стан та тенденції оплати населенням за ЖКп (рис. 3.1).
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Довідково: 2013-2016 рр. без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя; без урахування частини зони проведення
антитерористичної операції

Рис. 3.1 – Питома вага витрат на оплату житла, комунальних послуг в
сукупних витратах українських домогосподарств
Джерело: побудовано автором на основі [124]

Крім

того,

для

характеристики

діяльності

підприємств

ЖКГ

застосовуються також:
1. Показник заборгованості населення з оплати за ЖКп, динаміка якого
представлена в додатку Д, табл. Д.7. У результаті дослідження динаміки
населення з оплати заборгованості за ЖКп визначено зростання цього
показника у 2016 р. порівняно з 2007 р. Це пов’язано з поступовим зростанням
тарифів на ЖКп, зниженням платоспроможності населення та ін., при цьому
найбільші борги у 2016 р. спостерігались у таких регіонах:
- Дніпропетровському - 3710,7 млн. грн.;
- м. Київ - 3343,5 млн. грн.;
- Харківському - 2904,7 млн. грн.;
- Донецькому - 1826,2 млн. грн. (дані можуть бути уточнені);
- Одеському - 1780,1 млн. грн.;
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- Київському - 1448,4 млн. грн.;
- Запорізькому - 1261,8 млн. грн.;
- Полтавському - 832,5 млн. грн.;
- Львівському - 801,1 млн. грн.
2. Грошові доходи і/або сукупні ресурси домогосподарств, динаміка яких
представлена в додатку Д, табл. Д.8. У результаті дослідження динаміки цього
показника визначено його зростання у 2016 р. порівняно з 2007 р. й пов’язано з
поступовим підвищенням відповідних його складових (наприклад, оплата
праці, доходи від власності, допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні
виплати, надані готівкою, пільги та субсидії безготівкові на оплату житловокомунальних послуг, електроенергії та палива та ін.), але при цьому винятком
складають інші надходження (наприклад, доходи від продажу особистого і
домашнього

майна,

доходи

від

продажу

нерухомості,

використання

заощаджень, позики, повернені домогосподарству борги).
3. Індекс реальної заробітної плати за регіонами, у відсотках до
попереднього місяця, значення якого представлено в додатку Д, табл. Д.9. На
основі аналізу індексу реальної заробітної плати за регіонами (у відсотках до
попереднього місяця) визначено, що у 2016 р. порівняно з 2007 р.
спостерігається незначне зростання реальної заробітної плати, що позитивно,
але частково впливає на платоспроможність населення, при цьому найбільшим
у 2016 р. індекс реальної заробітної плати спостерігався у:
- Одеській області - 131,0%;
- Миколаївській області - 127,9%;
- Рівненській та Хмельницькій областях - 124,5%;
- Херсонській області - 123,5%;
- м. Київ - 122,2%;
- Волинській області - 121,7%;
- Закарпатській області - 119,6%;
- Тернопільській області - 119,2%;
- Чернівецькій області - 119,1%.
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4. Індекс споживчих цін (тарифів) за надані послуги з забезпечення житла,
водопостачання, електроенергії, газопостачання за регіонами (у відсотках до
попереднього місяця) представлено в додатку Д, табл. Д.10. За 2007-2016 рр. у
регіонах України спостерігається неоднозначна тенденція змін індексу
споживчих

цін

(тарифів)

за

надані

послуги

з

забезпечення

житла,

водопостачання, електроенергії, газопостачання. Так, лише у 3 регіонах індекс
споживчих цін (тарифів) або не змінився, або незначно зріс. Така динаміка
свідчить про несуттєві зміни у структурі споживчих цін (тарифів) за надані
послуги з забезпечення житла, водопостачання, електроенергії, газопостачання.
5. Питома вага підприємств, які отримали позитивний фінансовий
результат (додаток Д, табл. Д.11). За 2007-2016 рр. у регіонах України питома
вага підприємств, які отримали прибуток від 51,6% до 83,6%, що свідчить про
суттєвий рівень прибутковості функціонування суб’єктів господарювання, при
цьому використання цього показника при здійсненні економіко-математичного
моделювання впливу показників на рівень оплати населення за ЖКп
обумовлено тим, що саме розвиток суб’єктів господарювання дозволяє
створити підґрунтя для забезпечення стабільної й повної оплати за ЖКп.
6. Рівень безробіття населення працездатного віку, динаміка якого
представлена в додатку Д, табл. Д.12. На основі дослідження визначено, що за
2008-2016 рр. у більшості регіонів України відбувається зростання рівня
безробіття

населення

спостерігається

працездатного

незначна

змінність

віку.

Лише

у

рівня

безробіття,

Львівській
що

області

обумовлено

стабільністю активності у сфері забезпечення зайнятості. Крім того, у Львівській
області, у зв’язку з кризовими явищами, що спостерігаються у Європейському
Союзі, відбувається деякий приток робочої сили у досліджувану область.
7. Загальний коефіцієнт природного приросту (скорочення) у регіонах
представлений в додатку Д, табл. Д.13. За 2007-2016 рр. в регіонах України
загальний коефіцієнт природного приросту (скорочення) свідчить про зниження
кількості населення. У 2016 р. лише у трьох регіонах (Закарпатській та Рівненській
областях, а також у м. Києві) спостерігався природний приріст населення.
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8. Питома вага витрат на оплату житла, комунальних послуг в сукупних
витратах українських домогосподарств, представлена на рис. 3.5, при цьому за
18 років динаміка питомої ваги витрат на оплату житла, комунальних послуг в
сукупних

витратах

українських

домогосподарства

мала

хвилеподібну

тенденцію, де періоди зростання змінювались періодами зниження. Водночас,
ці зміни були незначними і варіювались від 6,4% до 10,2% [124], при цьому в
основному представлені коливання обумовлені зростанням вартості ЖКп.
9. Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості
за ЖКп (за обласними центрами України), представлено в додатку Д,
табл. Д.14-Д.15. На основі дослідження встановлено, що рівень відшкодування
затвердженими тарифами фактичної собівартості за ЖКп (за обласними
центрами України) характеризує певні диспропорції й дисбаланси, які
виникають у погашенні встановленими тарифами фактичної собівартості за
ЖКп. Зокрема, для населення ні в одному з представлених обласних центрів
України вони не відповідають фактичній собівартості, що обумовлено
привалюванням соціальної складової тарифу над економічною.
Отже представлені показники, характеризують функціонування підприємств
ЖКГ, характеризуючи територіальні особливості та напрями розвитку ЖКГ.
Для встановлення причинно-наслідкових зв’язків між показниками
функціонування

підприємств

ЖКГ

запропоновані

етапи

економіко-

математичного моделювання (рис. 3.2).
Одним з важливих етапів процесу економіко-математичного моделювання
показників функціонування підприємств ЖКГ є формування інформаційноаналітичного забезпечення, оскільки створює підґрунтя для отримання повних і
достовірних даних, на основі яких встановлюються відповідні причиннонаслідкові зв’язки і приймаються обґрунтовані управлінські рішення.
На етапі обробки сформованого інформаційно-аналітичного забезпечення
використовуються наступні показники щодо функціонування підприємств ЖКГ:
- середнє значення вибірки даних спостережень;
- квадрат значень показників вибірки даних спостережень;
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Формування інформаційно-аналітичного забезпечення процесу економікоматематичного моделювання показників функціонування підприємств ЖКГ
Обробка сформованого інформаційно-аналітичного забезпечення на основі
статистичних показників
Виявлення аномальних точок для забезпечення достовірності, повноти й
точності встановлених взаємозв’язків економіко-математичного моделювання
показників функціонування підприємств ЖКГ
Встановлення тісноти зв’язку між показниками функціонування підприємств
ЖКГ, які використовуються в економіко-математичному моделюванні
Оцінка адекватності розробленої економіко-математичної моделі на основі
відповідних показників
Інтерпретація отриманих результатів моделювання

Рис. 3.2 – Етапи економіко-математичного моделювання показників
функціонування підприємств ЖКГ
Джерело: побудовано автором

- абсолютний коефіцієнт варіації змінних вибірки;
- відносний коефіцієнт варіації змінних вибірки;
- середньоквадратичне відхилення вибірки даних спостережень;
- дисперсія.
Виявлення аномальних точок для забезпечення достовірності, повноти й
точності встановлених взаємозв’язків економіко-математичного моделювання
показників функціонування підприємств ЖКГ здійснюється з використанням
графічно-аналітичного методу. Зокрема, будується графік залежності показників
(поле кореляції) і виявляються аномальні точки першого роду на основі
шаблону двохмірного розсіювання, при цьому шаблон двохмірного розсіювання
будується на основі визначення відповідних його координат з центром у
середніх точках показників і довжиною напівсторін, які визначаються шляхом
множення значень t-критерію Ст’юдента й середньоквадратичних відхилень
значень показників функціонування підприємств ЖКГ.
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Точки спостережень, які знаходяться за межами шаблону двохмірного
розсіювання, визначаються як аномалії першого роду. Після цього виявляються
точки, які характеризуються як аномалії другого рівня. Вони визначаються
шляхом побудови коридору регресії, напрямок якого відповідає діагоналі
шаблону двохмірного розсіювання, навколо якої розташовані точки поля
кореляції (додатна або від’ємна), а напівширина - це величина, що визначається
залежно від бажаної імовірності та щільності полів кореляції. При цьому
координати представленого коридору регресії оцінюються, виходячи із значень:
- коефіцієнту довіри за таблицею нормального розподілу;
- коефіцієнту щільності поля кореляції;
- середньоквадратичного відхилення.
Виявлені аномальні точки виключаються із вибірки даних, якщо:
- точка характеризується, як аномалія і першого, і другого рівнів;
- точка характеризується, як аномалії другого рівня;
- при виключенні точок особлива увага приділяється можливості їх
використання у подальшому дослідженні.
Наступним будується вибірка даних і визначаються показники, які
використовуються при обробці інформаційно-аналітичного забезпечення, при
цьому для встановлення тісноти зв’язку між показниками функціонування
підприємств

ЖКГ,

які

використовуються

в

економіко-математичному

моделюванні застосовуються коефіцієнти кореляції і детермінації й будується
матриця статистики коефіцієнтів парної кореляції між факторами економікоматематичної моделі.
У

економіко-математичному

моделюванні

розрізняють

наступні

коефіцієнти кореляції:
- парний коефіцієнт кореляції (ry/x);
- частковий коефіцієнт кореляції;
- коефіцієнт множинної кореляції.
У додатку Л, табл. Л.1 наведені їх характеристика та напрями визначення,
при цьому сутність коефіцієнту кореляції полягає у визначенні міри
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взаємозв’язку між факторами моделі, значення якого варіюються від -1 до +1
залежно від форми зв’язку (додаток Л, табл. Л.2). Зокрема, якщо цей показник
має від’ємне значення, то це вказує на обернений зв'язок, тобто при зростанні
незалежної змінної моделі залежна скорочується і навпаки [97].
Таким чином, на основі дослідження встановлено, що значення
коефіцієнту, визначаючи ступінь впливу між факторами, характеризується як
низький, якщо значення коефіцієнту кореляції знаходиться у проміжку від 0 до
0,25, тобто максимально обумовлює зміну залежного фактору від змін
незалежних змінних максимум на 25%. Посереднім характеризується вплив
якщо значення варіюється від 0,26 до 0,5. Суттєвим вплив показників
визначається, якщо значення коефіцієнту кореляції знаходиться від 0,51 до 0,8.
У випадку, якщо значення коефіцієнту кореляції наближається до 1, то спільний
вплив незалежних факторів на залежну змінну характеризується як значний.
При

