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АНОТАЦІЯ 

 

Лук‘янов В.І. Організаційно-економічні основи забезпечення розвитку 

житлово-комунального господарства регіону. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна 

економіка. – Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова - Харків, 2018. 

 

Дисертація присвячена проблемам забезпечення розвитку житлово-

комунального господарства регіону, оскільки житлово-комунальне 

господарство (ЖКГ) є однією з найважливіших галузей соціальної сфери 

регіональної економіки, яка створює умови щодо діяльності з 

обслуговування матеріально-побутових потреб населення за місцем 

проживання. 

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методичних 

положень та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 

організаційно-економічних основ забезпечення розвитку житлово-

комунального господарства регіону. 

 У першому розділі «Теоретичні основи розвитку житлово-

комунального господарства регіону» узагальнено сутність та закономірності 

розвитку житлово-комунального господарства, обґрунтовані умови 

забезпечення розвитку ЖКГ регіону та досліджено закордонний досвід 

розвитку житлово-комунального господарства у регіональному аспекті 

 Житлово-комунальне господарство розглянуто як систему 

різнорівневих та взаємодіючих між собою елементів: обласні (регіональні) 

ЖКГ, адміністративні райони, міста, населені пункти міського типу і селища. 

Тому ринки послуг ЖКГ поділяють на регіональні, адміністративних 

районів, міські та селищні. Так, під регіональним (районним, міським) 

ринком житлово-комунальних послуг розуміють просторову сукупність 
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різних ринків житлово-комунальних послуг, кожен з яких є сукупністю 

соціально-економічних відносин між суб‘єктами й державою з приводу 

купівлі-продажу цих послуг на території регіону (району, міста) відповідно 

до специфічних форм дії ринкових законів. 

 Виявлені тенденції розвитку ЖКГ на регіональному рівні свідчать, що 

перш за все регіональним органам влади треба долучатися до роботи за 

наступними напрямками: формувати ефективні взаємозв‘язки у сфері ЖКГ 

між суб‘єктами та об‘єктами на рівні регіону, а також сприяти розумінню 

сутності економічних відносин учасників у сфері ЖКГ крізь призму взаємодії 

й реалізації економічних потреб і інтересів людини; дотримувати принципи і 

специфіку регіонального управління ЖКГ, які базуються на кількісних і 

якісних показниках; визначати особливості регіонального управління ЖКГ, 

які формуються під впливом чинників як ендогенного, так і екзогенного 

характеру; визначати методи регіонального управління ЖКГ; підвищувати 

інвестиційну привабливість ЖКГ регіону. 

 На основі вивчення закордонного досвіду розвитку ЖКГ зроблено  

висновок, що основні методи і принципи розвитку галузі, які 

використовуються у провідних країнах світу, можливо застосувати до 

українських реалій за умови формування та рівноправного розподілу 

державних і регіональних фондів розвитку територій, що є одними з 

основних фінансових джерел проведення самостійної муніципальної 

політики розвитку територій. 

У другому розділі «Дослідження сучасного стану та тенденцій 

розвитку житлово-комунального господарства регіонів» проведено аналіз 

діяльності ЖКГ регіонів України, проаналізовано чинники впливу на 

розвиток ЖКГ регіонів та здійснено оцінку фінансово-економічного стану 

ЖКГ на прикладі Харківського регіону. 

З‘ясовано, що стан існуючих комунікацій викликає глибоке 

занепокоєння. Відсутність системного підходу до заміни старих інженерних 

комунікацій призвело до того, що практично в усіх регіонах України понад 
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25 % водопровідних мереж перебувають у ветхому та аварійному стані та у 

майже половини регіонів аналогічне становище із тепловими та паровими 

мережами. 

 У дослідженні проаналізовано обсяги капітальних інвестицій у житлові 

та нежитлові будівлі та інженерні споруди за регіонами України. В цілому в 

Україні більше половини коштів направлено саме на потреби комунальних 

підприємств, що відновлюють житловий фонд, утримують житлові та 

нежитлові будинки та інженерні споруди. В розрізі регіонів проведено аналіз 

стану аварійних та ветхих теплових і парових мереж в порівнянні з обсягом 

капітальних інвестицій, які отримали підприємства постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Так, в Київській, 

Херсонській, Чернівецькій областях та м. Київ, де стан теплових та парових 

мереж в порівнянні з іншими регіонами задовільний, обсяг капітальних 

інвестицій суттєвий, проте,  у Вінницькій, Волинській, Сумській, 

Тернопільській та Харківській областях - рівень інвестування вкрай 

незадовільний. 

