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Хімічне виробництво
Фармацевтика
Чорна металургія
Цвітна металургія
Виробництво неметалевих
мінеральний продуктів
Виробництво машин та обладнання
Виробництво автомобільної техніки та
обладнання
Авіабудування
Виробництво залізничного транспорту
Виробництво та розподіл
електроенергії, газу та води
Будівництво
Транспортування та зберігання
Зв’язок

1,44
1,78
1,65
1,23
2,22

Продовж.табл 3.8
1,03
1,05
1,18
0,90
1,41

1,87
1,66

1,21
1,06

2,11
2,57
1,52

1,32
1,53
1,14

2,05
1,75
1,34

1,29
1,24
1,00

Для розуміння можливості економічного циклу у сучасній українській
економіці можна оперувати характеристиками часу обертаємості

капіталу.

Розрахунок показує, що в умовах 2013-2014рр. середній період обертаємості
капіталу економіки становив приблизно 140-150 днів, тобто за рік формувалося
близько 2,5 повних циклуів обороту капіталу (табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Середні періоди оборотності капіталу по видах економічної діяльності, дні
Вид діяльності
Сільське і лісове господарство, полювання і рибальство

Період
оборотності
капіталу
118

Видобуток металевих руд і інших копалин, окрім паливних

202

Харчова промисловість (включаючи напої і тютюн)

98

Текстильне і швацьке виробництво (включаючи виробництво шкіри)

185

Обробка деревини і виробництво виробів з дерева

171

181

Продовж табл. 3.9
Целюлозно-паперове виробництво, видавнича і поліграфічна

229

діяльність
Хімічне виробництво

125

Виробництво інших неметалічних мінеральних продуктів

214

Металургійне виробництво

175

Виробництво машин і обладнання

204

Виробництво електроустаткування

181

Виробництво транспортних засобів і обладнання

145

Виробництво повітряного, морського і залізничного транспорту

567

Виробництво і розподіл електроенергії, газу і води

174

Будівництво

172

Транспортування і зберігання

257

Фінанси і страхування

76

Середнє по економіці

148

Чітко відстежити можна лише той цикл взаємозв'язків, в якому зростання
інвестицій або випусків формує проміжний попит, породжує прибутки, які
реалізовуються в збільшенні кінцевого попиту. Подальший розподіл ефектів в
економіці не піддається «персоніфікації», тому точно визначити момент завершення
мультиплікативної дії на економіку не представляється можливим.
Посилюється

механізми

позикових

засобів,

які

реалізується

через

традиційний механізм інвестиційного кредитування, принципово новий для наших
підприємств механізм венчурного (ризикового) фінансування, а також шляхом
випуску акціонерним товариством власних облігацій. Областю венчурного
фінансування є ризикові підприємства, які висувають і готові реалізувати
перспективні ідеї та проекти. При отриманні венчурного капіталу ці підприємства не
пов'язані з виплатою відсотків і поверненням отриманих сум. Інтерес інвестора
(власника венчурного капіталу) задовольняється набуттям прав на усі запатентовані
нововведення і ноу-хау, а також отриманням засновницького прибутку від
включення ризикових підприємств, що добилися успіху, до складу корпорації.
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На відміну від венчурного фінансування випуск облігацій компанії
розрахований на масового інвестора і може стати ефективним механізмом розвитку
тільки успішно діючих акціонерних підприємств, які мають високий імідж.
У якості найважливіших механізмів державного впливу на економічні
процеси можна виділити регулювання ринку і участь держави в капіталу компаній
(підприємств). Регулювання ринку здійснюється за допомогою обмеження
монополістичної діяльності, контролю за рівнем цін і підтримки конкуренції. Участь
в капіталі компанії шляхом володіння контрольними або великими (більше 25%)
пакетами акцій компаній стратегічно важливих галузей народного господарства
(паливно-енергетичний комплекс, металургія та ін.) забезпечує державі можливість
цілеспрямовано впливати на інші галузі в інтересах досягнення цілей економічної
політики.
Не дивлячись на те, що трансформація форм власності дозволяє акціонерним
підприємствам самостійно здійснювати фінансування науково-технічного розвитку
виробництва,

обов'язковою

складовою

економічного

механізму

управління

розвитком залишається механізм державної підтримки. Це пояснюється рядом
обставин.
По-перше, тривалістю періоду, протягом якого окупаються витрати. Саме у
цей період підприємства потребують фінансової підтримки, компенсуючи в
наступному витрати держави підвищенням податкових відрахувань за рахунок
зростання ефективності виробництва.
По-друге, викликані вимогами ринку радикальні і особливо перетворюючі
нововведення (перехід до нового життєвого циклу технології попиту і зміна
технологічної спеціалізації) є капіталомісткими і вимагають концентрації великих
ресурсів. Держава зацікавлена в таких нововведеннях, оскільки їх реалізація веде до
підйому промислового виробництва на якісно новий рівень.
По-третє, настає постіндустріальна епоха, яка характеризується створенням
нових технологій і продуктів, розрахованих на щеплення нових потреб. Тривалість
інноваційного циклу таких виробництв збільшується, оскільки в нього включається
етап визнання нової продукції споживачем. В той же час перевід виробництва на
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рівень постіндустріальної епохи надає широкі можливості для включення економіки
держави у світове народне господарство.
Механізм державної підтримки науково-технічного розвитку виробництва
різноманітний. Основу цього механізму складають бюджетне фінансування науки і
освіти та раціональна система податків.
Наука покликана створювати принципово нові технології і продукти, система
освіти – готувати висококваліфіковані кадри робітників, фахівців і менеджерів;
система податків повинна дозволити підприємствам мати достатній рівень
реінвестування прибутку і амортизаційних відрахувань, забезпечуючи тим самим
самостійність підприємств в розвитку виробництва.
Іншими механізмами державної підтримки є:
- різні форми заохочення інвестиційної активності та прогресивних
технологій. Однією з таких форм, наприклад, може бути венчурне фінансування з
боку держави ризикових проектів, реалізація яких дозволяє створити лідируючі
технології. Іншою, дуже ефективною формою підтримки, може бути надання
інвестиційного податкового кредиту; раціоналізація структури державного попиту в
цілях досягнення рентабельності державних замовлень на рівні не нижче за
рентабельність ринкового попиту;
- виділення в системі податків екологічного податку, стимулюючого
розвиток екологічно чистих виробництв і екологічно чистої продукції;
- регулювання попиту при підтримки державного фінасування, стимулює
високе завантаження виробничих потужностей і за рахунок цього зростання обсягу
прибутку, а отже, і збільшення обсягу реінвестицій.
У концепції формування соціально-економічного механізмукомплексного
розвиткуЖКГ регіону, запропонованою у п. 2.3 даної роботи було визначено другий
рівень державної фінансової підтримки (G2) у вигляді державних інвестицій в
розвиток КГ, зокрема, в розвиток двох найважливіших факторів: трудових ресурсів і
основного капіталу.
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У концепції зазначалося, якщо понизити витрати держави на відшкодування
неоплачених споживачами послуг, то грошові кошти, що вивільняються, можуть
бути інвестовані на розвиток ресурсного потенціалу системи КГ – праці і капіталу.
Ця процедура відбита в моделі М0, що має вигляд:

G (t )  G1 (t )  G2 (t ),
якщо G1 (t )  min, при G (t )  const ,

то G2 (t )  G (t ),

G2 (t )  Inv L (t )  Inv K (t )
де InvL (t )  інвестиції у розвиток трудових ресурсів; InvK (t )  інвестиції в
основний капітал.
Основний виробничий ресурс – кваліфікацію людей – неможливо збільшити
через зростання інвестицій у виробництво. Цього можна добитися тільки через
збільшення інвестицій в людину і посилення споживання – у тому числі споживання
освітніх послуг, вкладень в здоров’я людини та ін. Крім того, зростання споживання
дозволяє задовольнити насущні потреби людини, внаслідок чого у людей з'являється
час на особове зростання, розвиток творчих здібностей і т. п., тобто ті якості, які
найбільш важливі для постіндустріальної економіки.
На сьогодні при реалізації великих проектів обов'язково передбачаються
значні засоби не лише на будівництво і обладнання, але і на навчання персоналу,
його постійну перепідготовку, тренінги, надання комплексу соціальних послуг
(медичне і пенсійне страхування, організація відпочинку, освіта для членів сім'ї).
Таким чином, виробнича функція виявляє тенденцію зменшення залежності
господарських результатів від кількості вживаної живої праці й зростаюче значення
техніки. Проте ця тенденція зовсім не означає, що в умовах НТП знижується роль
людського чинника в розвиток економіки.
Новітня технологічна революція, пов'язана з використанням складних і
дорогих електронних технічних систем (роботокомплексів, оброблювальних
центрів, ГПС та ін.), кардинально міняє положення людини у виробництві. Він
перестає бути простим доповненням машинних систем і вже безпосередньо не
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впливає на обробку сировини і матеріалів. Інакше кажучи, він все більше
витісняється з прямої участі в технологічному процесі, стає його регулювальником,
контролером і направником. Від цього його роль і відповідальність за кінцеві
результати роботи не лише не зменшується, але, навпаки, незмірно зростає.
Розрахунки фахівців показали, що подальше зростання продуктивності праці
залежить від вдосконалення техніки приблизно на 40%, а на 60% – від активізації
людського чинника.
Інвестиції у розвиток трудових ресурсів можуть мати такий вигляд:
1. Розробка системи підтримки прийняття рішень відносно оптимізації
оплати праці на основі оцінки компетенцій персоналу.
2. Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації персоналу.
3. Проведення заходів щодо підвищення мотивації праці персоналу.
Розглянемо, в першу чергу, можливості розвитку трудового потенціалу
системи КГ на основі запровадження моделі оцінки компетенцій персоналу. Підхід
до