побудові

економіко-математичної

моделі

для

проведення

подальшого дослідження і ступінь впливу незалежних факторів на залежну
змінну повинен характеризуватися як суттєвий або значний.
Отже, у цьому контексті слід вказати, що більш точним є коефіцієнт
детермінації, який визначається як квадрат коефіцієнта кореляції, при цьому
його значення варіюється від 0 до 1, а також він показує долю дисперсії
залежного фактору, зміна якої характеризується побудованою економікоматематичною моделлю й встановленими причинно-наслідковими зв’язками
між незалежними факторами і залежною змінною.
Матриця статистики коефіцієнтів парної кореляції між факторами
економіко-математичної моделі будується на основі визначених значень
коефіцієнтів, що дозволило встановити ступінь впливу факторів моделі на
результуючу складову і між собою.
Для оцінки адекватності розробленої економіко-математичної моделі
використовуються відповідні показники і критерії, характеристика яких
представлена в додатку Л, табл. Л.3.
Для оцінки коефіцієнтів регресії, які характеризують напрями й ступінь
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впливу незалежних факторів на залежну змінну. Крім того, визначається
вільний член в економіко-математичній моделі, який визначає ступінь впливу
на залежну змінну, за умови, що вплив інших незалежних факторів моделі
дорівнює нулю. Тим самим визначається вплив незалежних факторів, які не
враховані в розробленій економіко-математичній моделі.
Таким чином, коефіцієнт регресії для кожної змінної х дає оцінку її
впливу на величину у у випадку незмінності впливу на неї всіх інших змінних х.
Для

визначення

коефіцієнтів

регресії

у

практиці

економіко-

математичного моделювання найбільш поширеним є метод найменших
квадратів, який застосовується для оцінки невідомих параметрів моделей за
вибірковими даними, при цьому даний метод базується на мінімізації суми
квадратів залишків регресії. Вирішення й знаходження параметрів економікоматематичної моделі методом найменших квадратів полягає у визначенні
критерію мінімізації суми квадратів функцій від визначених змінних. Даний
метод використовується для наближеного представлення заданої функції іншим
функціям, при надходженні сукупності величин, які задовольняють рівнянням
або обмеженням, кількість яких перевищує кількість цих величин [102].
Для отримання найбільш повних і достовірних оцінок коефіцієнтів регресії
методом найменших квадратів необхідно створити підґрунтя відповідності, що
задовольняють умовам Гаусса-Маркова, які полягають у наступному:
1. Економіко-математична модель чітко специфікована та має лінійну
залежність, що характеризує спільний вплив незалежних факторів на залежну
змінну;
2. Випадкове відхилення має нульове математичне очікування;
3. Дисперсія випадкового члену постійна;
4. Помилки різних спостережень незалежні, тобто не мають кореляції
один відносно іншого;
5. Помилки незалежні від факторів моделі.
Враховуючи

запропоновані

напрями

економіко-математичного

моделювання показників, які впливають на рівень оплати населення за ЖКп та
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відповідні критерії встановлені причинно-наслідкові зв’язки.
Таким чином, інформаційно-аналітичне забезпечення процесу економікоматематичного моделювання показників функціонування підприємств ЖКГ
формується на основі даних Державної служби статистики України, міністерства
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, підприємств, які
здійснюють свою діяльність у цій сфері (за даними Харківської області).
Обробка

сформованого

інформаційно-аналітичного

забезпечення

здійснюється на основі запропонованих показників, при цьому автором
побудована матриця статистики показників, яка дозволить визначати вплив на
рівень оплати населення за житлово-комунальні послуги (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Матриця статистики показників, які впливають на рівень оплати населення
за житлово-комунальні послуги
Рон
Зоп
Пгд,срд
Ірзп
Ісц
Ппр
Рбн
Кпр
Воп
Рвт

Рон
Зоп
1,0 -0,86
-0,86 1,0
0,79 -0,52
0,35 0,19
-0,54 0,42
0,23 0,12
-0,67 0,67
0,32 0,16
0,82 0,89
0,8 -0,67

Пгд,срд
0,79
-0,52
1,0
0,48
0,55
0,16
0,65
0,22
0,71
0,58

Ірзп
0,35
0,19
0,48
1,0
0,27
0,11
0,14
0,21
0,16
0,18

Ісц
-0,54
0,42
0,55
0,27
1,0
0,53
-0,37
0,16
0,26
0,32

Ппр
0,23
0,12
0,16
0,11
0,53
1,0
-0,22
0,17
0,31
0,39

Рбн
-0,67
0,67
0,65
0,14
-0,37
-0,22
1,0
0,13
-0,26
-0,32

Кпр
Воп
Рвт
0,32 0,82 0,8
0,16 0,89 -0,67
0,22 0,71 0,58
0,21 0,16 0,18
0,16 0,26 0,32
0,17 0,31 0,39
0,13 -0,26 -0,32
1,0 0,19 0,17
0,19 1,0 0,65
0,17 0,65 1,0

Джерело: побудовано автором

де Рон - рівень оплати населення за ЖКп відповідно регіонів України;
Зоп - показник заборгованості населення з оплати за ЖКп;
Пгд,срд - грошові доходи і/або сукупні ресурси домогосподарств;
Ірзп - індекс реальної заробітної плати за регіонами (у відсотках до
попереднього місяця);
Ісц - індекс споживчих цін за надані послуги з забезпечення житла,
водопостачання, електроенергії, газопостачання за регіонами та ін.;
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Ппр - питома вага підприємств, які отримали позитивний фінансовий
результат;
Рбн - рівень безробіття населення працездатного віку;
Кпр - загальний коефіцієнт природного приросту (скорочення) у регіонах;
Воп - питома вага витрат на оплату житла, комунальних послуг в
сукупних витратах домогосподарств;
Рвт - рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної
собівартості за житлово-комунальні послуги за регіонами України.
На основі матриці статистики встановлено, що найбільший вплив на рівень
оплати населення за житлово-комунальні послуги здійснюють показники:
- показник заборгованості населення з оплати за житлово-комунальні
послуги (коефіцієнт парної кореляції дорівнює -0,86);
- питома вага витрат на оплату житла, комунальних послуг в сукупних
витратах домогосподарств (0,82);
- рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості
за житлово-комунальні послуги за регіонами України (0,8);
- грошові доходи і/або сукупні ресурси домогосподарств (0,79).
Таким чином, слід зазначити, що серед показників, які суттєво впливають на
рівень оплати населення за ЖКп є такі, які мають високий рівень взаємного
зв’язку, що характеризує значний рівень мультиколінеарності й негативно впливає
на результативність дослідження: між показником заборгованості населення з
оплати за ЖКп та питомою вагою витрат на оплату житла, комунальних послуг в
сукупних витратах домогосподарств коефіцієнт парної кореляції дорівнює 0,89.
Тому приймається рішення про виключення показника питомої ваги витрат на
оплату житла, комунальних послуг в сукупних витратах домогосподарств з
дослідження, оскільки він здійснює менший вплив ніж показник заборгованості
населення з оплати за ЖКп на рівень оплати населення за ЖКп.
Далі використовуючи метод поступового включення найбільш впливових
факторів в економіко-математичну модель, здійснимо її побудову. На першому
етапі побудуємо модель залежності між рівнем оплати населення за ЖКп (Рон) і
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показником заборгованості населення з оплати за ЖКп (Зоп):
Рон = 0,73 – 0,35 х Зоп

(3.1)

У цьому процесі для оцінки тісноти зв’язку і адекватності моделі
використовуються коефіцієнт парної кореляції та частковий F-критерій Фішера.
Коефіцієнт парної кореляції має високе значення -0,86. Визначений частковий
F-критерій Фішера (12,36) значно перевищує його табличне значення (3,96).
Наступним у розроблену модель включається наступний за впливом фактор
- рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості за ЖКп:
Рон = 0,7 – 0,31 х Зоп + 0,22 х Рвт

(3.2)

Коефіцієнт множинної кореляції для представленої моделі дорівнює 0,89,
визначений частковий F-критерій Фішера (10,6) значно перевищує його
табличне значення (3,11).
Оскільки спостерігається зростання коефіцієнта кореляції і розрахований
частковий F-критерій Фішера перевищує його табличне значення, то
продовжуємо включати наступний фактор - грошові доходи і/або сукупні
ресурси домогосподарств:
Рон = 0,69 – 0,29 х Зоп + 0,16 х Рвт + 0,07 х Пгд,срд

(3.3)

У представлену економіко-математичну модель більше не включаємо
факторів, оскільки виявили показники, які здійснюють найбільший вплив на
рівень оплати населення за ЖКп. Показники, що характеризують тісноту
зв’язку між факторами та адекватність моделі представлені в табл. 3.2.
Таким чином, у результаті дослідження встановлено, що спільний вплив
факторів: показника заборгованості населення з оплати за ЖКп (Зоп), рівня
відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості за ЖКп (Рвт),
грошові доходи і/або сукупні ресурси домогосподарств (Пгд,срд) на результуючий
показник має суттєве значення і на 83% (значення коефіцієнта детермінації)
обумовлює зміну рівня оплати населення за ЖКп (Рон).
Рівень мультиколінеарності між незалежними факторами характеризується
як помірний або низький, про що свідчать відповідні значення коефіцієнтів
парної кореляції. Розраховане значення F-критерію Фішера (8,36) перевищує

Таблиця 3.2
Показники, що характеризують тісноту зв’язку між факторами та адекватність моделі (3.3)
Показники та критерії

Розрахункове (фактичне) значення

Табличне значення

Коефіцієнт множинної кореляції

0,91

Коефіцієнт детермінації

0,83

Рівень мультиколінеарності між незалежними змінними

низька або помірна

F-критерій Фішера

8,36

2,72

- критерій Ст’юдента: постійний параметр

4,26

1,98

4,12

1,98

3,65

1,98

домогосподарств (Пгд,срд)

3,12

1,98

Коефіцієнт рангової кореляції

1,14

1,98

- показник заборгованості населення з оплати за житловокомунальні послуги (Зоп)
- рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної
собівартості за житлово-комунальні послуги (Рвт)
- грошові доходи і/або сукупні ресурси

Критерій Дарбіна-Уотсона

1,42

Верхня межа - 1,26
Нижня межа - 1,62

Джерело: побудовано автором
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його табличне значення (2,72), що вказує на суттєвість встановлених зв’язків між
факторами моделі. Розрахункове значення t-критерію Ст’юдента для факторів
моделі перевищує їх табличні значення, що підтверджує значущість коефіцієнтів
кореляції і встановлених причинно-наслідкових зв’язків.
Розрахункове значення коефіцієнту рангової кореляції менше ніж його
табличне

значення,

що

свідчить

про

однорідність

розподілу

даних

(гомоскедастичність). Визначений критерій Дарбіна-Уотсона знаходиться в
діапазоні, де відсутня автокореляція залишків.
Таким чином, за результатами визначення представлених показників та
критеріїв можна стверджувати, що розроблена модель (3.3) є адекватною і
характеризує встановлені причинно-наслідкові зв’язки між факторами.
На основі отриманих результатів дослідження визначено, що на рівень
оплати населення за ЖКп (Рон) здійснюють спільний вплив показник заборгованості
населення з оплати за ЖКп (Зоп), рівень відшкодування затвердженими тарифами
фактичної собівартості за ЖКп (Рвт), грошові доходи і/або сукупні ресурси
домогосподарств (Пгд,срд). Отже, представлена модель характеризує особливості
функціонування підприємств ЖКГ на макро- або мезорівнях і дозволяє розробити
пропозиції та заходи щодо зростання рівня оплати населення за ЖКп.
Інтерпретуючи отримані на основі моделі зв’язки встановлено, що при
відсутності впливу інших факторів рівень оплати населення за ЖКп має незначне
значення (69%), при цьому спостерігається не повне погашення населенням ЖКп,
що негативно впливає на розвиток підприємств

ЖКГ. Із зростанням

заборгованості населення з оплати за ЖКп спостерігається зниження рівня оплати
населення за ЖКп на 0,29 і навпаки. Це пов’язано з тим, що накопичення
заборгованості з оплати за ЖКп створює психологічне, фінансове підґрунтя для
подальшого зниження рівня оплати споживачами, які своєчасно погашали надані
послуги. Слід зазначити, що зростання рівня відшкодування затвердженими
тарифами фактичної собівартості за ЖКп призводить до збільшення рівня оплати
населення за ЖКп на 0,16 і навпаки. Це пов’язано з тим, що зростання погашення
фактичної собівартості тарифами призводить до збільшення якості наданих
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послуг споживачам, які позитивно реагують на представлені зміни і активізують
оплату за надані ЖКп. Зростання грошових доходів і/або сукупних ресурсів
домогосподарств призводить до збільшення рівня оплати населення за ЖКп і
навпаки, при цьому така ситуація пов’язана з тим, що даний показник
прямопропорційно впливає на рівень оплати населення за ЖКп.
Отже, у результаті дослідження впливу на рівень оплати населення за
ЖКп

показника

заборгованості

населення

з

оплати

за

ЖКп,

рівня

відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості за житловокомунальні послуги, грошових доходів і/або сукупних ресурсів домогосподарств
запропоновані заходи спрямовані на:
- погашення поточних послуг та заборгованостей минулих років, а це
забезпечує своєчасне надходження грошових коштів на підприємства ЖКГ;
- реалізацію інформаційної політики щодо комунікацій підприємств ЖКГ
із споживачами відповідних послуг відносно погашення заборгованості за ЖКп,
забезпечення високого рівня взаємодії й партнерських відносин між
споживачами та комунальними підприємствами;
-

розробку

пропозицій

щодо

забезпечення

оптимального

рівня

відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості за ЖКп із
урахуванням інтересів відповідних підприємств і споживачів цих послуг.
Наступним можна визначити, що враховуючи основні показники
діяльності

підприємств

ЖКГ,

запропоновані

напрями

та

особливості

застосовування економіко-математичного інструментарію та відповідних
критеріїв, окрім виявлення факторів, що впливають на рівень оплати населення
за ЖКп, можливо розробити модель, яка характеризує причинно-наслідкові
зв’язки між показниками: рівнем оплачених послуг підприємствам ЖКГ
Харківської області (РОП) та рівнем кредиторської заборгованості (наприклад,
борги постачальникам енергоносіїв) (Ркз) й дебіторської заборгованості
(наприклад, неплатежі споживачами) (Рдз):
РОП = 0,68 – 0,31 х Ркз – 0,27 х Рдз

(3.4)

Показники, що характеризують тісноту зв’язку між факторами та
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адекватність моделі (3.4) представлені в табл. 3.3. У результаті дослідження
визначено, що зв’язок між факторами моделі має суттєве значення, при цьому
спільний вплив рівнів кредиторської й дебіторської заборгованостей на 0,67 або
67% обумовлює зміну показника рівня оплачених послуг підприємствам ЖКГ
Харківської області. Критерії адекватності свідчать про значущість і
достовірність встановлених зв’язків. Інтерпретуючи встановлені у модель
зв’язки

визначено,

що

зростання

рівня

кредиторської

заборгованості

призводить до зниження рівня оплачених послуг підприємствам житловокомунального господарства Харківської області на 0,31 і навпаки. Зростання
рівня дебіторської заборгованості також призводить до зниження рівня
оплачених послуг підприємствам ЖКГ Харківської області на 0,27 і навпаки.
Також наголосимо на тому, що при відсутності впливу представлених факторів
рівень оплачених послуг підприємствам ЖКГ Харківської області має незначне
значення (68%), що свідчить про не повне погашення оплачених послуг
підприємствам ЖКГ Харківської області та, як наслідок негативно впливає на
розвиток підприємств ЖКГ.
Отже, для забезпечення позитивних тенденцій в сфері оплати ЖКп
підприємствам

Харківської

області

запропоновано

знизити

рівень

кредиторської та дебіторської заборгованостей шляхом здійснення роботи з
усіма групами зацікавлених осіб, які взаємодіють з підприємствами ЖКГ, при
цьому особливу увагу фокусують на роботі зі споживачами та постачальниками
енергоресурсів,

де

реалізується

претензійна

та

інформаційна

робота,

проводяться досудові й судові заходи.
3.2. Сценарний підхід до розробки стратегій розвитку підприємств
житлово-комунального господарства
Зазначимо, що у цілому, формування стратегій представляє важливу
функцію управління, яка передбачає процес вибору цілей і напрямів їх
досягнення, що впливає на розвиток підприємств ЖКГ.

Таблиця 3.3
Показники, що характеризують тісноту зв’язку між факторами та адекватність моделі (3.4)
Показники та критерії

Розрахункове (фактичне) значення

Коефіцієнт множинної кореляції

0,82

Коефіцієнт детермінації

0,67

Рівень мультиколінеарності між незалежними змінними

помірна

Табличне значення

F-критерій Фішера

7,19

3,2

- критерій Ст’юдента: постійний параметр

5,26

2,11

- рівень кредиторської заборгованості (Ркз)

3,16

2,11

- рівень дебіторської заборгованості (Рдз)

2,84

2,11

Коефіцієнт рангової кореляції

1,08

2,11

Критерій Дарбіна-Уотсона

1,34

Верхня межа - 1,16
Нижня межа - 1,42

Джерело: побудовано автором
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Розглядаючи сценарний підхід відмітимо, що у його рамках здійснюється
розробка

логічних

і

структурованих

варіантів

майбутнього

розвитку

підприємств ЖКГ, який створить підґрунтя для вибору найбільш оптимальних
напрямів розвитку й переходу в рамках стратегій, зокрема від песимістичного
до посереднього й у подальшому до оптимістичного плану розвитку.
Використовуючи отримані з вищерозробленої моделі результати для
розробки стратегій розвитку підприємств ЖКГ, запропоновано інструментарій,
що дозволяє здійснити вибір найкращого сценарію розвитку підприємств ЖКГ,
враховуючи

особливості

зовнішнього

й

внутрішнього

середовища

та

функціонування підприємств ЖКГ.
Використання сценарного підходу забезпечить реалізацію комплексу
взаємопов’язаних

дій,

які

характеризуються

відповідними

напрямами,

застосуванням інструментарію щодо прийняття управлінських рішень.
Для розробки стратегій розвитку підприємств ЖКГ необхідно здійснити
відповідні етапи. Зокрема, на першому етапі формуються цілі, основні
параметри, важливі питання, які виникають у процесі розвитку підприємств
ЖКГ. У рамках цього процесу слід відзначити, що метою розробки стратегій є
формування й реалізація напрямів розвитку підприємств ЖКГ, враховуючи
запропоновані сценарії, при цьому до основних заходів необхідно віднести:
- забезпечення якості наданих ЖКп;
- підвищення ефективності взаємодії підприємств житлово-комунального
господарства зі споживачами послуг;
- формування ефективної системи управління підприємствами ЖКГ та
його структурними елементами, забезпечення взаємодії на всіх рівнях
управлінської роботи;
- гармонізація стратегій розвитку підприємств житлово-комунального
господарства з Національною економічною стратегією розвитку України та
напрямами взаємодії з країнами Європейського Союзу;
- розробка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази
функціонування

підприємств

житлово-комунального

господарства

й
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забезпечення ефективності виконання існуючих законодавчих актів;
-

забезпечення

зростання

обсягів

інвестицій

в

сферу

житлово-

комунального господарства та реалізація інноваційних процесів;
- демонополізація сфери ЖКГ, зниження впливу державних інституцій на
управління житлово-комунального господарства;
- забезпечення відкритості формування й використання фінансових
ресурсів, які спрямовуються на підприємства ЖКГ.
Конкретизуючи представлені питання необхідно визначити наступне:
- у якому стані і на яких позиціях знаходяться підприємства ЖКГ;
- які горизонти розвитку можуть бути досягнуті у майбутньому;
- які перешкоди виникають і як їх вирішувати у контексті розробки й
впровадження стратегій розвитку підприємств ЖКГ;
- визначити напрями реалізації стратегій розвитку підприємств ЖКГ.
На другому етапі реалізуються заходи щодо формування інформаційноаналітичного забезпечення функціонування підприємств ЖКГ, при цьому
важливе значення має повнота, достовірність, доступність інформації,
враховуючи особливості взаємодії із всіма зацікавленими особами, які
функціонують в сфері ЖКГ.
Наступним

етапом

здійснюється

дослідження

зовнішнього

й

внутрішнього середовища, в якому функціонують підприємства житловокомунального господарства, при цьому найбільш поширеним інструментарієм є
SWOT-аналіз, обґрунтування складових, якого представлено в табл. 3.4.
SWOT-аналіз спрямований на виявлення сильних і слабких сторін
функціонування

підприємств ЖКГ, визначення

можливостей

враховуючи особливості їх функціонування в сучасних умовах.
Крім того, в процесі SWOT-аналізу визначаються:
- тенденції розвитку ринку ЖКп;
- поведінка споживачів, які обслуговують підприємства ЖКГ;
- структура наданих послуг;
- коло зацікавлених осіб, які взаємодіють у рамках ЖКГ;

і

загроз,
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Таблиця 3.4
Обґрунтування складових SWOT-аналізу для оцінки середовища, в якому
функціонують підприємства ЖКГ
Напрями SWOTаналізу
Визначення
внутрішніх
сильних сторін
функціонування
підприємств ЖКГ
Виявлення
внутрішніх
слабких сторін
функціонування
підприємств ЖКГ

Визначення
зовнішніх
можливостей
функціонування
підприємств ЖКГ
Визначення
зовнішніх загроз
функціонування
підприємств ЖКГ

Характеристика
Виявлення факторів, які характеризують внутрішні сильні
сторони функціонування підприємств ЖКГ, які можуть
включати параметри (стан та рівень кваліфікації й мотивації
робітників галузі, технічний та технологічний рівень, система
управління, стан підприємства, ринкове місце, споживачі,
партнери та інші зацікавлені особи)
Характеристика факторів, які негативно впливають на
функціонування підприємств ЖКГ та гальмують його розвиток,
це «вузькі місця», які визначаються менеджментом й можуть
бути усунені самостійно (незадовільний рівень якості наданих
житлово-комунальних послуг, збитковість або низька
результативність підприємств ЖКГ, значні витрати, низька
кваліфікація персоналу, низький технічний й технологічний
рівень, зниження репутаційних складових, низька
конкурентоздатність й кредитоздатність, неефективна
внутрішня система управління підприємствами ЖКГ)
Оцінка та характеристика факторів, які забезпечують зростання
основних показників функціонування підприємств ЖКГ в
контексті розвитку представленої сфери (активне застосування
ДПП, удосконалення нормативно-правової бази з боку державних
інституцій, низький рівень конкуренції, розробка й реалізація
програм розвитку підприємств ЖКГ, їх підтримка з боку держави)
Характеристика зовнішніх факторів, які гальмують розвиток
підприємств ЖКГ й на які не впливає менеджмент, але які є
можливість попереджувати і застрахуватись від них (зростання
цін на енергоносії, нестабільна соціально-економічна й політична
ситуація, зміна в технологіях, постійна зміна законодавства,
зростання витрат у зв’язку з змінами у законодавстві,
зовнішньополітичні фактори, низька інвестиційна привабливість
з боку внутрішніх і зовнішніх інвесторів ЖКГ)