оцінки

посад,

що

базується

на

японському

досвіді,

запропонований

О. Стародєтской у роботі [164], є базовим для оцінки працівників з метою
визначення їх персональних окладів усередині «вилки окладу», він сприяє реалізації
стратегії побудови системи управління персоналом, орієнтованої на кваліфікацію і
здібності працівників. Система КГ потерпає від гострого браку кваліфікованих
кадрів робочих, фахівців і керівників. Серед чинників, яких не вистачає найбільше
для

успішного

реформування

ЖКГ,

на другому місці

знаходиться

саме

недостатність кваліфікованих спеціалістів (18,3%). [163] І кадрове питання
найближчими роками ставатиме тільки гостріше.
Тому на сучасному етапі розвитку України може бути корисним досвід
японських

менеджерів,

творчо

перероблений

з

урахуванням

специфіки

досліджуваної економічної системи. Найбільш ефективною і адекватною для даного
періоду є система управління, що базується на оцінці професійних якостей, а також
орієнтація на підготовку і «вирощування» власного кваліфікованого персоналу і
керівників, за рахунок здійснення державних інвестиційних програм.
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Розглянемо основні положення системи оцінки професійних якостей або
управління персоналом на базі здібностей: [111,164]
1. Перелік професійних здібностей (знань і компетенцій), потрібних від
працівника залежно від його розряду і посади, а також їх рівня (професійні вимоги).
2. Чітке визначення стандарту кадрової оцінки і мети для розвитку
професійних якостей.
3. Залежність окладу працівника від результатів оцінки його професійних
здібностей і результатів.
4. Розробка системи оцінка персоналу, яка складається з оцінки професійних
здібностей, результатів, прагнення працювати і поведінки.
Здібності співробітника ранжуються і, від рангу або класу, розраховується
заробітна

плата. Розробляється

система

класифікації

здібностей,

а

також

спеціальний тарифікаційний довідник, по якому і визначається розряд. У довіднику
вимоги до кваліфікації детально описуються, при цьому враховуються вік і стаж
роботи людини.
Достоїнства цього підходу:


наявність можливості підготовки персоналу з розрахунком на довгострокову

перспективу, формування і підтримку лояльності компанії;


можливість «вирощування» власних кваліфікованих кадрів (в умовах дефіциту

кваліфікованих кадрів на ринку праці);


стимулювання у працівників бажання до самовдосконалення, завдяки чому

підвищується загальний кваліфікаційний рівень персоналу як конкурентна перевага
підприємства;


вирішення проблеми браку посад для кар'єрного зростання працівників і

забезпечення можливості зростання «по горизонталі» в рамках посади (гнучке
управління персоналом).
Недоліки підходу:
- труднощі забезпечення об'єктивної і зваженої оцінки професійних здібностей
(проблеми з розробкою критеріїв оцінки);
- необхідність постійної адаптації до змін функцій і змісту роботи, що відбуваються;
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- необґрунтоване зростання фонду заробітної плати через необхідність оплачувати
вищу, ніж вимагають посадові обов'язки, кваліфікацію персоналу.
Ефективність японського підходу полягає в тому, що в центрі всієї системи
управління персоналом в японському менеджменті стоїть людина, з її здібностями і
компетенціями, а потім вже робота для неї. В цьому випадку робиться акцент на
вимірювання і розвиток компетенцій людини для того, щоб мати можливість
максимально

використовувати

її

потенціал.

У

вітчизняному

менеджменті

відбувається все навпаки – є якась робота, і для її для виконання підбирається
людина. В результаті велика частина цінного професійного потенціалу людини
залишається невикористаною.
Саме система управління персоналом на основі компетенцій повинна бути
покладена в основу не тільки оцінки персоналу, але і оцінки посад і побудови
системи винагороди працівників.
В основі системи управління персоналом на основі компетенцій лежить
методика оцінки і ранжирування посад на основі моделі компетенцій.
Розробка профілю компетенцій – звичайна процедура при оцінці персоналу.
Чи має вона відношення до оцінки робіт або посад?
Всім фахівцям кадрової служби, і не тільки ним, більшою чи меншою мірою
доводилося займатися пошуком і підбором нових працівників. По яких критеріях
здійснюється цей пошук? Від чого залежить його складність? Як правило,
пред'являються вимоги:
- до освіти кандидата;
- до його досвіду роботи;
- до його професійних і особових компетенцій, які умовно можна
згрупувати в три блоки: компетенції особистої ефективності; комунікативні
компетенції і компетенції управлінської ефективності.
Отже, сукупність всіх цих вимог і умов, це і є чинники, що визначають
вартість посад в компанії, причому в будь-якій. Загальний перелік чинників для
визначення вартості роботи має вигляд:
- освіта;
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- досвід;
- необхідні компетенції;
- умови роботи.
Розглянемо традиційні підходи до оцінки і ранжирування посад. Методи
оцінки і ранжирування посад діляться на якісні і кількісні. Використовуючи якісні
методи ранжирування посад, можна визначити відносну цінність посад в цілому,
при використанні кількісних методів ранжирування посад оцінка проводиться по
окремих чинниках. Результатом оцінки є сума очок, що дозволяє визначити
відносну цінність посади.
Класифікація методів ранжирування посад представлена на рис. 3.16.
Розглянемо кожен з методів детальніше.
Метод рангів – посади оцінюються в цілому і сортуються в порядку
убування від верхнього рангу до нижнему. Ранжируванню піддається робочий
процес в цілому на підставі посадових інструкцій.
Метод парних порівнянь – посади оцінюються в цілому і порівнюються
попарно. За наслідками порівняння посади розподіляються по рангах відповідно до
суми додатних оцінок в кожній парі.
Метод класифікацій – посади порівнюються в цілому з певним стандартом
опису посади, а не з іншими посадами. Визначається кількість рангів і робиться
загальний опис посад для кожного рангу (стандарт для порівняння). Завданням
оцінювачів є привласнення кожній посаді відповідного рангу.
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Методи ранжування посад
Якісні методи

Метод
рангів

Метод
парних
порівнянь

Кількісні методи

З використанням
експертних оцінок

Метод
класифікацій
Метод
зважених
факторів

Факторна
оцінка
функцій

З використанням
методів
мат.статистики

Бальнофакторні
таблиці
(ХЕЯ)

Компонентний
метод

Рис. 3.18. Класифікація методів ранжирування посад [164].
Метод зважених факторів – посади оцінюються на основі ключових
компенсаційних факторів, за які компанія готова платити гроші працівникам.
Приклад компенсаційних факторів: вплив посади на фінансовий результат,
складність роботи на даній посаді, управлінське або комунікативне навантаження
посади та ін. Результат оцінки – сума балів для кожної посади, що виражає її
загальну цінність для компанії і розрахована з урахуванням вагових коефіцієнтів
компенсаційних факторів.
Метод факторної оцінки

функцій

–

по

компенсаційних

чинниках

оцінюються не посади, а окремі посадові функції. Оцінка посади рівна сумі оцінок
посадових функцій, її складових. Враховуються не тільки вагові коефіцієнти
чинників, але і трудовитрати на виконання тієї або іншої функції (у відсотках від
загальної кількості робочого часу).
Бально-факторні таблиці (наприклад, метод Хея) – посади також
оцінюються по певних компенсаційних факторах, підсумкове значення балів
визначається за спеціально розробленими фахівцями двух- або тривимірними
таблицями. Значення бальних оцінок в таблицях також підібрані з урахуванням
вагових коефіцієнтів.
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Компонентний метод – метод статистичної оцінки посади з використанням
багатофакторного регресійного аналізу.
О. Стародєтская у роботі [164] робить приблизну оцінку даних методів
відносно двох критеріїв: складність і витратність по ресурсах (час, люди, гроші);
точність і об'єктивність. Методи оцінки посад розподіляться так, як це показано на
рис. 3.17.
Найбільш оптимальне співвідношення цих критеріїв у метода зважених
факторів. Розглянемо метод зважених факторів детальніше.
Крок 1. Визначення компенсаційних факторів, які використовуватимуться
при проведенні оцінки посад. Визначення вагового коефіцієнта  i для кожного i -го
фактору залежно від значущості даного фактору для оцінки посад (загальна сума
вагових коефіцієнтів всіх факторів

n

 i  100% ).
i 1

Компонентний метод

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ,
ТОЧНІСТЬ

Метод оцінки функцій
Метод бально-факторних
таблиць
Метод зважених факторів
Метод кваліфікацій
Метод парних порівнянь

Матод рангів

СКЛАДНІСТЬ, ВИТРАТНІСТЬ

Рис. 3.19. Порівняльний аналіз методів ранжирування посад [164]
Крок 2. Опис змісту факторів і шкал оцінки по кожному фактору. Кожен
фактор ділиться на рівні (від трьох до семи), значення фактору для кожного рівня
детально описуються.
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Крок 3. Аналіз і опис посади з обліком і/або у форматі компенсаційних
факторів.
Крок 4. Проведення оцінки посад по кожному фактору: оцінки умножаються
на вагові коефіцієнти факторів і підсумовуються відповідно до формули:
n

C   zi   i ,
i 1

(3.19)

де С  цінність посади; zi  оцінка за фактором i ;  i  ваговий коефіцієнт i -го
фактору; n  загальна кількість факторів.
Ключовий етап – це визначення компенсаційних факторів. Від того,
наскільки вірно визначені компенсаційні фактори і точно описані рівні оцінки по
факторах, залежить успіх всього заходу. Треба сказати, що компенсаційні фактори
використовуються не тільки при цьому підході, але і в бально-факторних таблицях
(метод Хея) і оцінці посад по функціях.
Розглянемо

деякі

приклади

наборів

компенсаційних

факторів,

використовуваних різними компаніями.
1. Чинники, рекомендовані Всесвітньою організацією праці [111,157].
2. Кваліфікація: необхідний рівень освіти і професійного досвіду.
3. Складність робочого процесу / ціна помилки: ступінь складності і
різноманітність функцій; рівень аналітичних здібностей, необхідний для виконання
посадових обов'язків.
4. Міра свободи ухвалення рішень / важливість рішень: міра свободи і
відповідальність за схвалювані рішення, їх вплив на організацію.
5. Управління / розвиток персоналу: важливість посади у сфері управління і
розвитку персоналу.
6. Взаємодії / комунікація: ступінь необхідної відповідності посаді по
горизонталі і вертикалі.
7. Умови роботи / фізичні навантаження: рівень фізичних навантажень,
потрібний при виконання робіт, а також складність умов роботи (наприклад,
концентрація уваги, фізична сила, напруженість роботи).
8. Фактори, що виділяються за методом Хея [111,157 ]
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1. Знання і досвід, необхідні для роботи:
o

практичні процедури, спеціальні методи і прийоми, професійні знання;

o

управлінське «ноу-хау» (навики планування, організації, виконання,

управління і оцінки);
o

навики в області комунікацій (уміння працювати з людьми, налагоджувати

з ними контакт і управляти їх діяльністю).
2. Навики, необхідні для вирішення проблем:
o

здібності до аналітичного мислення;

o

здібності до творчості.

3. Рівень відповідальності:
o

межі, в яких працівник на даній позиції може ухвалювати самостійні

рішення;
o

в цілому межі його діяльності;

o

рівень дії на роботу компанії.
Таблиця 3.10
Відповідність компенсаційних факторів компетенціям

Компенсаційний чинник
Рівень відповідальності
Вплив на результат
Ціна помилки
Комунікативне навантаження,
рівень комунікацій
Рівень керівництва,
управлінське навантаження
Аналітична складність

Компетенції
Відповідальність за результат, навики ухвалення
рішення
Орієнтація на досягнення результату,
самоорганізація
Орієнтація на якість, увагу до деталей
Комунікативні навики (міжособове розуміння,
переконання, вирішення протиріч)
Управлінські навики (організація групової роботи,
мотивація, розвиток, лідерство)
Навики роботи з інформацією (аналіз і
структуризація інформації, вирішення завдань)

Якщо проаналізувати все різноманіття варіантів наборів компенсаційних
чинників, можна зробити наступні висновки. Практично всі компанії пред'являють
вимоги до освіти і досвіду роботи (у більшому або меншому об'ємі). При описанні
більшості факторів використані терміни, що відносяться до понять в області
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компетенцій працівників (аналітичні здібності, комунікативні, управлінські навики і
т. п.). Фактори, які описують саму посаду, можуть бути також виражені через
визначення того, які компетенції потрібні для відповідності працівника цій посаді.
1. З порівняння, приведеного в табл. 3.10, видно, що можна використовувати
для оцінки посад вимоги до компетенцій, необхідних для виконання цієї роботи
[164].
У такому разі, оцінка посад виглядатиме таким чином, як це наведено у табл.
3.11.
Таблиця 3.11
Оцінка посад за факторами

Працівник 1
Працівник 2
Працівник n
Ваговий
коефіцієнт

Загальна оцінка

Управлінські
навики

Відповідальніст
ь
Свобода дій
Орієнтація на
досягнення
Навички
взаємодії

Навики роботи з
інформацією

Комунікативні
навики

Саморегуляція

Самоорганізація

Досвід роботи

Складність
вирішувальних
задач

Посада

Рівень освіти

Фактор
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Проаналізуємо, чим другий метод відрізняється від першого.
Оцінка посад на основі моделі компетенцій – це фактично профілізація
посади, виражена в сумарному цифровому значенні. А профіль компетенцій посади
– це інструмент для оцінки того, наскільки рівень компетенцій працівників
відповідає необхідному рівню компетенцій посади
Результатом оцінки і ранжирування (грейдінга) посад зазвичай є рівні
(грейди) посад, що мають певний діапазон розмірів окладу для кожного грейда, або,
як завжди говорять, «вилку» окладу. Але як визначити персональний оклад
працівника усередині грейда?
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Логічно це зробити відповідно до результатів оцінки працівника. Тому після
проведення грейдинга, як правило, розробляється система оцінки персоналу.
Підходи до цього достатньо різноманітні. Одні компанії просто оцінюють рівень
освіти і стаж, інші розробляють описану вище систему оцінки на основі компетенцій
і/або по результатах, треті – якісь свої, унікальні системи оцінки. Є компанії, які
віддають визначення окладу усередині грейда «на відкуп» лінійним керівникам, що
роблять це без всяких критеріїв. Це у результаті дискредитує всю ідею «прозорості»
і справедливості оплати праці, яка є такою, що веде при проведенні грейдинга.
У всіх цих випадках для розробки інструменту оцінки персоналу
здійснюється новий проект, лише в деякій мірі пов'язаний з попереднім грейдингом
посад. Витрачаються ресурси і час, які могли б бути заощадженими, якби спочатку
для оцінки посад використовувалася модель професійних компетенцій, яку можна
було б також застосувати для оцінки працівників з метою визначення їх окладу
усередині грейда.
У зв'язку з цим, в роботі пропонується наступна модель підтримки прийняття
рішень М5 на основі оцінки компетенцій, наведена на рис. 3.19.
Введемо деякі позначення:
k – зокрема компетенція, за якою поводиться оцінка ( k  1, K );
K – загальна кількість компетенцій, що враховуються;
Rpi  середнє значення профілю i-ї посади (i  1, N );

Rpik  оцінка профілю і-ї посади за k_ю компетенцію;
N – загальна кількість посад;
Rrij  середня оцінка j-го працівника на i-й посаді (i  1, М );
Rrjik  оцінка j-го працівника на і-й посаді за k-ю компетенцією;

М – загальна кількість працівників, які оцінюються;
 ij  відхилення середньої оцінки j-го працівника від середньої оцінки

профілю і-ї посади;

Z ij  оплата праці j-го працівника на і-й посаді;
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Z iu  максимально можливий оклад для і-ї посади;
Z il  мінімально можливий оклад для і-ї посади.

Початок

Визначення

,

Визначення

Визначення

,

,

,

,
так
Встановити

ні
так

ні
Рекомендується звільнити i-го працівника з j-ї посади

Кінець

Рис. 3.20 Модель (М5) прийняття рішень щодо встановлення оплати праці на основі
оцінки відповідності компетенцій працівника профілю посади.
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У разі відповідності результатів оцінки працівника ідеальному профілю
компетенцій посади йому виплачується максимальний оклад для даного грейда. Чим
менш відповідає рівень компетенцій працівника ідеальному профілю, тим менше
його оклад в рамках грейда. Якщо ж рівень компетенцій працівника перевищує
вимоги посади, то це кандидат у кадровий резерв. В цьому випадку зовсім
необов'язково переплачувати працівникові за невживані компанією компетенції,
достатньо його мотивувати можливістю кар'єрного зростання або застосування своїх
здібностей в проектній роботі. Таким чином, ми нівелюємо один з істотних
недоліків цього підходу, про який попереджали японські колеги.
В результаті, один інструмент використовується і для оцінки посад, і для
оцінки персоналу. Більш того, такий підхід – це основа побудови системи
управління персоналу, орієнтованої на людину.
На закінчення необхідного звернути увагу на ще один дуже важливий
момент. При розробці моделі компетенцій як інструменту оцінки не тільки
працівників, але і посад потрібно дотримуватися наступних принципів.
Компетенції необхідно розглядати тільки як сукупність знань і навичків, що
забезпечують успішність професійної діяльності. Неприпустимо використо-вувати як
компетенції особові якості і характеристики, які змінити неможливо.
Структура моделі компетенцій повинна враховувати структуру будь-якої
професійної діяльності в рамках компанії. Для цього модель компетенцій повинна
бути розроблена відповідно до етапів і характеристик діяльності як такий,
незалежно від її змістовних компонентів.
Професійна специфіка компанії у такому разі повинна бути врахована
при розробці поведінкових індикаторів рівнів компетенцій, тобто конкретних
поведінкових проявів компетенцій стосовно конкретних посад.
Таким чином, правильно розроблена модель компетенцій і профілізація
посад – це надійна основа для ефективної побудови всіх систем управління
персоналом комунального підприємства з метою максимального повного і
ефективного використання професійного потенціалу його працівників.
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

1.

Побудована модель оцінки, аналізу і прогнозування обсягу наданих

комунальних послуг на основі виробничої функції Кобба – Дугласа – Тінбергена
для районних підприємств комунального господарства м. Харкова дозволяють
оцінити, проаналізувати і спрогнозувати на короткостроковий період обсяг наданих
комунальних послуг в поквартальному розрізі, встановлювати причинно-наслідкові
зв'язки між факторами зростання, виділяти екстенсивні і інтенсивні фактори,
дозволяють виробити стратегії розвитку, використовуючи той фактор виробництва,
який може забезпечити найбільше економічне зростання.
2.

Запропонована комплексна модель оцінки і прогнозування державної

фінансової підтримки першого рівня М0.4 дозволяє не тільки оцінити і
проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки, але і спрогнозувати можливі кількісні і
якісні зміни в системі комунального господарства на рівні надання та сплати
комунальних послуг, формування заборгованості споживачів за надані послуги, а
також прогнозувати зниження навантаження на державний (регіональний) бюджет,
які можуть мати місце при розвитку ресурсного потенціалу системи і активній
інвестиційній політиці.
3.