Джерело: побудовано автором

- конкурентне середовища на підприємствах ЖКГ;
- законодавство, соціально-економічна й політична ситуація;
- зовнішньополітичний вплив на функціонування підприємств ЖКГ;
- тарифна політика, її обґрунтованість та соціальна орієнтованість,
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гармонізація різних сторін реалізації тарифної політики;
- стан та рівень технологічного розвитку підприємств ЖКГ;
- екологічне середовище та вплив підприємств ЖКГ на нього;
- кваліфікація та мотивація персоналу галузі;
- менеджмент підприємств ЖКГ;
- характеристика системи збуту наданих ЖКп;
- маркетингова політика;
- робота по інкасації дебіторської заборгованості;
- формування й реалізація комунікацій в сфері ЖКГ, забезпечення
взаємодії із зацікавленими особами;
- рекламна активність та орієнтованість її на споживачів ЖКГ та ін.
При проведенні SWOT-аналізу здійснюється внутрішній аудит ЖКГ в
цілому і відповідних підприємств, зокрема. При цьому визначаються слабкі й
сильні сторони підприємств ЖКГ. Крім того, особливої уваги набувають
визначення можливості й загрози, що виникають у процесі функціонування
підприємств ЖКГ. У цьому контексті слід вказати на необхідність побудови
матриці загроз з боку конкурентних сил і можливості, які надаються ринком.
При побудові матриці загроз з боку конкурентів визначається:
- ймовірність реалізації загроз (висока, середня, низька);
- наслідки загроз (руйнівні, тяжкі, легкі).
Поряд з цим, матриця можливостей, які надаються ринком включає:
- ймовірність використання можливостей підприємств ЖКГ (висока,
середня, низька);
- вплив можливостей (сильний, помірний, малий).
Далі здійснюється комплексна оцінка можливостей і загроз з урахуванням
слабких і сильних сторін підприємств ЖКГ.
Слід відзначити, що зниження загроз й виявлення стратегічних
можливостей забезпечить концентрацію й високий рівень ефективності й
результативності використання всіх видів ресурсів підприємств ЖКГ. Поряд з
цим необхідно значно фокусувати увагу та здійснювати моніторинг відповідних

147

загроз, створювати підґрунтя для їх попередження.
Таким чином, можливостям, які потребують значних ресурсів і
здійснення управлінських дій для їх реалізації в рамках підприємств ЖКГ на
регіональному рівні ранжуються, як посередній або значний. Водночас,
можливостям, які реалізуються з несуттєвою іммобілізацією всіх видів ресурсів
і здійснення управлінської роботи присвоюється ранг низького.
Для реалізації виявлених можливостей в рамках стратегій розвитку
підприємств ЖКГ визначаються джерела фінансування напрямів їх виконання,
при цьому у дисертаційній роботі запропоновані наступні джерела фінансування
для реалізації можливостей підприємств ЖКГ:
- кошти, які отримані від споживачів ЖКп;
- фінансові ресурси, які надходять від організацій або об’єднань
споживачів ЖКп;
- дотації, що надходять з місцевого бюджету у вигляді різниці в тарифах;
- асигнування з місцевого бюджету у вигляді покриття субсидій і пільг,
які надаються окремим групам споживачів ЖКп;
- кошти, які виділяються з місцевого бюджету на формування й
використання міської інфраструктури;
- одноразові або несистемні внесення фізичних і юридичних осіб, які
виділяються на реалізацію окремих заходів щодо технічної підтримки, ремонту
та удосконалення основних засобів та мереж підприємств ЖКГ;
- кошти місцевих бюджетів, які формуються й використовуються на
розвиток підприємств ЖКГ, на реалізацію відповідних програм, формування
інфраструктури та ін.;
- кошти, державного бюджету, які виділяються на державну підтримку
підприємств ЖКГ, забезпечення відповідних пільг, здійснення ремонту об’єктів
житлово-комунального господарства та ін.
У рамках наукового підходу для розробки й впровадження стратегій
розвитку підприємств ЖКГ визначення тенденцій розвитку і напрямів
фінансування, характеристика ключових факторів, які впливають на цей
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процес, визначаються точки зростання досліджуваної галузі.
На четвертому етапі здійснюється прогнозування варіантів можливого
розвитку підприємств ЖКГ і будуються можливі сценарії:
- песимістичний;
- посередній;
- оптимістичний.
На рис. 3.3-3.5 наведено характеристику вищепредставлених сценаріїв
розвитку підприємств житлово-комунального господарства.
На наступному етапі відповідно запропонованим і обраним сценаріям
розвитку підприємств ЖКГ розробляються у рамках стратегії заходи, що
забезпечують реагування на визначені напрями й ознаки, що характеризують
відповідний сценарій. Крім того, запропоновані заходи ранжуються за їх
важливістю на основі використання відповідних думок експертів, тобто
проводиться експертний аналіз із застосуванням відповідної форми (анкети),
представленої в додатку К, табл. К.1. Сутність такого аналізу полягає у
визначенні основних напрямів та виявлення особливостей щодо представлених
питань на основі думок експертів, при цьому виділяють:
- індивідуальні методи (передбачають окрему роботу із кожним із
експертів, які не збираються разом, не знайомляться із оцінками інших
експертів, здійснюється опитування кожного експерта відповідними методами
(стандартизоване

експертне

опитування,

не

стандартизоване

експертне

опитування, метод індивідуального блокноту));
- групові методи (передбачають здійснення колективної роботи експертів,
яка потребує узгодження думок всіх експертів і розробку загального експертного
висновку на основі консенсусу, що дозволяє збільшити надійність проведеного
дослідження, водночас потребує залучення висококваліфікованих фахівців щодо
питань, які представлені у відповідній формі (анкеті) та із використанням
відповідних методів (номінальних груп, мозкового штурму, метод «635»,
критичної атаки, експертного фокусування, метод комісій та інтеграції рішень,
ділової гри, метод суду, консиліуму, колективний блокнот, метод Дельфі)).

Песимістичний сценарій розвитку підприємств житлово-комунального господарства

значне зростання цін на енергоносії, що призводить до суттєвого
зростання тарифів на житлово-комунальні послуги

негативний вплив та низький рівень комунікацій з різними
групами зацікавлених осіб

суттєве зниження платоспроможності споживачів житловокомунальних послуг, що призводить до зростання заборгованості та їх
неплатоспроможності

проведення несистемного ремонту та модернізації житловокомунального господарства на регіональному рівні

нестабільні політичні й соціально-економічні умови, не дозволяють
вирішити ключові проблеми щодо розвитку житлово-комунального
господарства на регіональному рівні
технічний й технологічний рівень підприємств житлово-комунального
господарства продовжує знижуватись, знос основних засобів набуває
критичного значення (70% і більше)
несистемне фінансування програм розвитку житлово-комунального
господарства на регіональному рівні, низький рівень їх реалізації
повільне впровадження державно-приватного партнерства в сфері
житлово-комунального господарства регіону
нестабільність нормативно-правової бази та відсутність комплексного
підходу щодо виконання запропонованих у законодавстві дій відносно
розвитку житлово-комунального господарства на регіональному рівні

негативний вплив функціонування житлово-комунального
господарства на екологічний стан регіону й держави
зниження якості наданих житлово-комунальних послуг всім
рівням споживачів
низька результативність роботи підприємств
комунального господарства на регіональному рівні

зниження ефективності управління житлово-комунальним
господарством, наявність значного бюрократичного апарату та
зростання рівня корупції й розвиток корупційних схем
занепад житлово-комунального господарства й, у зв’язку з цим,
зростання політичних, соціально-економічних, технологічних,
екологічних катаклізмів регіонального й загальнодержавного
масштабів
149

Рис. 3.3 – Характеристика песимістичного сценарію розвитку підприємств ЖКГ
Джерело: побудовано автором

житлово-

Посередній сценарій розвитку підприємств житлово-комунального господарства

збереження високого рівня сплати споживачами поточних житловокомунальних послуг
незначне погашення споживачами боргів минулих років за надані
житлово-комунальні послуги

соціальна орієнтованість тарифної політики, що не забезпечує повне
погашення витрат щодо надання житлово-комунальних послуг

помірне зростання цін на енергоносії, що призводить до відповідного
зростання тарифів за житлово-комунальні послуги
збільшення рівня фінансування програм розвитку житловокомунального господарства, зростання активності їх виконання й
реалізації (до 90%)
модернізація
системи
управління
житлово-комунальним
господарством, зниження впливу держави на розвиток цієї сфери
демонополізація галузі й поглиблення конкурентного середовища

активний розвиток державно-приватного партнерства, залучення
й зростання іноземних і вітчизняних інвестицій в сферу житловокомунального господарства на регіональному рівні

забезпечення комунікацій з всіма групами зацікавлених осіб, які
створюють позитивне зовнішнє середовище для підприємств
житлово-комунального господарства
активний розвиток сучасних систем формування, використання й
моніторингу фінансових ресурсів підприємств житловокомунального господарства
проведення системного ремонту об’єктів житлово-комунального
господарства, зростання активності щодо зростання їх
модернізації
впровадження й розвиток сучасних технологій в сферу житловокомунального господарства на регіональному рівні (особлива увага
приділяється енергоефективності, впровадженню технологій щодо
використання альтернативних енергоносіїв та ін.)
реалізація інноваційних проектів, які базуються на забезпеченні
ефективності й результативності функціонування житловокомунального господарства на регіональному рівні та ін.

Рис. 3.4 – Характеристика посереднього сценарію розвитку підприємств ЖКГ
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Джерело: побудовано автором
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Оптимістичний сценарій розвитку підприємств житлово-комунального господарства

реалізація тарифної політики, яка
доцільності й соціальній орієнтованості

базується

на

економічній

активне залучення закордонних і вітчизняних інвестицій

реалізація в повному обсязі (100%) програм розвитку житловокомунального господарства

забезпечення високого рівня ефективності й результативності
функціонування
житлово-комунального
господарства
на
регіональному рівні, в цілому, й житлово-комунальних підприємств
зокрема

функціонування
системи
управління
житлово-комунальним
господарством на регіональному рівні, орієнтованої на забезпечення
його ефективності й результативності
розвиток конкурентного середовища в сфері надання житловокомунальних послуг, низький вплив державних інституцій

розвиток державно-приватного партнерства, активна реалізація
відповідних програм

реалізація інноваційних програм і активне впровадження
інноваційних технологій в сферу житлово-комунального
господарства на регіональному рівні

розвиток людського капіталу, орієнтованого на забезпечення
високої результативності й ефективності діяльності житловокомунальних підприємств
досягнення високого рівня енергоефективності об’єктів, які
знаходяться або обслуговуються підприємства житловокомунального господарства на регіональному рівні
забезпечення повного погашення
комунальних послуг споживачами

собівартості

житлово-

функціонування сучасних систем управління дебіторською й
кредиторською заборгованістю, взаємодією із споживачами та
іншими зацікавленими особами та ін.