В роботі стверджується, що основний виробничий ресурс - кваліфікація

людини – неможливо збільшити через зростання інвестицій у виробництві. Цього
можна добитися тільки через збільшення інвестицій в людину і посилення
споживання – у тому числі споживання освітніх послуг, вкладень в здоров’я людини
та ін.
4.

Розглянуто можливості розвитку трудового потенціалу системи КГ на

основі впровадження оцінки компетенцій персоналу.
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ВИСНОВКИ
В дисертаційній роботі вирішено важливе науково-практичне завдання
розробки теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій з формування
соціально-економічного механізму комплексного розвитку житлово-комунального
господарства. У ході проведення дослідження отримано наступні висновки:
1. Уточнено поняття «результати діяльності в сфері житлово-комунального
господарства». Послуга так само, як і фізичний продукт, є реакцією виробника на
запити ринку і, отже, має свою споживчу вартість. Це зумовлює її товарний
характер, який виражається у здатності задовольняти потреби людей за допомогою
її (послуги) придбання, використання, споживання.
2. На основі аналізу концепції маркетингу послуг в роботі виділяється ряд
характеристик, які визначають специфіку житлово-комунальних послуг у системі
галузей

національної

економіки.

Встановлено,

що

подвійність

становища

підприємств ЖК послуг (громадський і приватний характер) як суб'єктів ринкових
відносин обумовлена характером наданих ними послуг: ЖКП мають ознаки як
приватних, так і громадських благ в умовах необмеженого доступу до їх
споживання. Ці властивості ЖКП припускають можливість розвитку в даній сфері
конкуренції. Підкреслюється необхідність в процесі надання послуг приділяти увагу
персоналу, споживачам, матеріальній сфері та процесу обслуговування.
3.

Проаналізувавши

результати

реформування

житлово-комунального

господарства України встановлено, що негативні процеси в галузі не тільки не
зупинилися, а й досить активно розвиваються. Всупереч основним положенням
Бюджетного Кодексу України фінансування житлово-комунального господарства
здійснюється безсистемно, не відповідає затвердженим програмам фінансування в
цій галузі, не орієнтується на довгостроковий період відповідно до затверджених
цілей, що є прикладом неефективного використання бюджетних коштів.
Відзначається,

що

в

основі

всіх

програм

реформування

закладена

необхідність розробки методики регулювання тарифів. Для чого пропонується
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включення в чинний тариф на оплату житлово-комунальних послуг інвестиційну
складову методом прибутковості інвестованого капіталу.
4. Досліджені стан і тенденції заборгованості населення за житловокомунальні послуги. Проаналізовано ставлення населення до основних напрямів
реформування житлово-комунального господарства. Процес соціально-економічних
нововведень, які розвиваються в цій сфері, характеризується непослідовністю і
суперечливістю, що породжують недовіру і насторожене ставлення з боку населення
України до проведених реформ.
У роботі відстоюється точка зору, відповідно до якої альтернативні способи
реформування галузі лежать в площині спрямованості та принципової установки
інституціональних реформ: ринкові або неринкові.
Визначено, що в будь-якій господарській системі, в тому числі і нестабільній
економіці України, властивий свій інституційний цикл, що характеризується
певними формами економічних інститутів, типами організацій та моделями
управління, ці моделі дозволяють в конкретних історичних умовах реалізуватися і
забезпечити стабільний економічний розвиток.
5. Аналіз показав, що інституційна теорія по-новому ставить питання про
значну роль і вплив таких важливих параметрів розвитку економіки, як соціальне
розшарування населення і бідність. Одне з важливих положень інституційної
економіки – твердження про необхідність орієнтації реформ на людину, поєднання
соціальної справедливості і економічної ефективності. Тенденція перенесення
фінансових соціальних витрат з державного бюджету на заощадження громадян
пагубна і суперечить досвіду країн з високорозвиненою економікою.
6. Запропонований соціально-економічний механізм комплексного розвитку
житлово-комунального господарства регіону, спрямований на те, щоб встановити
розумний баланс між інтересами усіх сторін, пов'язаних з виробництвом,
споживанням і регулюванням житлово-комунального господарства, в якому
повинно

бути

враховано

як

рівень

державної

фінансової

підтримки

і

заборгованостей споживачів за надання послуги, прогноз обсягу наданих і
сплачених комунальних послуг, так і враховувати задоволеність споживачів
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наданими послугами, рівень компетенції персоналу і можливість залучення в галузь
інвестицій.
7. Результати аналізу доходів і витрат населення України свідчать про те, що
населення неспроможне впоратися з вантажем комунальних платежів і тому, при
стійкій тенденції підвищення плати за житлово-комунальні послуги в умовах
зниження

добробуту

населення,

потреба

адресної

соціальної

допомоги

малозабезпеченим сім'ям в субсидіях та інших державних допомогах повинна
залишатися.
8. Для стимулювання економічного зростання ЖКГ регіону, державі
необхідно в першу чергу піклуватися не стільки про експорт сировинних ресурсів,
ціни на газ та ін., скільки про зростання доходів населення, від яких вирішальною
мірою залежить особисте споживання і про капітальні інвестиції, від яких залежить
зростання виробничого потенціалу та продуктивності праці.
9. Встановлено, що формування тарифу на житлово-комунальні послуги
необхідно будувати на різних принципах – бюджетному для соціальної сфери та
ринкової для економічної сфери. Тобто, економічно обґрунтованому тарифу
повинен відповідати ліміт соціального споживання комунальних послуг.
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Додаток А
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Послуги

Виробництво

Маркетинг

Маркетинг

Х

СПОЖИВАННЯ

Взаємодія покупця і виробника послуг

Рис. А1 Моделі маркетингу послуг Дж. Ратмела, послуг «Servuction» та
Модель маркетингу послуг Дж. Ратмела [202]
Обслуговування

Фірма послуг
Невидима частина
фірми

Допоміжні відділи
фірми (склади,
офіси)

Видима частина
фірми

Iнші споживачі

Персонал
Матеріальна середа

Цільовий
споживач
Iнші споживачі

Рис. А2 Модель маркетингу послуг П.Ейгліє і Е.Ланжеара «Servuction» «Servuction»
[199]
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Продовження додатку А

Матерiальнi
витрати

Послуги

Цiна

Товар

Цiна

Просуван
ня

Мiсце

Просуван
ня

Процес
Персонал
Матерiальна
середа
Мiсце

Рис. А3. 4Р» та «6Р» моделі маркетингу послуг Д. Бітнер [197]
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Додаток Б
Клієнт
Громадська думка
про фірму

Персональні
потреби клієнта

Фiрма

Ступень 5
Якiсть послуги
що сприймається

Зовнішній зв'язок
з клієнтами

Ступень 4

Ступень 1

Очікувана якість
послуги

Надання якісної
послуги, згідно
встановленим
критеріям якості

Ступень 3
Переклад сприйняття
керівництвом фірми
очікувань клієнтів у
критерії якості послуги
Ступень 2
Сприйняття
керівництвом фірми
очікувань клієнтів

Минулий
купівельний
досвід клієнта

Критерії якості послуг:
- Матеріальність
(можливість побачити
сучасне обладнання,
оргтехніку, персонал,
наявність і привабливість
інформаційних матеріалів)
- Надійність (здатність
фірми виконати обіцяну
послугу точно в строк і
якісно)
- Чуйність (швидке
обслуговування і щире
бажання керівництва і
персоналу фірми допомогти
споживачеві)
- Переконаність
(компетентність,
відповідальність і
впевненість обслуговуючого
персоналу фірми)
- Співчуття (Турбота,
ввічливість та
індивідуальний підхід до
споживачів)

Рис. Б1 П’ятиступенева модель маркетингу послуг [194]
Перший рівень – це можливий розрив між очікуваннями клієнтів та
сприйняття керівництвом фірми цих очікувань. Іншими словами, це незнання або
непорозуміння в силу будь-яких причин керівництвом фірми того, що клієнти
очікують від послуг фірми.
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Другий рівень – розрив між сприйняттям керівництва фірми очікувань
клієнтів та трансформацією цих очікувань в специфікації якості послуг. На цьому
рівні керівництво фірми чудово розуміє очікування клієнтів, але в силу будь-яких
технічних або організаційних причин не може забезпечити стандарти якісного
обслуговування або неточно формулює вимоги до співробітників фірми, що
забезпечують ці стандарти.
Третій рівень – розрив між чітко необхідними та існуючими стандартами
якості

послуг,

що

надаються

фірмою.

Керівництво

фірми

може

цілком

усвідомлювати очікування клієнтів відносно якості та чітко формулювати вимоги до
співробітників, що забезпечують стандарти якості, але в силу будь-яких причин не
можуть або не бажають відповідати цим стандартам при безпосередніх контактах з
клієнтами.
Четвертий рівень – можливий розрив між якістю послуг, що надаються, та
зовнішньою інформацією про цю якість, що передається потенційним клієнтам
шляхом діючих маркетингових комунікацій. На цій ступені може відбуватися
невідповідність між якістю послуг, що декларується, та реальним рівнем
обслуговування клієнтів.

П’ятий, найважливіший, рівень – це розрив між сформованими
очікуваннями клієнтів відносно якості послуги та їх безпосереднім
сприйняттям цієї якості в

процесі споживання

послуги.

Згідно

п’ятиступеневої моделі, розрив на даному рівні відбувається внаслідок
виникаючих розривів на будь-якому з попередніх чотирьох рівнів.
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Додаток В
Особливості ЖКГ за С. де Куссерг

Особливості продуктів
ЖКГ за С. де Куссерг

Несхильність до
амортизації
Відсутність можливостей
приватного захисту
продукту
Одноманіття
пропонуємих ЖКГ
продуктів
Безпосередній продаж
продукції ЖКГ клієнтам
Залежність від
податкового
законодавства

Рис. В1 Фази життєвого циклу продукту ЖКГ відносять за С.
де Куссерг

Життєвий циклу
продукту ЖКГ

Введення в обіг – характеризується швидким
зростанням обсягу продаж;

Підйом, коли чисельність продажів стабілізується та далі слідує
конкурентна боротьба між господарюючими суб’єктами ЖКГ за
кінцевого споживача, удосконалення продукту ЖКГ;

Спад – даний період зазвичай розтягується на десятки років, внаслідок
відданості клієнтів та структур ЖКГ до звиклих форм співпраці.

Рис.В2 Життєвий цикл продукту ЖКГ за за С. де Куссерг
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Класифікація послуг ЖКГ
Спрямованість на
задоволення споживачів
(клієнта);

Прямі послуги
(direct services),
що задовольняють
безпосередні
побажання
клієнтів (платіжні,
комерційні,
інвестиційні
послуги);

Непрямі або супутні
послуги (related
services), що
оголошуються або
роблять більш зручними
надання прямих послуг
без отримання клієнтом
додаткової корисності
(клірингові послуги,
телефонне управління
рахунком послуг ЖКГ,
консультаційні послуги
та ін.);

Сегментація за
групами клієнтів.

Послуги, що
приносять
додаткову
корисність
функціонува
ння ЖКГ або
зниження
витрат ЖКГ
(added-value
services) при
використанні
прямих
витрат;

Рис. В3 Класифікація послуг ЖКГ заснована на ряді критеріїв, що
характеризують особливості їх надання клієнтам [50]

Градації послуг

Перший рівень – послуги, які запитані великою кількістю споживачів (оплата
житлового фонду, користування системами теплопостачання,
електропостачання, водопостачання, водовідведення, газопостачання та ін.);

Другий рівень – послуги, що потребують спеціального рівня організації ЖКГ
та підготовки кадрів (управління активами ЖКГ, інвестиційні послуги);

Третій рівень – послуги, що потребують професійних знань в галузі
використання послуг ЖКГ (послуги в області корпоративних фінансів ЖКГ,
управління змішаними активами ЖКГ
Четвертий рівень – послуги, що потребують спеціальних знань та вмінь в
сфері інституційного планування діяльності ЖКГ, інвестиційного
інжинірингу.

Рис.В4 Градації послуг ЖКП виходячи з ступеню складності
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Додаток Д
Програма відповідно до Державного бюджету України на 2014

Напрям (програма)
1. Погашення бюджетної кредиторської
заборгованості за виконані роботи, яка
виникла в 2012-2013 рр. за бюджетними
програмами
«Реформування і реконструкція теплових
мереж і котельних»
«Загальнодержавна програма реформування
і розвитку ЖКГ»
«Відшкодування процентної ставки за
кредитами, спрямованими на реалізацію
проектів»
«Енергозбереження, розвиток і
реконструкція систем теплообеспечения»
«Надання державної підтримки для
реалізації інвестиційних проектів по
технічному переоснащенню і капітальному
ремонту житлових будинків (зданих в
експлуатацію до
1 січня 1989 р.) і
капітальному ремонту ліфтів в житлових
будинках, в яких створюються нові або вже
функціонують ОСМД»
2. Реконструкція і капітальний ремонт
житлових будинків із застосуванням
енергозбережних технологій і
обладнання (ремонт або заміна ліфтів, які
знаходяться в аварійному стані)
3. Реконструкція централізованих систем
водопостачання і водовідведення з
використанням енергозберігаючого
обладнання і технологій
4. Реалізація інвестиційних (пілотних)
проектів у сфері ЖКГ.
5. Погашення кредиторської заборгованості
минулих років за програмою «Ліквідація
наслідків підтоплення територій в містах
і селищах України»

Заплановані
програмами
грошові кошти
(тис. грн.)

Профінансовано з
бюджету
(тис. грн.)

Доля
фінансування (%)

-

-

-

-

-

-

40866,1

40866,1

100

151711,4

11171 1.4

73,6

146650,6

128451,1

87.6

43652,2

37905,2

86,8

114755

74755,2

65,1

20000

17922

89,6

8992,6

8992,6

100
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Додаток Є
Порівняльний аналіз запланованих і передбачених в Державному бюджеті України
на 2014 рік грошових коштів на реалізацію Програми
Напрям
Програми
1. Нормативноправове і науковотехнічне
забезпечення
2. Технічне
переоснащення
галузі, скорочення
питомих витрат
енергоресурсів

Заплановані в
Програмі грошові
кошти (млн. грн.)

10,0

2900,7

Бюджетні програми,
передбачені в Державному
бюджеті України на 2014 рік
Нормативно-правове і
науково-технічне
забезпечення
Енергозбереження, розвиток і
реконструкція систем
теплообеспечения
Реконструкція
централізованих систем
водопостачання і водовідведення з використанням
енергозбе-режних
устаткування і технологій
Реконструкція і капітальний
ремонт житлових будинків із
застосуван-ням технологій
енергозбережних і
устаткування (ремонт або
заміна ліфтів, що знаходяться
в аварій-ному стані)
Надання державної
підтримки для реалізації
інвестиційних проектів по
технічному переоснащенню і
капітальному ремонту
житлових будинків (зданих в
експлуатацію до 1 січня 1989
р.), капітальному ремонту
ліфтів в житлових будинках,
в яких створюються нові або
вже функціонують ОСМД
Реалізація інвестиційних
(пілотних) проектів у сфері
ЖКГ

Всього по п.2
3. Залучення
інвестицій і
співпраця з МФО

Передбачені
бюджетом
грошові кошти
(млн. грн.)
6,528 (у тому
числі 1,096 – на
нормування і
стандартизацію)

151,711

114,755

43,652

146,650

20,000
476,768

2,0

Залучення інвестицій і
співпраця з МФО

2,0
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4. Забезпечення
широкої
підтримки
громадськості
5. Створення
системи
ефективного
управ-ління
житлом і підприємствами
ЖКГ, розвиток
системи державного
регулювання
природних
монополій

3,0

0,5

Погашення бюджетної
кредиторської заборгованості
за виконані робо-ти, яка
виникла в 2012-2014 рр. за
програмами «Реформування і
рекон-струкція теплових
мереж і котель-них»,
«Загальнодержавна прорама
реформування і розвитку
ЖКГ» і «Відшкодування
процентної ставки за
кредитами, спрямованими на
реа-лізацію проектів
енергозбереження»

40,866
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Додаток Ж
ОСНОВНИМІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НКРЕ
Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та

1.

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах
електроенергетики, теплопостачання в частині діяльності
теплової

енергії

на теплоелектроцентралях,

атомних електростанціях

і

когенераційних

з

виробництва

теплоелектростанціях,

установках

та

установках

із

використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі - сфера
теплопостачання), на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу
(метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі - природний газ),
нафти та нафтопродуктів;
сприяння розвитку конкуренції у сфері виробництва і постачання

2.

електричної енергії, на ринку природного газу, а також створенню конкурентного
середовища у сфері теплопостачання;

забезпечення проведення цінової і

тарифної політики у сфері енергетики та нафтогазовому комплексі;
сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі

3.

збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів
товарів

(послуг),

що

виробляються

(надаються) суб'єктами природних

монополій;
4.

захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у

стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах

електроенергетики,

теплопостачання та нафтогазовому комплексі.
НКРЕ відповідно до покладених на неї завдань:
1) бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної
політики

у

сфері

функціонування

ринків

електричної енергії та в сфері

теплопостачання, ринків природного газу, нафти та нафтопродуктів;
2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать
до її компетенції, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції
щодо вдосконалення законодавства;
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3) подає Президенту України та Верховній

Раді

України щорічний

звіт про результати своєї діяльності та оприлюднює його на веб-сайті НКРЕ;
4) здійснює ліцензування господарської

діяльності

у

сферах

електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі, видає ліцензії
на право провадження діяльності з:
- виробництва електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень,
установлений ліцензійними умовами;
- комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;
- передачі та постачання електричної енергії;
- виробництва теплової

енергії

на

теплоелектроцентралях

та

установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел
- енергії;
трубопроводом,

транспортування нафти,

транспортування природного,

нафтопродуктів

магістральним

нафтового газу і газу (метану)

вугільних родовищ трубопроводами та їх розподілу;

постачання природного

газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;
- зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах,
що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;
5) розробляє і затверджує:
- інструкцію про порядок видачі ліцензій на право провадження господарської
діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання;
- умови та правила провадження ліцензованої діяльності (далі - ліцензійні
умови);
- порядки контролю за дотриманням ліцензійних умов;
-

порядки (методики) формування цін і тарифів на товари (послуги),

що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами,
що провадять діяльність на суміжних ринках
теплопостачання
тарифоутворення;

та

у

сферах

електроенергетики,

нафтогазовому комплексі, та методології ціно-,
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-

правила користування електричною енергією;

-

правила користування природним газом для юридичних осіб ;

-

порядок відшкодування

збитків

внаслідок

порушення

Правил

надання населенню послуг із газопостачання ;
-

порядок формування інвестиційних програм;

-

правила приєднання когенераційних установок до електричних мереж;

-

порядок проведення

аукціону

щодо

доступу

до

пропускної

спроможності міждержавних електричних мереж України;
-

правила надання і погодження технічних умов на підключення до мереж

(споруд) електро- та теплоенергетики;
-

порядок доступу до Єдиної газотранспортної системи України;

-

алгоритм розподілу коштів;

типові форми господарських договорів, у тому числі на:
- купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками
природного газу);
- транспортування

природного

газу

магістральними трубопроводами;

- зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу;
- приєднання до газових мереж;
- розподіл природного газу;
- постачання природного газу за регульованим тарифом;
- показники надійності та комерційної якості надання послуг суб'єктами
природних монополій;
економічні коефіцієнти