Рис. 3.5 – Характеристика оптимістичного сценарію розвитку підприємств ЖКГ
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Джерело: побудовано автором
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При цьому важливе значення має оцінка коефіцієнту конкордації, який
визначається для характеристики узгодженості думок експертів і його значення
знаходиться у проміжку від 0 до 1.
Якщо значення наближається до 1, то це свідчить про високий рівень
узгодженості думок, якщо, навпаки, то характеризується низьким рівнем
узгодженості думок експертів (табл. 3.5).
Таблиця 3.5
Значення коефіцієнту конкордації залежності, що характеризують рівень
узгодженості думок експертів
Значення коефіцієнту конкордації

Рівень узгодженості думок експертів

0 до 0,25

Низький

0,26 - 0,5

Посередній

0,51 - 0,7

Значний

0,71 - 1

Високий

На останньому етапі розробляється механізм реалізації стратегій розвитку
підприємств житлово-комунального господарства, який повинен мати наступні
характеристики та ознаки:
- цільова орієнтованість механізму реалізації стратегій розвитку
підприємств ЖКГ (спрямований на забезпечення впровадження та реалізацію
стратегій розвитку підприємств ЖКГ);
- функціональна спрямованість механізму реалізації стратегій розвитку
підприємств ЖКГ (забезпечує виконання відповідних завдань і напрямів для
досягнення обраної мети);
- визначення послідовності структурних елементів механізму реалізації
стратегій розвитку підприємств ЖКГ;
- формування зворотних зв’язків й створення можливостей реагування на
виникнення

диспропорцій

та

дисбалансів,

що

виникають

у

рамках

представленого механізму реалізації стратегій розвитку підприємств ЖКГ;
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- оцінка показників, що характеризують якість впровадження механізму
реалізації стратегій розвитку підприємств ЖКГ та ін.
Отже, у дисертаційній роботі запропоновано напрями розробки стратегій
розвитку підприємств ЖКГ, використовуючи науковий підхід до вибору
відповідного сценарію розвитку та стратегічний інструментарій (SWOT-аналіз),
що дозволило реалізувати запропонований комплексний підхід й створити
підґрунтя для реалізації стратегій розвитку підприємств ЖКГ.
3.3. Механізм реалізації та оцінки стратегій розвитку підприємств
житлово-комунального господарства
Відповідно до запропонованих напрямів розробки стратегій розвитку
підприємств ЖКГ автором здійснена розробка та використання механізму
реалізації відповідних стратегій, як результуючого етапу представленого
процесу, використовуючи науковий підхід до вибору відповідного сценарію
розвитку підприємств ЖКГ і стратегічний інструментарій.
При формуванні цілей щодо розробки та впровадження стратегій важливе
значення мають особливості й напрями функціонування підприємств ЖКГ.
Таким чином, основною метою є забезпечення розвитку підприємств ЖКГ для
зростання якості життєдіяльності населення. Для досягнення обраної мети
вирішуються наступні завдання:
- зростання якості наданих ЖКп;
- збільшення ефективності й результативності діяльності підприємств
житлово-комунального господарства;
- зростання ефективності управління підприємствами ЖКГ;
-

збільшення

обсягів

інвестування

на

підприємства,

реалізація

інноваційних програм;
- активна реалізація програм ДПП на підприємствах ЖКГ;
- створення підґрунтя для формування та реалізації нормативноправового забезпечення, орієнтованого на розвиток підприємств ЖКГ;
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- формування конкурентного середовища в галузі та її демонополізація;
- забезпечення взаємодії із різними групами зацікавлених осіб, яка
базується на партнерських відносинах та ін.;
- зростання ефективності та результативності роботи із заборгованістю на
підприємствах ЖКГ.
Формування та використання інформаційно-аналітичного забезпечення
для розробки стратегій розвитку підприємств ЖКГ базується на відповідному
інформаційно-аналітичному забезпеченні щодо розвитку галузі, статистичної,
фінансової, бухгалтерської інформації щодо функціонування підприємств ЖКГ,
нормативно-правовому

забезпеченні

та

ін.

Інформаційно-аналітичне

забезпечення створює інформаційний базис для розробки стратегій розвитку та
впливає на результативність дослідження, при цьому особливе значення мають
муніципальні

програми

розвитку,

в

яких

особливе

місце

займають

підприємства ЖКГ. Наприклад, у Харківській області реалізовано Обласну
програму розвитку житлово-комунального господарства Харківської області на
2003-2010 рр., відносно до якої визначені напрями, джерела та фінансові
ресурси, які забезпечують розвиток підприємств ЖКГ регіону, при цьому
особлива увага приділяється:
- забезпеченню функціонування житлово-експлуатаційного господарства;
- благоустрою та санітарній очистці прибудинкових та інших територій,
підготовці житлового фонду до весняно-літнього, осінньо-зимового сезонів та
до свят;
- енергозбереженню у житловому фонді;
- обстеженню і паспортизації ветхого житлового фонду, технічній
інвентаризації житлового фонду;
- капітальному ремонту і заміні конструктивних елементів та інженерного
обладнання житлових будинків комунальної власності та ЖБК;
- видаткам на ремонт систем пожежогасіння та димовидалення;
- планово-попереджувальному ремонту житлового фонду;
-

іншим

заходам

щодо

забезпечення

реформування

житлового
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господарства.
Крім того реалізуються відповідні регіональні програми, які впливають на
розвиток підприємств ЖКГ (додаток М, табл. М.1).
Відповідно до запропонованих напрямів розробки стратегій розвитку
підприємств ЖКГ, визначаються сильні й слабкі сторони, характеризуються
можливості й загрози.
До сильних сторін підприємств ЖКГ відносяться:
- наявність значного виробничого, економічного, інтелектуального та
інших потенціалів;
- можливість використання значної кількості об’єктів ЖКГ;
- високий рівень оплати ЖКп з боку споживачів внаслідок гармонізації
зусиль підприємств ЖКГ та державних і місцевих органів влади, застосування
сучасних технологій щодо інкасації дебіторської заборгованості;
- наявність стратегій та програм розвитку підприємств ЖКГ;
- розроблене нормативно-правове забезпечення щодо функціонування й
розвитку підприємств ЖКГ.
До слабких сторін функціонування підприємств ЖКГ відносяться:
- низька якість наданих ЖКп;
- відсутність ефективної системи управління підприємствами ЖКГ;
- низька результативність або збитковість підприємств ЖКГ;
- зростання зношеності об’єктів, мереж та інших основних засобів
підприємств ЖКГ;
- низький рівень використання сучасних матеріалів і технологій в сфері
житлово-комунального господарства;
-

значні

диспропорції

щодо

наявності

нормативно-правового

забезпечення й програм розвитку підприємств ЖКГ порівняно з їх виконанням
й реалізацією;
- зниження ефективності взаємодії між підприємствами ЖКГ і різними
групами зацікавлених осіб;
- відсутність зацікавленості з боку інвесторів щодо підприємств ЖКГ
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- низький рівень реалізації інноваційних програм на підприємствах ЖКГ;
- зниження енергоефективності та енергозбереження об’єктів ЖКп.
Представлені слабкі сторони функціонування вітчизняних підприємств
ЖКГ відносяться до його внутрішніх сторін.
До зовнішніх слабких сторін діяльності підприємств ЖКГ відносяться:
- нестабільність та низький рівень реалізації нормативно-правового
забезпечення, постійні його зміни;
- зростання цін на енергоносії;
- зниження платоспроможності споживачів ЖКп;
- нестабільність політичних та соціально-економічних умов;
- значний вплив та втручання державних інституцій у роботу підприємств
житлово-комунального господарства;
- значний вплив інституцій регіонального управління на функціонування
підприємств житлово-комунального господарства;
- низький рівень ефективності взаємодії та зацікавленості з боку
вітчизняних та закордонних інвесторів до підприємств ЖКГ;
- зростання екологічних проблем;
- низький рівень реалізації державних програм щодо розвитку та
модернізації підприємств житлово-комунального господарства;
- корупційні дії, високий рівень впливу бюрократичного апарату,
відсутність конкурентного ринку в сфері надання ЖКп та ін.
Отже, у результаті дослідження встановлено, що функціонування
вітчизняних

підприємств

ЖКГ

в

сучасних

умовах

характеризується

накопиченням негативних явищ й відсутністю тенденцій розвитку. Так,
кількість зовнішніх і внутрішніх слабких сторін підприємств ЖКГ значно
перевищує

його

сильні

сторони,

які,

в

основному,

зосереджені

в

задекларованих на державному та регіональному рівнях програмах, стратегіях,
нормативно-правовому забезпеченні та потенціалі, який був створений ще за
радянських часів. Тому, важливе значення має не тільки розробка стратегій
розвитку підприємств ЖКГ, а й побудова механізму її реалізації.
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Виходячи з визначених слабких і сильних сторін підприємств ЖКГ
автором виявлені наступні загрози:
- подальше зниження ефективності й результативності функціонування
підприємств житлово-комунального господарства;
- зниження виробничого, економічного, інтелектуального потенціалу
підприємств житлово-комунального господарства;
- досягнення критичного рівня зношеності основних засобів ЖКп,
збільшення аварій не тільки місцевого характеру, але й на державному рівні;
- зростання соціально-економічного напруження з боку місцевої громади
щодо функціонування підприємств ЖКГ та зниження якості наданих послуг і їх
невідповідності вартості;
- відсутність грошових коштів на підприємствах ЖКГ для модернізації
свого функціонування, внаслідок їх «вимивання», неефективного використання
та відсутності зацікавленості вітчизняних і закордонних інвесторів;
- подальше зростання вартості енергоносіїв значно впливає на розвиток
підприємств житлово-комунального господарства та на відношення до них
споживачів, які отримують ці послуги;
- гальмування програм реалізації ДПП призводить до низьких темпів
залучення інвестиційних ресурсів;
- відсутність конкурентного середовища знижує якість наданих житловокомунальних послуг, гальмує розвиток підприємств ЖКГ;
- необґрунтована демонополізація та приватизація ЖКГ може призвести
до отримання об’єктів та мереж у розпорядженні інвесторів, які можуть не
виконувати

свої

обов’язки

та

призведуть

до

зниження

потенційних

можливостей підприємств ЖКГ;
- значний рівень кредиторської й дебіторської заборгованості призводить
до зростання боргів підприємств ЖКГ, вивільнення фінансових ресурсів,
неможливості виконання своїх зобов’язань.
До можливостей підприємств ЖКГ відносяться:
-

можливість

реалізації

значних

виробничого,

економічного,
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інтелектуального потенціалів;
- активна реалізація стратегій та програм розвитку підприємств ЖКГ;
- чітке виконання розробленого нормативно-правового забезпечення
щодо функціонування й розвитку підприємств ЖКГ;
- створення підґрунтя для зростання інвестиційної привабливості галузі;
- підвищення технічного та технологічного стану об’єктів та мереж ЖКГ
внаслідок проведення постійних ремонтних робіт, модернізації, використання
сучасних технологій;
- можливості реалізації програм енергоефективності й енергозбереження;
- проведення обґрунтованої тарифної політики, яка гармонізує, з
одного

боку,

економічну

доцільність

тарифів,

а,

з

іншого

боку,

їх соціальну орієнтованість;
- активна реалізація програм ДПП на підприємствах ЖКГ;
- можливість використання традиційних взаємозв’язків між різними
групами зацікавлених осіб в сфері ЖКГ, пошук та поглиблення нових зв’язків;
- цільове використання значних фінансових ресурсів, які отримані від
наданих ЖКп, значне їх використання підприємствами ЖКГ;
- можливість застосування сучасних технологій в сфері надання ЖКп,
отримання й розподілу відповідних фінансових ресурсів;
- проведення політики щодо підвищення репутації підприємств ЖКГ,
формування позитивного їх іміджу;
- здійснення активної інформаційної політики щодо необхідності оплати
наданих житлово-комунальних послуг;
- можливості реалізації екологічних програм на підприємствах житловокомунального господарства.
Представлені результати комплексної оцінки можливостей і загроз з
урахуванням сильних і слабких сторін у рамках SWOT-аналізу свідчать про те,
що підприємства ЖКГ, знаходячись у критичному стані, не мають чітких і
стабільних

тенденцій

розвитку,

водночас

характеризуються

значними

можливостями для забезпечення свого зростання. При цьому точками
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зростання підприємств ЖКГ є:
- реалізація можливостей досліджуваних підприємств;
- нівелювання визначених загроз;
- зниження впливу слабких сторін і зростання впливу сильних сторін
підприємств житлово-комунального господарства.
Виходячи з представленого дослідження, характеристик можливих
сценаріїв розвитку підприємств ЖКГ у рамках відповідних стратегій:
- у короткостроковій перспективі (запропоновано використовувати
песимістичний сценарій, оскільки необхідно подолати на підприємствах ЖКГ
значні диспропорції та дисбаланси, накопичення негативних явищ без
встановлення у відповідному періоді досить високих горизонтів розвитку й при
цьому період складає від 1 до 2 років);
- у середньостроковій перспективі (запропоновано використовувати
посередній сценарій, в рамках якого створюється підґрунтя для стабільного
розвитку та при цьому період складає від 2 до 3 років);
-

у

довгостроковій

перспективі

(запропоновано

використовувати

оптимістичний сценарій, який базується на відповідному підґрунті та
забезпечує стабільне зростання й при цьому період складає від 3 до 5 років).
Виходячи з результатів дослідження, автором наступним кроком
визначено та експертно оцінено напрями забезпечення розвитку підприємств
житлово-комунального господарства (табл. 3.6) відповідно до обраного
сценарію розвитку. До цього процесу були залученні п’ятдесят експертів, які
були відібрані з керівників підприємств житлово-комунального господарства і
науковців, що розробляють та впроваджують нові програми у галузі та
методики для розвитку ЖКП. Для експертної оцінки застосовувалися відповідні
форми (анкети) визначення можливих стратегічних варіантів, які представлені в
додатку К, табл. К.1.
У результаті дослідження даних табл. 3.6 серед запропонованих сценаріїв
та

дій,

визначено

важливість

та

першочерговість

заходів

шляхом

використання методу експертних оцінок і розраховано коефіцієнти конкордації
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Таблиця 3.6
Сценарій
1

Песимістичний
сценарій

Напрями забезпечення розвитку підприємств ЖКГ
Напрями
Подолання загроз
2

3

зниження соціально-економічного напруження
з боку місцевої громади щодо функціонування
забезпечення відповідності встановлених тарифів
підприємств житлово-комунального
якості наданих житлово-комунальних послуг (ДПС1)
господарства та зниження якості наданих
послуг і їх невідповідності вартості
формування напрямів функціонування підприємств
житлово-комунального господарства з урахуванням
реалізація інформаційної політики щодо
рівня платоспроможності споживачів, виникнення
формування позитивного іміджу з боку
можливої заборгованості й нестабільності
споживачів та інших зацікавлених осіб
політичних й соціально-економічних умов (ДПС2)
забезпечення зростання технічного й технологічного
зниження критичного рівня зношеності
рівня підприємств житлово-комунального
основних засобів житлово-комунальних
господарства, проведення постійного ремонту та
послуг, збільшення аварій не тільки місцевого
модернізації основних засобів (ДПС3)
характеру, але й на державному рівні
створення умов системного фінансування програм
розвитку підприємств житлово-комунального
господарства, низький рівень їх реалізації,
подолання напрямів гальмування програм
впровадження державно-приватного партнерства,
реалізації державно-приватного партнерства
реалізація комплексного підходу щодо реалізації
дій, представлених у нормативно-правовому
забезпеченні (ДПС4)
недопущення зниження ефективності й
забезпечення позитивної результативності
результативності функціонування житловодіяльності, збільшення ефективності
комунальних підприємств, зміцнення
управління (ДПС5)
виробничого, економічного, інтелектуального
потенціалу
подолання негативного впливу функціонування
недопущення екологічних катаклізмів і
підприємств житлово-комунального господарства на
катастроф
екологічний стан регіону й держави (ДПС6)
забезпечення комунікацій з різними групами
зацікавлених осіб (ДПС7)

недопущення порушення традиційних зв’язків
між зацікавленими особами

Реалізація можливостей
4
проведення обґрунтованої тарифної політики, яка
гармонізує, з одного боку, економічну доцільність
тарифів, а, з іншого боку, їх соціальну орієнтованість

проведення політики щодо підвищення репутації
підприємств житлово-комунального господарства,
формування позитивного їх іміджу
підвищення технічного та технологічного стану
об’єктів та мереж житлово-комунального господарства
внаслідок проведення постійних ремонтних робіт,
модернізації, використання сучасних технологій
реалізація стратегій та програм розвитку підприємств
ЖКГ;
чітке виконання розробленого нормативно-правового
забезпечення щодо функціонування й розвитку
підприємств житлово-комунального господарства;
реалізація програм державно-приватного партнерства
можливість реалізації значних виробничого,
економічного, інтелектуального потенціалів
можливості реалізації екологічних програм на
підприємствах житлово-комунального господарства
можливість використання традиційних взаємозв’язків
між різними групами зацікавлених осіб і
підприємствами житлово-комунального господарства
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1

2

3

проведення обґрунтованої тарифної політики

попередження загроз щодо зниження рівня
оплати наданих житлово-комунальних послуг і
заборгованостей минулих років

(ДПрС1)

збільшення рівня фінансування програм розвитку
підприємств житлово-комунального господарства,
зростання активності їх виконання й реалізації
(до 90%), активний розвиток державно-приватного
партнерства (ДПрС2)

Продовження табл. 3.6
4
здійснення активної інформаційної політики щодо
необхідності оплати наданих житлово-комунальних
послуг, використання сучасних технологій щодо
надання послуг та інкасації дебіторської заборгованості

можливість досягнення визначених цілей і завдань
забезпечення виконання й попередження
визначених у програмах розвитку підприємств
загроз щодо гальмування реалізації програм
житлово-комунального господарства, зростання
розвитку підприємств житлово-комунального ефективності й результативності діяльності на основі
господарства й впровадженню державнореалізації державно-приватного партнерства, активний
приватного партнерства
розвиток сучасних систем формування, використання й
моніторингу фінансових ресурсів

Посередній
сценарій

попередження загроз щодо зниження
модернізація системи управління підприємствами
ефективності управління й функціонування
житлово-комунального господарства, спрямування
підприємств житлово-комунального
зусиль і лобіювання інтересів щодо зниження
господарства, недопущення необґрунтованої
забезпечується зростання ефективності й
впливу держави на розвиток цієї сфери та
демонополізації та приватизації житловорезультативності управління й діяльності підприємств
демонополізації галузі й поглиблення
комунального господарства забезпечення
житлово-комунального господарства реалізація
конкурентного середовища проведення активної
ефективності цільового використання
можливостей щодо створення підґрунтя для зростання
політики щодо залучення вітчизняних і закордонних
інвестиційних ресурсів, реалізація їх у
інвестиційної привабливості галузі
інвестицій, реалізація сучасних інноваційних
інноваційних проектах, недопущення
проектів (ДПрС3)
«вимивання» грошових коштів, отриманих від
інвесторів і реалізації інвестиційних проектів
можливості реалізації програм енергоефективності й
попередження загроз щодо гальмування
модернізація та технологічний розвиток
енергозбереження, забезпечення технологічного
технологічного розвитку галузі, недопущення
підприємств житлово-комунального господарства на
розвитку підприємств житлово-комунального
зниження темпів модернізації підприємств
основі впровадження й розвитку сучасних
житлово-комунального господарства, цільове господарства, можливості досягнення рівня зношеності
технологій проведення системного ремонту (ДПрС4)
основних засобів до 40%
спрямування коштів на проведення ремонтів
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1

Оптимістичний
сценарій

2

3

реалізація тарифної політики, яка базується на
економічній доцільності й соціальній
орієнтованості (ДОС1)

нівелювання загроз, пов’язаних з зростанням
боргів населення за надані житловокомунальні послуги, забезпечення
відповідності якості послуги їх вартості

активне залучення закордонних та вітчизняних
інвестицій (ДОС2)

попередження напрямів зниження
інвестиційної привабливості підприємств
житлово-комунального господарства

дії, спрямовані на реалізацію в повному обсязі
(100%) програм розвитку підприємств житловокомунального господарства, розвитку державноприватного партнерства, активна реалізація
відповідних програм, досягнення високого рівня
енергоефективності об’єктів, які знаходяться або
обслуговуються підприємствами житловокомунального господарства (ДОС3)
дії, спрямовані на забезпечення функціонування
системи управління підприємствами житловокомунального господарства, орієнтованої на
забезпечення його ефективності й
результативності (ДОС4)
забезпечення розвитку конкурентного середовища в
сфері надання житлово-комунальних послуг,
низький вплив державних інституцій (ДОС5)
дії щодо реалізації інноваційних програм та активне
впровадження інноваційних технологій,
забезпечення функціонування сучасних систем
управління дебіторською й кредиторською
заборгованістю, взаємодією з споживачами та
іншими зацікавленими особами та ін. (ДОС6)
реалізація дій щодо розвитку людського капіталу,
орієнтованого на забезпечення високої
результативності й ефективності діяльності
житлово-комунальних підприємств (ДОС7)

попередження виникнення загроз, дисбалансів
і диспропорцій щодо зниження рівня реалізації
представлених програм

Продовження табл. 3.6
4
реалізація можливостей щодо впровадження сучасних
інформаційних технологій, персоніфікація роботи із
споживачами отриманих послуг для їх повного
погашення
можливості залучення значних інвестиційних ресурсів
на підприємства житлово-комунального господарства,
цільове використання значних фінансових ресурсів, які
отримані від наданих житлово-комунальних послуг,
реалізація потенційних можливостей галузі
забезпечення реалізації можливостей використання
засобів і коштів для найбільш ефективної й
результативної реалізації програм розвитку
підприємств житлово-комунального господарства

попередження дисбалансів і диспропорцій, які
можуть виникнути в системі управління
можливості побудови й розвитку системи управління
підприємствами житлово-комунального
підприємствами житлово-комунального господарства
господарства, орієнтованої на забезпечення
його ефективності й результативності
подолання негативних явищ і загроз, пов’язаних можливості зростання якості наданих послуг, зростання
із низьким рівнем конкурентності галузі, яка
ефективності й результативності діяльності
спостерігалась у попередніх періодах
підприємств житлово-комунального господарства
можливості зростання інноваційності галузі, широкого
попередження загроз щодо гальмування
застосування інноваційних технологій, попередження
реалізації інноваційних програм, зниження
диспропорцій та дисбалансів, що можуть виникнути у
ефективності використання інноваційних
процесі формування та погашення заборгованостей,
технологій та систем управління дебіторською
можливості зростання ефективності представленого
й кредиторською заборгованостями
процесу
попередження загроз щодо зниження рівня
використання людського капіталу

можливості застосування висококваліфікованого
персоналу на підприємствах житлово-комунального
господарства

Джерело: побудовано автором
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відповідно кожного сценарію:
- песимістичний - коефіцієнт конкордації дорівнює 0,76;
- посередній - коефіцієнт конкордації - 0,72;
- оптимістичний сценарій - коефіцієнт конкордації - 0,7.
Отже, визначені коефіцієнти конкордації говорять про значний рівень
узгодженості думок експертів, які брали участь у опитуванні.
Слід також відзначити, що за кожним сценарієм відбувається зниження
коефіцієнту конкордації, що вказує на зниження рівня узгодженості думок
експертів. Крім того, необхідно вказати на певний песимізм експертів щодо
реалізації сценаріїв, які орієнтовані на довгостроковий розвиток підприємств
ЖКГ на основі запропонованих дій.
Рівень важливості реалізації дій, які запропоновано здійснювати у рамках
відповідних сценаріїв розвитку підприємств ЖКГ представлено на рис. 3.6-3.8.
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Рис. 3.6 – Рівень важливості реалізації дій, які запропоновано
здійснювати у рамках песимістичного сценарію розвитку підприємств ЖКГ
Джерело: побудовано автором