-

електроенергії

(

z1532-13

нормативних

технологічних

), а також критерії визначення класів

витрат

споживачів

електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги;
6) установлює:
- ціни (тарифи) на електричну енергію, тарифи на її передачу та
постачання;
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ціни на товарний природний газ власного видобутку для суб'єктів,

-

визначених законом;
роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб

населення;
-

граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що

фінансуються з державного і місцевих бюджетів, для промислових споживачів та
інших суб'єктів господарювання;
-

граничні рівні

господарювання,

цін

які виробляють

на

природний

теплову

газ

енергію,

у

для

тому

суб'єктів

числі блочних

(модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з
обсягу

природного

газу,

що використовується для виробництва та надання

населенню і релігійним організаціям послуг з

опалення

та

гарячого

водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового
та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);
тарифи на транспортування природного,

(метану)

вугільних

родовищ

нафтового газу та газу

магістральними

та

розподільними

трубопроводами;
тарифи на постачання природного газу та газу (метану)

-

вугільних родовищ за регульованим тарифом;
-

тарифи на закачування,

зберігання та відбір природного газу, газу

(метану) вугільних родовищ;
-

тарифи на транспортування магістральними трубопроводами нафти,

нафтопродуктів та аміаку;
-

тарифи на

теплову

енергію,

що

виробляється

на

теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
7) визначає умови, за яких

дозволяється

діяльності провадити діяльність без ліцензій;

суб'єктам господарської
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8) установлює

для

провадження ними господарської

суб'єктів природних монополій вимоги щодо
діяльності,

яка

не

належить

до

сфери

природних монополій, у разі якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває
у стані природної монополії;
9) здійснює контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов
провадження господарської діяльності;
10) здійснює безперешкодно перевірку дотримання ліцензійних умов;
11) вживає заходів щодо запобігання порушенням ліцензійних умов;
12) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин

на

ринках електричної енергії та природного газу;
13) визначає умови доступу суб'єктів ринків електроенергії, природного
газу, нафти та нафтопродуктів до товарів (послуг), що виробляються (надаються)
суб'єктами природних монополій;
14) погоджує в межах своїх повноважень договір між членами оптового
ринку електричної енергії та додатки до нього;
15) визначає ступінь кваліфікації споживачів природного газу;
16) установлює

обмеження

щодо

суміщення

видів

діяльності

відповідними суб'єктами ринків;
17) розглядає справи про порушення ліцензійних умов, а також справи
про

адміністративні

правопорушення

і

за

результатами

розгляду приймає

відповідні рішення у межах своєї компетенції;
18) передає до відповідних державних органів матеріали про виявлені
факти порушення законодавства;
19) визначає відповідність ліквідації,

реорганізації у формі злиття,

приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більш як 25
відсотків часток (акцій,

паїв) активів суб'єктів господарської діяльності в

електроенергетиці і більш як 10 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів
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господарської діяльності на ринку природного газу ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності;
20) формує

та

веде

реєстр

об'єктів електроенергетики,

що

використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного
газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій), а також
реєстри суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється НКРЕ;
21) розглядає звернення споживачів та надає роз'яснення з питань
застосування нормативно-правових актів НКРЕ;
22) організовує проведення науково-технічних

та

аналітичних

досліджень з питань, що належать до її компетенції;
23) інформує громадськість про результати своєї діяльності, провадить у
встановленому законодавством порядку видавничу діяльність;
24) співпрацює

з

громадськими

організаціями

споживачів

(об'єднаннями споживачів) у питаннях захисту прав споживачів електричної
енергії та природного газу;
25) взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснює співробітництво
з

відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з

питань, що належать до її компетенції, та бере участь у підготовці проектів
міжнародних договорів України;
26) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо

адаптації

законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до
законодавства Європейського Союзу;
27) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами
державної власності, що належать до сфери її управління;
28) здійснює інші повноваження, визначені законами України та
покладені на неї Президентом України.
5. НКРЕ з метою організації своєї діяльності:
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1) забезпечує в межах

повноважень

здійснення

заходів

щодо

запобігання корупції, контроль за їх здійсненням в апараті НКРЕ, її територіальних
органах;
2) забезпечує виконання завдань з

мобілізаційної

підготовки та

мобілізації держави в межах повноважень і реалізацію державної політики з питань
цивільної оборони (цивільного захисту);
3) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики
стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням;
4) забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність,здійснює
заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для
участі громадян у процесі формування тареалізації державної політики.
6. НКРЕ для забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій
має право:
1) приймати у межах своєї компетенції рішення, що єобов'язковими
до виконання суб'єктами природних монополій;
2) отримувати від суб'єктів природних монополій та суб'єктів,що
провадять діяльність на суміжних ринках, на свій запитдокументи, статистичну
та іншу інформацію про їх діяльність,необхідні для здійснення покладених на
НКРЕ функцій;
3) застосовувати відповідні санкції до суб'єктів природних монополій та
суб'єктів господарювання,

що провадять діяльність насуміжних ринках, за

порушення ними ліцензійних умов;
4) приймати рішення про накладення штрафів на суб'єктів природних
монополій у випадках, передбачених законодавством;
5) складати протоколи про порушення посадовими особами суб'єктів
природних монополій законодавства про природні монополії відповідно до Кодексу
України про адміністративні правопорушення;
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6) приймати з питань, що належать до її компетенції, нормативноправові акти, контролювати їх виконання;
7) одержувати в установленому законодавством порядку від органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядуванняінформацію, документи
і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
8) залучати вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (запогодженням

з

їх

керівниками) для розроблення проектівнормативно-правових актів, проведення
консультацій та експертиз усферах

електроенергетики,

теплопостачання

та

нафтогазовому комплексі;
9) утворювати в разі потреби у межах своєї компетенції робоч групи,
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи;
10) здійснювати захист своїх прав та законних інтересів у суді;
7. НКРЕ у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє
в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними
органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами
місцевого самоврядування, відповідними органами

іноземних

держав

і

міжнародних організацій, ідприємствами, установами, організаціями.
8. Комісія, її центральний апарат та територіальні органи становлять
систему органів НКРЕ, яку очолює Голова НКРЕ.

Територіальні органи діють

на підставі положень, що затверджуються НКРЕ.
9. Комісія як колегіальний орган утворюється у складі Голови та шести
членів. Голова, члени НКРЕ призначаються на посади та звільняються з посад
Президентом України шляхом видання відповідного указу.
Термін повноважень Голови, члена НКРЕ становить шість років.
Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом НКРЕ більше
двох термінів підряд.
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НКРЕ є

правомочною

з моменту призначення більше половини її

загального кількісного складу.
Рішення, прийняті

НКРЕ,

оформлюються

постановами

і

розпорядженнями.
Рішення НКРЕ, прийняті у межах її повноважень, обов'язкові до
виконання суб'єктами природних монополій.
Рішення Комісії

можуть

бути

оскаржені

в

установленому

законодавством порядку.
Рішення НКРЕ,

які є нормативно-правовими актами,

підлягають

обов'язковій державній реєстрації в установленому законодавством порядку, за
винятком рішень з питань встановлення цін та тарифів (крім
встановлення

цін

та

тарифів

для

населення) та рішень з

питань

функціонування оптового ринку електричної енергії.
Рішення НКРЕ, які є нормативно-правовими актами, не потребують
узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених
законом.
Рішення НКРЕ, які відповідно до закону є регуляторними актами (крім
рішень

щодо

встановлення

тарифів),

розробляються,

приймаються та оприлюднюються з урахуванням

розглядаються,

вимог Закону України "Про

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
НКРЕ має право видавати в установленому порядку разом з органами
виконавчої влади спільні акти.
14. НКРЕ

для виконання покладених на неї завдань може утворювати

консультативні та інші дорадчі

органи.

Положення

про

такі органи

затверджуються НКРЕ.
НКРЕ для

науково-методичного

та інформаційного забезпечення

діяльності, у тому числі збалансування у процесі діяльності НКРЕ

своєї

інтересів

суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання, що здійснюють
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діяльність на суміжних ринках, споживачів товарів і послуг, може залучати
вчених, експертів, консультантів, представників громадськості.

15. Гранична

чисельність працівників НКРЕ затверджується Президентом України.
Структура НКРЕ

затверджується Головою НКРЕ у межах видатків,

передбачених у Державному бюджеті України.
Штатний розпис затверджується Головою НКРЕ за погодженням

із

Міністерством фінансів України.
16. НКРЕ є юридичною особою,
органах

Державної

казначейської

має самостійний баланс, рахунки в

служби

України,

поточні

та

вкладні

(депозитні) рахунки в установах банку та печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням.
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Додаток З
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ВИЗНАЧЕНІ
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 10.09.2014 № 715/2014
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), є державним колегіальним органом,
підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.
НКРЕКП є органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики
та комунальних послуг.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:
1) державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів
господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах
електроенергетики,

теплопостачання,

централізованого

водопостачання

та

водовідведення, на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу
(метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі - природний газ), нафти та
нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів;
2) збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів і держави;
3) забезпечення прозорості і відкритості діяльності на ринках природних монополій
та на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання
і водовідведення;
4) сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва і постачання електричної
та теплової енергії, на ринку природного газу, а також перероблення побутових
відходів;
5)

забезпечення

електроенергетики,

проведення

цінової

теплопостачання,

і

тарифної

централізованого

політики

у

сферах

водопостачання

та

водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому
комплексі, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін;
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6)