Таким чином, у результаті дослідження автором визначено, що
найбільший рівень важливості реалізації дій, які запропоновано здійснювати у
рамках песимістичного сценарію розвитку підприємств ЖКГ мають дії
орієнтовані на взаємодію із споживачами, враховуючи сучасні умови
господарювання України. У рамках песимістичного сценарію рівень важливості

164

дій, спрямованих на розвиток технічного й технологічного рівня підприємств
ЖКГ, забезпечення системного фінансування галузі, результативності й
ефективності функціонування знаходяться на посередньому рівні, оскільки на
думку фахівців в сучасних умовах не можливо забезпечити в повному обсязі
позитивну динаміку представлених показників. На низькому рівні знаходяться
дії, орієнтовані на забезпечення взаємодії із різними групами зацікавлених осіб
і проведення політики щодо впливу на екологічних стан, що пов’язано з певною
закритістю підприємств галузі, непрозорою політикою здійснення екологічної
політики,

відсутністю

коштів

на

фінансування

екологічних

програм,

небажанням підприємств розширювати взаємозв’язки із різними групами
зацікавлених осіб та ін.
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Рис. 3.7 – Рівень важливості реалізації дій, які запропоновано
здійснювати у рамках посереднього сценарію розвитку підприємств ЖКГ
Джерело: побудовано автором

Визначено автором у результаті дослідження, що у рамках сценарію
посереднього

розвитку

підприємств

ЖКГ

найбільша

увага

експертами

фокусується на діях, спрямованих на формування й реалізацію обґрунтованої
тарифної політики, яка, з одного боку, забезпечує економічну доцільність, а, з
іншого боку, соціальну орієнтованість й сприяє найбільш повному погашенню
собівартості наданих послуг. Слід зазначити, що важливе значення мають дії, які
орієнтовані на модернізацію та технологічний розвиток підприємств ЖКГ на
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основі впровадження й розвитку сучасних технологій проведення періодичного
ремонту та модернізації системи управління, спрямування зусиль і лобіювання
інтересів щодо зниження впливу держави на розвиток цієї сфери та
демонополізації галузі й поглиблення конкурентного середовища проведення
активної політики щодо залучення вітчизняних і закордонних інвестицій,
реалізація сучасних інноваційних проектів. Це пов’язано з тим, що на думку
експертів в рамках представленого сценарію необхідно значну увагу приділяти
зростанню

технологічного,

технічного

рівня

підприємств,

збільшенню

ефективності й результативності їх діяльності, необхідності залучення інвестицій
в інноваційні проекти. На останньому місці за рівнем впливу дій знаходяться
заходи щодо збільшення рівня фінансування програм розвитку підприємств ЖКГ,
зростання активності їх виконання й реалізації (до 90%), активний розвиток ДПП.
Це пов’язано з тим, що існує певна недовіра щодо можливості реалізації програм
розвитку підприємств ЖКГ, низький рівень фінансування представлених
програм, їх закритість, наявність значного бюрократичного впливу й корупційних
дій, відсутність комплексної програми реалізації ДПП та ін.
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Рис. 3.8 – Рівень важливості реалізації дій, які запропоновано
здійснювати у рамках оптимістичного сценарію розвитку підприємств ЖКГ
Джерело: побудовано автором

Отже, у результаті дослідження автором визначено, що найбільший рівень
важливості реалізації дій, які запропоновано здійснювати у рамках оптимістичного
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сценарію розвитку підприємств ЖКГ, що орієнтовані на забезпечення тарифної
політики, яка, в свою чергу, базується на економічній доцільності й соціальній
орієнтованості. У цьому контексті слід вказати на важливість активного залучення
закордонних і вітчизняних інвестицій. Крім того, особлива увага фокусується у
довгостроковій перспективі розвитку підприємств ЖКГ на діях, орієнтованих на:
реалізації інноваційних програм та активному впровадженні інноваційних
технологій,

забезпеченні

функціонування

сучасних

систем

управління

кредиторською й дебіторською заборгованостями, взаємодії із споживачами та
іншими зацікавленими особами та ін.; забезпеченні розвитку конкурентного
середовища в сфері надання ЖКп, низький вплив державних інституцій; реалізації
дій щодо розвитку людського капіталу, орієнтованого на забезпечення високої
результативності й ефективності діяльності підприємств ЖКГ.
Слід зазначити, що на посередньому рівні знаходиться рівень важливості
дій, спрямованих на забезпечення функціонування системи управління
підприємств ЖКГ, орієнтованих на забезпечення його ефективності й
результативності. Такий результат свідчить про те, що у довгостроковій
перспективі трансформація управлінської системи повинна закінчитись і її
функціонування

створює

умови

для

забезпечення

ефективності

й

результативності діяльності підприємств ЖКГ. Водночас, на думку експертів,
на низькому рівні знаходяться дії, спрямовані на реалізацію в повному обсязі
(100%) програм розвитку підприємств ЖКГ, розвитку ДПП, активна реалізація
відповідних програм, досягнення високого рівня енергоефективності об’єктів,
які знаходяться або обслуговуються підприємствами ЖКГ. Це пов’язано з
тенденціями їх реалізації, розвитку ДПП, програм енергоефективності, певною
недовірою експертів щодо їх впровадження і в довгостроковій перспективі.
Таким чином, у результаті дослідження автором визначено, що при
реалізації сценаріїв у рамках стратегій розвитку підприємств ЖКГ особливу
увагу слід сфокусувати на роботі із споживачами ЖКп, формуванні та
реалізації тарифної політики, яка гармонізує економічну доцільність і соціальну
орієнтованість. Крім того, реалізація тарифної політики, повинна здійснюватись
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при безпосередній участі підприємств ЖКГ, з врахуванням їх інтересів і
особливостей функціонування.
Також у результаті узагальнення вище обґрунтованих результуючих
етапів

представленого

процесу

можна

запропонувати:

наприклад,

для

КП «Харківські теплові мережі» - песимістичний сценарій розвитку відповідно
до напрямків, які входять до нього та рівня важливості реалізації дій;
Харківського обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку
інфраструктури території», КП «Теплові мережі» - посередній; ТОВ «Котельні
лікарняного комплексу», КП «Харківводоканал» - оптимістичний.
У результаті об’єднання попередніх методичних кроків у досліджені
запропонований загальний методичний підхід до формування та реалізації
стратегій розвитку підприємств ЖКГ (рис. 3.9).
На

основі

дослідження

розробленого

методичного

підходу

до

формування механізму реалізації стратегій розвитку підприємств ЖКГ
фокусується увага на забезпеченні взаємодії між зацікавленими особами
(споживачі послуг ЖКп, центральні органи державної влади, місцеві органи
державної влади, інші зацікавлені особи) і ЖКП, гармонізації їх інтересів із
зростанням взаємної ефективності й результативності. Зокрема, при взаємодії
між підприємствами ЖКГ і споживачами послуг, з одного боку, забезпечується
високий рівень якості наданих послуг, а з іншого боку, створюються умови для
своєчасного й повного їх погашення.
При цьому фокусується увага на тому, що обрання відповідного сценарію
стратегій розвитку підприємств ЖКГ відбувається за прямим зв’язком, але
існує можливість скоригувати обраний сценарій через зворотній зв’язок чи
обрати інший сценарій.
При взаємодії між ЖКП і органами державної влади забезпечується
постійний зворотній зв’язок по широкому колу питань, забезпечити врахування
рекомендацій представлених підприємств для органів державної влади при
розробці тарифної політики, реалізації загальнодержавних стратегій розвитку
підприємств ЖКГ, впровадженні й фінансуванні відповідних програм та ін.
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Рис. 3.9 – Методичний підхід до формування механізму реалізації стратегій розвитку підприємств ЖКГ
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Взаємодія між ЖКП і органами місцевої влади повинна здійснюватись на
принципах партнерства, з забезпечення постійного та відкритого діалогу з
широкого

кола

питань,

особливо

щодо

підвищення

ефективності

й

результативності управління та функціонування.
При застосуванні методичного підходу до формування механізму
реалізації стратегій розвитку підприємств ЖКГ важливе значення має взаємодія
ЖКП із іншими зацікавленими особами, оскільки за останні роки значно
зростає їх значення. Так, фокусується увага на взаємодії ЖКП із фінансовими
установами щодо залучення кредитних ресурсів, інвесторів для забезпечення
використання інвестиційних ресурсів, екологічними організаціями щодо
поліпшення екологічного стану та ін.
У рамках методичного підходу до формування механізму реалізації стратегій
розвитку підприємств ЖКГ створюється й використовується інформаційноаналітичне забезпечення стратегічного розвитку підприємств ЖКГ, проводиться
дослідження стану та динаміки їх розвитку, визначаються та характеризуються
інструменти щодо розробки та впровадження стратегій. У межах стратегій
розвитку підприємств ЖКГ запропоновано застосовувати аналітичні, стратегічні,
економіко-математичні та інші інструментарії. На основі проведеного дослідження
стану та функціонування підприємств ЖКГ із використанням відповідного
інструментарію, встановленими причинно-наслідковими зв’язками між рівнем
оплати за надані ЖКп і економічними показниками, визначеними слабкими і
сильними сторонами діяльності підприємств ЖКГ, з врахуванням можливостей і
загроз, здійснюється вибір сценарію їх розвитку (песимістичний, посередній,
оптимістичний). При цьому у рамках відповідного сценарію розробляється та
реалізується комплекс відповідних дій, важливість і першочерговість яких
визначається на основі думок експертного середовища, яке забезпечує реалізацію
стратегій розвитку підприємств ЖКГ.
Слід зазначити, що у дослідженні доведено необхідність враховування
рівня та якості взаємодії із зацікавленими особами, при реалізації сценаріїв у
рамках стратегій розвитку підприємств ЖКГ:
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- зі споживачами послуг щодо забезпечення їх якості (тенденція до
зростання якості житлово-комунальних послуг свідчить про реалізацію
стратегії; у разі зниження якості - здійснюються відповідні зміни та корективи,
починаючи з самого початку реалізації відповідного механізму);
- з центральними органами державної влади щодо дотримання цілей
загальнодержавних стратегій;
- з місцевими та регіональними органами державної влади відносно
дотримання цілей стратегій розвитку міста (області), яка впливає на
формування та реалізацію стратегій розвитку підприємств ЖКГ;
- з іншими зацікавленими особами, які впливають на реалізацію стратегій
розвитку підприємств житлово-комунального господарства.
Отже, запропонований методичний підхід до формування механізму
реалізації стратегій розвитку підприємств ЖКГ представляє собою комплекс
взаємопов’язаних дій, які базуються на відповідному інформаційно-аналітичному
забезпеченні, інструментарію, що дозволяє здійснити оцінку стану та напрямів
функціонування підприємств ЖКГ й забезпечити реалізацію стратегій їх розвитку,
враховуючи особливості взаємодії із зацікавленими особами та трансформацій, які
відбуваються у зовнішньому економічному середовищі.
Висновки до розділу 3
У результаті обґрунтування методів розробки та реалізації стратегій
розвитку підприємств ЖКГ отримані наступні висновки та надані пропозиції:
1. У результаті застосування інструментів економіко-математичного
моделювання визначено, що на рівень оплати населення за ЖКп здійснюють
вплив показник заборгованості

населення

з оплати

за

ЖКп, рівень

відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості за ЖКп,
грошові доходи і/або сукупні ресурси домогосподарств.
2. Запропоновані заходи щодо зростання рівня оплати населення за ЖКп,
які спрямовані на: погашення поточних послуг та заборгованостей минулих
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років, реалізацію інформаційної політики щодо комунікацій підприємств ЖКГ
із споживачами відповідних послуг відносно погашення заборгованості за ЖКп,
забезпечення високого рівня взаємодії й партнерських відносин між
споживачами і комунальними підприємствами, розробку пропозицій щодо
забезпечення оптимального рівня відшкодування затвердженими тарифами
фактичної собівартості за ЖКп із урахуванням інтересів відповідних
підприємств і споживачів цих послуг.
3. Визначені дії щодо зростання рівня оплачених послуг підприємствами
ЖКГ Харківської області шляхом зниження та оптимізації рівнів кредиторської
та

дебіторської

заборгованостей

на

основі

застосування

економіко-

математичного інструментарію.
4. Використовуючи отримані з моделі результати для розробки стратегій
розвитку підприємств ЖКГ, запропоновано інструментарій, що дозволяє здійснити
вибір найкращого сценарію розвитку підприємств ЖКГ, враховуючи особливості
зовнішнього й внутрішнього середовища та функціонування підприємств ЖКГ.
5. Охарактеризовано етапи розробки стратегій розвитку підприємств ЖКГ,
які полягають у: формуванні цілей, основних параметрів, важливих питань, які
виникають у процесі розвитку підприємств ЖКГ; реалізації заходів щодо
формування інформаційно-аналітичного забезпечення; дослідженні зовнішнього й
внутрішнього середовища; визначенні тенденцій розвитку і напрямів фінансування,
характеристиці ключових факторів, які впливають на цей процес, визначенні точок
зростання; прогнозування варіантів можливого розвитку підприємств ЖКГ;
розробка заходів, що забезпечують реагування на визначені напрями й ознаки, що
характеризують відповідний сценарій; розробляється методичний підхід до
формування механізму реалізації стратегій розвитку підприємств ЖКГ.
6. Доведена необхідність застосування SWOT-аналізу для розробки та
реалізації стратегій розвитку підприємств ЖКГ, у рамках якого визначаються
слабкі й сильні сторони, характеризуються можливості й загрози, що
виникають у процесі функціонування підприємств ЖКГ.
7.

Запропоновано

у

короткостроковій

перспективі

(реалізовувати
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песимістичний сценарій, при якому необхідно подолати в галузі значні
диспропорції та дисбаланси, накопичення негативних явищ без встановлення у
відповідному періоді досить високих горизонтів розвитку); у середньостроковій
перспективі (реалізується посередній сценарій, у рамках якого створюється
підґрунтя

для

стабільного

розвитку);

у

довгостроковій

перспективі

(реалізується оптимістичний сценарій, який базується на відповідному
підґрунті та забезпечується стабільне зростання).
8. У рамках наукового підходу через вибір відповідного сценарію
розвитку в майбутньому охарактеризовані дії спрямовані на: взаємодію із
споживачами, розвиток технічного й технологічного рівня підприємств ЖКГ.
забезпечення їх фінансування та взаємодії з різними групами зацікавлених осіб;
результативності й ефективності функціонування.
9. Наголошено, що у результаті об’єднання вищерозроблених методичних
кроків

у досліджені

запропоновано

загальний

методичний

підхід

до

формування та реалізації стратегій розвитку підприємств ЖКГ та визначені
його

ознаки

і

характеристики

(цільова

орієнтованість,

функціональна

спрямованість, чітке структурування, формування зворотних зв’язків й
створення

можливостей

реагування

на

виникнення

диспропорцій

та

дисбалансів, що виникають у рамках представленого механізму, оцінка
показників, що характеризують якість його впровадження).
10. Доведено у результаті дослідженні, що при реалізації сценаріїв у
рамках стратегій розвитку підприємств ЖКГ необхідно враховувати рівень та
якість взаємодії із споживачами ЖКп, формування та реалізація тарифної
політики, яка гармонізує економічну доцільність і соціальну орієнтованість, а
також вона повинна здійснюватись при безпосередній участі підприємств ЖКГ,
з врахуванням їх інтересів і особливостей функціонування.
Основні результати досліджень і положення, що викладені в розділі,
знайшли відображення в публікаціях [27, 29, 35, 36, 38, 40], поданих у переліку
використаних джерел.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі загалом вирішене важливе науково-практичне
завдання щодо розробки специфічних методів формування та реалізації
стратегій розвитку підприємств ЖКГ в умовах, що склалися в Україні.
У процесі дослідження та вирішення поставлених задач отримані
наступні висновки та надані пропозиції:
1.

Житлово-комунальне

господарство

являє

собою

специфічну

багатогалузеву сферу життєзабезпечення, діяльність якої поширюється на все
населення та організації як на споживачів послуг, значна частка підприємств
якої належать до комунальної власності, а тарифи на послуги, рівень оплати
споживачами можуть регулюватися державою як нормативно, методологічно,
так і шляхом фінансової підтримки. Це висуває специфічні вимоги до
управління

підприємствами

ЖКГ.

У

результаті

узагальнення

досвіду

функціонування сфери ЖКГ у розвинених країнах виявлено як посилення ролі
держави та муніципалітетів у регулюванні та фінансовій підтримці її розвитку,
так і поширення ринкових механізмів розвитку із залученням приватного
капіталу. У дисертації для умов України запропоновано використання змішаної
моделі, яка враховує риси обох механізмів розвитку.
2. Виходячи із виявлених особливостей, у дисертації визначені
специфічні для галузі, але загальні для різних її підгалузей задачі
стратегічного управління розвитком підприємств ЖКГ із орієнтацією на:
а) інтереси споживачів та громади щодо якості та вартості послуг;
б)

із урахуванням

необхідності

забезпечення позитивних

результатів

фінансово-господарської діяльності підприємств; в) із можливостями різних
форм

державної

підтримки

та

участі

приватного

сектору.

Відтак

запропоновано загальний підхід до визначення стратегічних показників і
чинників з відповідних трьох груп, використання їх як індикаторів у
економіко-математичних

моделях

та

як

регуляторів

поставлених задач стратегічного розвитку підприємств.

при

вирішенні
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3.

Для

конкретизації

показників,

що

використовуватимуться

у

стратегічному управлінні як методологічний крок, був здійснений аналіз стану
підприємств ЖКГ на національному, а також регіональному рівні Харківської
області. Аналіз показав наявність триєдиної проблеми (з позицій держави,
споживачів, підприємства) та низку загроз розвитку: незбалансованість
державної тарифної політики з платоспроможністю споживачів і потребами
технічного розвитку підприємств; недостатність власних коштів підприємств;
складність залучення фінансових ресурсів з бюджетів усіх рівнів та приватних
коштів; наявність при цьому невикористаних можливостей - технічних резервів
для зменшення аварійності, втрат води і енергії, а також можливостей
підвищення ефективності управлінських і фінансових механізмів.
4. За цих умов визначено роль зовнішнього нормативно-правового
забезпечення державою стратегічного розвитку підприємств ЖКГ, яке
полягає

в

орієнтації

на

вигідне

державно-приватне

партнерство,

демонополізацію галузі як у відносинах підприємств зі споживачами, так і, в
основному, з постачальниками матеріально-технічних та енергетичних
ресурсів, створенні ефективної системи відтворення житлового фонду й
комунальної

інфраструктури

задля

сталого

функціонування

систем

життєзабезпечення населення, підвищення якості житлово-комунальних
послуг у поєднанні з оптимізацією виробничих витрат і наданням соціальної
підтримки вразливим групам населення.
5. У розвиток загального підходу до стратегічного управління
запропоновано використовувати модель визначення найважливіших

(у

нинішніх умовах - фінансово-економічних) індикаторів стану, розвитку
підприємств

та

відповідних

економіко-математичного

чинників

моделювання

впливу.

Використання

продемонстроване

на

методів
прикладі

взаємозв’язків між індикатором - рівнем оплати та чинниками: заборгованістю
за житлово-комунальні послуги, рівнем відшкодування затвердженими
тарифами

фактичної

собівартості

послуг,

сукупними ресурсами домогосподарств.

грошовими

доходами

і/або
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6. На основі результатів економіко-математичного моделювання та
визначення

значущості

чинників

як

наступний

крок

стратегічного

планування при комплексній оцінці можливостей і загроз з урахуванням
сильних і слабких сторін на рівні підприємства запропоновано використання
SWOT-моделі з точками зростання у вигляді реалізації можливостей,
нівелювання визначених загроз, зниження впливу слабких сторін і зростання
впливу

сильних

сторін

підприємств

ЖКГ.

Встановлено

також,

що

функціонування вітчизняних підприємств ЖКГ характеризується накопиченням
негативних явищ й відсутністю тенденцій розвитку. Так, кількість зовнішніх і
внутрішніх слабких сторін підприємств ЖКГ значно перевищує його сильні
сторони, які, в основному, зосереджені в задекларованих на державному та
регіональному

рівнях

програмах,

стратегіях,

нормативно-правовому

забезпеченні та потенціалі, який був створений ще за радянських часів. Тому
наголосимо на тому, що важливе значення має не тільки розробка стратегії
розвитку підприємств ЖКГ, а й побудова механізму її реалізації. Представлені
результати комплексної оцінки можливостей і загроз із урахуванням сильних і
слабких сторін у рамках SWOT-аналізу свідчать про те, що підприємства ЖКГ,
знаходячись у критичному стані, не мають чітких і стабільних тенденцій
розвитку,

водночас

характеризуються

значними

можливостями

для

забезпечення свого зростання.
7. Для вибору стратегічних рішень для підприємств різних підгалузей з
різними показниками розвитку рекомендовано застосування сценарного
підходу із експертною оцінкою результатів кожного сценарію та економікоматематичною обробкою результатів. Результати економіко-математичної
обробки показали значний рівень узгодженості думок експертів, які брали
участь у опитуванні, але зазначимо, що за кожним сценарієм відбувається
зниження коефіцієнта конкордації (песимістичний сценарій - коефіцієнт
конкордації - 0,76; посередній сценарій - коефіцієнт конкордації - 0,72;
оптимістичний сценарій - коефіцієнт конкордації - 0,7), який вказує на
зниження рівня узгодженості думок експертів. Крім того, необхідно вказати на
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певний песимізм експертів щодо реалізації сценаріїв, які орієнтовані на
довгостроковий розвиток підприємств ЖКГ на основі запропонованих дій, при
цьому, наприклад, можна запропонувати для КП «Харківські теплові мережі»
песимістичний сценарій розвитку відповідно до напрямків, які входять до нього
та рівня важливості реалізації дій; Харківського обласного комунального
підприємства

«Дирекція

розвитку

інфраструктури

території»,

КП «Теплові мережі» - посередній; ТОВ «Котельні лікарняного комплексу»,
КП «Харківводоканал» - оптимістичний.
8. Узагальнення попередніх кроків дозволило запропонувати загальний,
специфічний для підприємств галузі ЖКГ механізм формування та реалізації
стратегій, який включає: формування специфічних для галузі і підприємств
цілей;

визначення

середовища;

основних

характеристику

проблем
ключових

зовнішнього
факторів

і

й

внутрішнього

точок

зростання;

прогнозування можливих сценаріїв розвитку; схему реалізації стратегій
розвитку підприємств ЖКГ із визначенням джерел і напрямів фінансування.
Встановлено, що при розробці методичного підходу до формування механізму
реалізації стратегій розвитку підприємств ЖКГ фокусується увага на
забезпеченні взаємодії між зацікавленими особами (споживачі послуг ЖКп,
центральні органи державної влади, місцеві органи державної влади, інші
зацікавлені особи) і ЖКП, гармонізації їх інтересів із зростанням взаємної
ефективності й результативності управління та функціонування.
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