сприяння

ефективному

функціонуванню

товарних

ринків

на

основі

збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів
товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;
7) забезпечення самоокупності діяльності суб'єктів природних монополій та
суб'єктів господарювання на суміжних ринках;
8) захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані
природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики,
теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення
та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі;
9) забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на
ринках, які перебувають у стані природної монополії;
10) обмеження впливу суб'єктів природних монополій на державну політику та
сприяння конкуренції на суміжних ринках з метою забезпечення ефективного
функціонування відповідних галузей.
НКРЕКП ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЕЇ ЗАВДАНЬ:
1) бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у
сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та
нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і
водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;
2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її
компетенції, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
вдосконалення законодавства;
3) подає Президентові України, Верховній Раді України щорічний звіт про
результати своєї діяльності та оприлюднює його на своєму веб-сайті;
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4) здійснює ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики,
теплопостачання,

централізованого

водопостачання

і

водовідведення

та

у

нафтогазовому комплексі відповідно до вимог чинного законодавства;
5) розробляє і затверджує:
- інструкцію про порядок видачі ліцензій на право провадження господарської
діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання;
- умови та правила провадження ліцензованої діяльності (далі - ліцензійні умови);
- порядки контролю за дотриманням ліцензійних умов;
- порядки (методики) формування цін і тарифів на товари (послуги), що
виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що
провадять

діяльність

на

суміжних

ринках

у

сферах

електроенергетики,

теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення
та захоронення побутових відходів, на ринках природного газу, нафти та
нафтопродуктів;
- правила користування електричною енергією;
- правила користування природним газом для юридичних осіб;
- правила користування тепловою енергією;
- порядок відшкодування збитків внаслідок порушення Правил надання населенню
послуг із газопостачання;
- порядок формування інвестиційних програм;
- правила приєднання до теплових та водопровідних мереж і типові договори,
передбачені такими правилами;
правила приєднання електроустановок до електричних мереж;
методику розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних
мереж;
-

порядок фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних

мереж;
-

порядок проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності

міждержавних електричних мереж України;
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-

правила надання і погодження технічних умов на підключення до мереж

(споруд) електро- та теплоенергетики;
-

порядок доступу до Єдиної газотранспортної системи України;

-

алгоритми розподілу коштів;

типові форми господарських договорів, у тому числі на:
- купівлю-продаж

природного

газу

(між

власниками

та

постачальниками

природного газу);
- транспортування природного газу магістральними трубопроводами;
- зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу;
- приєднання до газових мереж;
- розподіл природного газу;
- постачання природного газу за регульованим тарифом;
- приєднання електроустановок до електричних мереж;
- показники надійності та комерційної якості надання послуг суб'єктами природних
монополій;
- економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії, а
також критерії визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих
за ступенями напруги;
-

інші нормативно-правові акти, передбачені законодавством;

6) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових операцій у сферах
електроенергетики,

теплопостачання,

централізованого

водопостачання

і

водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, на ринку
природного газу відповідно до законодавства;
7) установлює:
- ціни (тарифи) на електричну енергію, тарифи на її передачу та постачання;
ціни на товарний природний газ власного видобутку для суб'єктів, визначених
законом;
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- роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення;
- граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з
державного і місцевих бюджетів, для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарювання;
- граничні рівні цін на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють
теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на
дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується
для виробництва та надання населенню і релігійним організаціям послуг з опалення
та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого
приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);
- тарифи на транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних
родовищ магістральними та розподільними трубопроводами;
- тарифи на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за
регульованим тарифом;
- тарифи на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану)
вугільних родовищ;
-

тарифи

на

транспортування

магістральними

трубопроводами

нафти,

нафтопродуктів та аміаку;
тарифи на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС
та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії;
- тарифи на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів
господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється
НКРЕКП;
- обмеження щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних
монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках;
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- порядок формування плати за підключення до мереж суб'єктів природних
монополій та здійснення контролю за його дотриманням;
8) визначає умови, за яких суб'єктам господарської діяльності дозволяється
провадити діяльність без ліцензій;
9) здійснює заходи щодо обмеження монополізму, регулювання умов провадження
господарської діяльності, а також сприяє створенню умов для виведення товарних
ринків

у

сферах

теплопостачання,

централізованого

водопостачання

і

водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів зі стану
природної монополії та заходи щодо розвитку конкуренції на суміжних ринках;
10) установлює для суб'єктів природних монополій вимоги щодо провадження ними
господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо
така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;
11) здійснює контроль за:
додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності;
- цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів і
які одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності суб'єктами
природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках;
- виконанням суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на
суміжних ринках інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних
фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження
діяльності, що підлягає регулюванню;
додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності;
- цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів і
які одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності суб'єктами
природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках;
- виконанням суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на
суміжних ринках інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних
фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження
діяльності, що підлягає регулюванню;
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виконанням суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на
суміжних ринках інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних
фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження
діяльності, що підлягає регулюванню;
12) здійснює безперешкодно перевірку дотримання ліцензійних умов;
13) вживає заходів щодо запобігання порушенням ліцензійних умов;
14) визначає умови доступу до товарів (послуг), що виробляються (надаються)
суб'єктами природних монополій;
15) погоджує в межах своїх повноважень договір між членами оптового ринку
електричної енергії та додатки до нього;
16) визначає ступінь кваліфікації споживачів природного газу;
17) визначає індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для
суб'єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється
НКРЕКП;
18) розглядає справи про порушення ліцензійних умов, а також справи про
адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає відповідні
рішення у межах своєї компетенції;
19) передає до відповідних державних органів матеріали про виявлені факти
порушення законодавства;
20) визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання,
участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більш як 25 відсотків
часток (акцій, паїв) активів суб'єктів господарської діяльності у сферах
електроенергетики,

теплопостачання,

централізованого

водопостачання

та

водовідведення і більш як 10 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів
господарської

діяльності

на

ринку

природного

газу

ліцензійним

умовам

провадження господарської діяльності;
21) формує та веде реєстр об'єктів електроенергетики, що використовують
альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з
використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій), а також реєстри
суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється НКРЕКП;
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Додаток К
Заходи, спрямовані на створення законодавчої і адміністративної бази для
подальшої практичної реалізації реформи
Сформовано як самостійну структуру міністерство ЖКГ (законодавчою
підставою для нього стало затверджене Кабінетом Міністрів України «Положення
про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України» 15.09.92 N
56.) Сьогодні це Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житловокомунального господарства України (указ Президента України № 633/2011)
1. Створено Державну житлово-комунальну інспекцію, Кабінетом Міністрів
затверджено «Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію»
2. Створено «Всеукраїнську асоціацію приватних інвесторів ЖКГ» («ВАПІ ЖКГ»)
3. Створено Національну комісію регулювання електроенергетики (НКРЕ).
4. Відповідно до указу Президента України № 743/2011 створено Національну
комісію регулювання ринку комунальних послуг України (НКРРКП)
Розроблено та прийнято закони:
Закон України «Про житлово-комунальні послуги», (від 4.06.2004 №

1.
IV

2.

№ 1875-

)
Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»

(від 29.11.2001 № 2866-III)
3.

Внесено доповнення до Житлового кодексу України, проведено заходи щодо

підготовки його нової редакції;
4.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про Концепцію розвитку

житлово-комунального господарства в Україні" (від 27.02.1995 № 150)
5.

Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку

житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки». від 24.06.2004 р. – №
1869 – IV. Закон Україні від 24 червня 2004 року № 1869IV

про

Загальнодержавну

програму

реформування

комунального господарства на 2004 - 2010 роки

і

розвитку

житлово-
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Продовження додатку К
6.

Закон України про Загальнодержавну програму реформування і розвитку

житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки N 1511-VI (1511-17) від
11.06.2009
7.

Закон України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на

2006-2020 роки» від 03.03.2005. – № 2455 – ІV.3.
8.

Закон України «Про питну воду і питне водопостачання» від 10.01.2002. –

№2918 – Ш».
9.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду і питне

водопостачання» від 18.11.2004. – № 2196 – IV.
10.

Закон України «Про особливості передачі в оренду або концесію об'єктів

централізованого водо-, теплопостачання і водовідводу, які знаходяться в
комунальній власності».
11.

Закон України «Про оренду державного і комунального майна», Закон

України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг
(НКРРКП) (від 10.04.1992 № 2269-XI)
12.

Закон України "Про державно-приватне партнерство", 01.07.2010 № 2404-VI.
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Додаток Л
Таблиця Л1
Оцінка населенням роботи житлово-комунальних підприємств

Старше 50
років

Незавершен
а освіта

Середня

Середня
спеціальна

Вища

Нижче
середнього

Середній

Вище
середнього

Мегаполіси

Великі
міста

Малі міста

Села

100

26

29

43

46

54

33

31

36

22

35

31

12

34

27

33

12

16

39

27

31

34

31

30

32

31

33

30

31

31

31

32

32

29

32

31

26

30

34

29

57

55

58

60

56

59

56

61

56

54

57

59

63

60

55

61

71

68

54

51

11

11

12

10

12

10

11

10

12

15

13

9

5

11

13

8

3

3

12

20

Жінки

36-50 років

Тип населеного
пункту

18-35 років

Рівень доходу

Чоловіки

Освіта

Песимісти

Вік

Реалісти

Стать

Оптимісти

Життєва
позиція

Разом
Питома
Важко
незадовільно задовільно вага груп
відповісти
(%)

Групи
респонднетів
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Додаток М
Таблиця М1
Відношення населення до проведення реформ [171]

Песимісти

Чоловіки

Жінки

18-35 років

36-50 років

Середня

Середня
спеціальна

Вища

Нижче
середнього

Середній

Вище
середнього

Великі міста

Середні міста

Малі міста

Села

26

29

43

46

54

33

31

36

22

35

31

12

34

27

33

12

16

39

27

44

52

44

39

46

42

52

49

33

30

45

48

57

44

39

50

48

52

40

44

27

24

28

28

27

26

22

27

31

30

28

26

18

29

27

24

29

23

30

23

29

24

28

32

27

31

26

24

36

40

27

26

25

27

35

26

23

26

30

32

Старше 50
років
Незавершена
освіта

Реалісти

100

Групи
респондентів

Оптимісти

Тип населеного
пункту

Разом

Рівень
доходу

Питома
вага
(%)

Освіта

потрібн
а

Вік

не
потрібн
а

Стать

Важко
відповіс
ти

Життєва
позиція

Основні джерела інформації про реформи в ЖКГ – матеріали національного телебачення (49%);

матеріали

міських газет (31,2%); матеріали міського телебачення (29,8%) і інформація від родичів, сусідів, колег по роботі(20,9%).
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Додаток О

Сучасна
інституційна теорія
ґрунтується на
вирішенні трьох
основних проблем

Пояснення
виникнення нових
інститутів,
функціонування їх в
нових умовах

З'ясування суті
інституційного
порядку

Оцінка ролі і
характеру
інституційних змін

Рис.О1 Принципи сучасної інституційної теорії
Основні відмінності інституціоналізма від інших економічних шкіл:
Теорії, економічні

Відмінності теорії інституціоналізма

школи, принципи
Неокласична школа

Звичні для неокласичної школи категорії (такі, як
ціна, прибуток, попит) не ігноруються, а
розглядаються з врахуванням повнішого спектру
інтересів і стосунків

Маржиналістська

На відміну від маржиналістів, які досліджують

школа

економіку «в чистому вигляді», відкидаючи
соціальну сторону, інституціоналісти, навпроти
досліджують економіку лише як частина соціальної
системи

Класична економічна

З точки зору класичної політичної економії, в якій

теорія

економіка розглядається як основа або «базис» для
науки, культури, політики, інституціоналізм вважає
ці поняття рівноправними і взаємозв'язаними
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Продовження додатку О
Принцип оптимізації

Заперечення
суб'єкти

принципу

оптимізації.

трактуються

не

як

Господарюючі

максимізатори

(або

мінімізатори) цільової функції, а як наступні різним
«звичкам» — придбаним правилам поведінки — і
соціальним нормам.
Класична

1. Інтереси суспільства первинні. Дії окремо взятих

маржиналістська та

суб'єктів значною мірою зумовлюються ситуацією в

політекономія

економіці в цілому, а не навпаки. Зокрема, їх цілі і
переваги формуються суспільством. У маржиналізмі і
класичній

політеконоії

вважається,

що

спочатку

виникають інтереси індивіда, і вони є такими, що
породжують по відношенню до інтересів соціуму.
2. Заперечення підходу до економіки як до (механічно)
рівноважної

системи

і

трактування

економіки

як

еволюціонуючої системи, яка управляється процесами,
що

носять

кумулятивний

характер.

Старі

інституціоналісти виходили тут із запропонованого Т.
Вебленом принципу «кумулятивної причинності», згідно
з

яким

економічний

розвиток

характеризується

причинною взаємодією різних економічних феноменів,
що підсилюють один одного. Тоді як маржиналізм
розглядає економіку в стані статики і динаміки, а класики
характеризують який-небудь економічний підхід як
природний.

Прихильне

відношення

втручання в ринкову економіку.

до

державного
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3.

Заперечення

керується

Продовження додатку О
«раціональної людини», що

виключно

інституціоналістів,

дії

корисністю.
індивіда

На

думку

спрогнозувати

неможливо через неспроможність врахувати всі
чинники (економічні і неекономічні), що впливають
на поведінку людини. Слід визначити, які саме
чинники лежать в основі попиту. Окрім цін це може
бути очікування ціни, прагнення уберегти фірму від
ризику і тому подібне. На економічну ситуацію
впливають не лише ціни; поряд з ними діють і
мають бути взяті до уваги такі чинники, як інфляція,
безробіття, кризи, політична нестабільність і тому
подібне.

4. Ціни не настільки мінливі, як про це говориться в
працях класиків. Витрати, попит, кон'юнктура
надзвичайно рухливі, ціни ж консервативні. Не
дивлячись на зміни, що відбуваються на ринку, ціни
часто не міняються.

5. З точки зору інституціоналістів, завдання
економічної науки не лише в тому, щоб скласти
прогноз, зрозуміти систему взаємозв'язків, але і дати
рекомендації, обґрунтувати рецепти відповідних
змін в політиці, поведінці, суспільній свідомості.
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Додаток П

У економічній сфері - це інститути ринкової економіки

У політичній сфері - федеральні початки державного пристрою, тобто
федеральний (федератівно-субсидіарний) політичний устрій (побудова
суспільства знизу з окремих самостійних територіальних громад)

У ідеологічній сфері - домінуюча ідея індивідуальних, особових
цінностей, пріоритет Я над Ми, або субсидіарна ідеологія, що означає
примат особи, її прав і свобод по відношенню до цінностей співтовариств
більш високого рівня, які, відповідно, мають субсидіарний, підрядний по
відношенню до особи, характер

Рис. П1 Y-матриця, або західна інституційна матриця, утворена наступними
базовими інститутами
X-структура:

поєднання

регульованої

централізованої

економіки,

директивної системи управління, примату колективізму в соціально-психологічній
сфері. Х-матріця створена економічними інститутами редистрибуції, політичними
інститутами унітарного пристрою (побудови суспільства зверху на основі
ієрархічної централізації) і ідеологічними інститутами коммунітарності, в яких
закріплюється пріоритет Ми над Я. Пострадянські країни – Росія, Україна, країни
Азії і Латинської Америки відрізняються домінуванням Х-матриці. [86]
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Продовження додатка П

Базові інститути характерні для
Х-матріці

У економічній сфері інститути
редистрибутивної
(перерозподільної)
економіки (термін К.
Поланьї). Суттю
редістрибутивних
економік є обов'язкове
опосередкування
Центром руху
цінностей і послуг, а
також прав з їх
виробництва і
використання

У політичній
сфері інститути
унітарного
(унітарноцентралізовано
го) політичного
устрою

Рис.П2 Базові інститути характерні для Х-матриці

У ідеологічній
сфері домінування ідеї
колективних, над
особових
цінностей,
пріоритет Ми над
Я, тобто
коммунітарності
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Додаток Р
Основні законодавчі акти, які позитивно впливають на інвестиційний клімат
(введені протягом 2010 і 2014 рр.)
Назва документу

Ключові положення

Адміністративні бар'єри
Закон України «Про внесення змін
Знято зобов'язання реєстрації іноземних інвестицій і
до деяких законодавчих актів
необхідність реєстрації інвестицій по двох різних
України відносно кредитування і
процедурах.
стимулювання іноземних
інвестицій» від 27.04.2010 № 2155
Закон України № 2623 «Про підгоЦей Закон визначає правові і організаційні основи
товку і реалізацію інвестиційних
стосунків, пов'язаних з підготовкою і реалізацією
проектів за принципом «єдиного
інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна».
вікна» (набув чинності з 1 січня
2012 р.)
Закон України № 2404-VI від
Визначає правові, економічні і організаційні основи
01.07.2012 «Про державно-приватне реалізації державно-приватного партнерства в Україні,
партнерство»
зокрема для регулювання стосунків, які виникають при
реалізації проектів в окремих сферах економічної
діяльності.
Закон України № 2880-VI від
Законом вносяться зміни до Земельного кодексу України і
23.12.2010 «Про внесення змін до
в Закон України «Про концесії» з метою посилення
деяких законодавчих актів України державних гарантій прав концесіонерів, що повинне
відносно гарантування прав
створити сприятливі умови для об'єднання інтересів
концесіонерів»
держави і бізнесу при укладенні і виконанні договорів
концесії.
Податкове оточення
Податковий кодекс від 2 грудня
Податковий кодекс містить ряд новацій, які торка-ються
2010 р.
інвестиційної діяльності, зокрема: стимулю-вання
переходу України на інноваційну модель розвитку;
тимчасове звільнення від оподаткування прибутку
виробників біопалива; строком на 10 ро-ків з 1 січня
2011г. звільняється від оподаткування прибуток отримана
від надання готельних послуг, створюються передумови
інвестиційної приваб-ливості країни шляхом зменшення
ставки податку на додану вартість до 17 % та ін.
Дозвільна система
Закон України «Про внесення змін
Згідно з цим Законом суб'єкт господарювання набуває
до Закону України «Про дозвільну
права на здійснення деяких дій відносно здійснення
систему у сфері господарської
господарської діяльності без отримання документу
діяльності на підставі надання
дозвільного характеру шляхом повідомлення
декларації» від 07.07.2010 № 2451адміністратора або відповідного дозвільного органу про
VI
відповідність його матеріально-технічної бази вимогам
законодавства (далі – декларативний принцип).
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Продовження додатку Р
Назва документу
Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України відносно
обмеження державного
регулювання господарської
діяльності» від 19.10.2010 №
2608-VI

Ключові положення
Ліцензування
Скасовано ліцензування 23 з 66 видів діяльності,
проведення яких не пов'язане із загрозою безпеки
держави, життя і здоров'я людей, погіршенням
стану довкілля, а також відносно яких існують
інші способи державного регулювання (державні
стандарти, будівельні норми і правила, технічні
умови, міжнародні стандарти якості і т. д.)
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Додаток С

Рис. С.1. Розрахунок коефіцієнтів еластичності для моделі М2

Рис. С.2. Графік розподілу залишків моделі М2 залежно від розрахункових значень
Yок