Визначено, що ЖКГ Харківського регіону має схожі проблеми, які 

визначено і для інших регіонів України. Проведено аналіз фінансово-

економічного стану КП «ХТМ», АК «Харківобленерго», 

КП «Харківводоканал», ПАТ «Харківгаз», КП «Комплекс з вивозу побутових 

відходів», КП «Інженерні мережі», КСП «Харківміськліфт» та 

КП «Жилкомсервіс». Внаслідок аналізу з‘ясовано, що серед найбільших 

підприємств ЖКГ Харківського регіону лише АК «Харківобленерго» 

демонструє позитивний фінансовий результат діяльності. Поясненням цьому 

є економічно обґрунтована організація операційної діяльності підприємства. 

Всі інші – ПАТ «Харківгаз», КП «Жилкомсервіс», КП «ХТМ» – є стабільно 

збитковими.  
 

 У третьому розділі «Науково-методичне обґрунтування організаційно-

економічних основ забезпечення розвитку житлово-комунального 

господарства регіону» обґрунтовано стратегічні напрями забезпечення 
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розвитку житлово-комунального господарства регіонів України, проведено 

оцінку чинників й умов забезпечення беззбитковості функціонування 

житлово-комунального господарства Харківського регіону та запропоновано 

організаційно-економічне забезпечення розвитку житлово-комунального 

господарства Харківського регіону. 

Сучасний стан розвитку ДПП у сфері ЖКГ перебуває в неналежному 

стані. Держава та приватні інвестори повинні об‘єднати свої зусилля та 

фінансові ресурси для модернізації об‘єктів ЖКГ і відновлення житлового 

фонду, розподіливши між собою не лише прибутки, які заплановано 

отримати від надання ЖКП, а й ризики, пов‘язані з такою діяльністю. 

Інвесторам і органам місцевого самоврядування доцільно співпрацювати з 

удосконалення законодавства, що регулює питання ДПП на ринку ЖКП. 

Якісно організована система обліково-аналітичного забезпечення такого 

партнерства допоможе реалізувати всі заплановані проекти. Ефективність 

ДПП залежить від належної організації його інформаційного забезпечення.  

Проведено оцінку чинників та умов забезпечення беззбитковості 

функціонування житлово-комунального господарства Харківського регіону. 

З‘ясовано, що проблеми житлово-комунального господарства доцільно 

розглядати через призму проблем в економіці країни.  

За результатами числового експерименту було встановлено дуже 

високу залежність між обсягом та собівартістю реалізованої продукції всіх 

без виключення підприємств ЖКГ Харківського регіону.  

 На основі проведеної оцінки чинників та умов забезпечення 

беззбитковості функціонування ЖКГ Харківського регіону зроблено 

висновок, що формування ціни на продукцію, товари та послуги в усіх 

досліджених підприємствах ЖКГ відповідає собівартості продукції, товарів 

та послуг; відсутність збалансованості в операційної діяльності  призводить 

до проблем з прибутковістю; за відсутності впливу суб‘єктивних зовнішніх 

чинників прогнозується поступове збільшення чистого доходу від 

реалізованої продукції, товарів та послуг; у підприємствах, в яких частка 
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доходів та витрат, пов‘язаних з прямою професійною діяльністю, не 

перевищує всі інші, спостерігається сталий збитковий фінансовий результат 

діяльності. 

Оцінка інвестиційної привабливості для потенційних інвесторів на 

розвиток ЖКГ на рівні регіону полягає у необхідності оцінити 

конкурентоспроможність регіону як об‘єкту для реалізації інвестиційних 

проектів у житлово-комунальному господарстві, в основу якої покладена 

гіпотеза, згідно з якою на значення результативного показника 

конкурентоспроможності впливають два чинники у прямо пропорційній 

залежності.  

Особливість організаційно-економічного забезпечення (ОЕЗ) розвитку 

ЖКГ регіону полягає у сполученні галузевого й територіального підходу. 

Галузевий підхід забезпечує розвиток виробництва, його технічне 

удосконалення, розширення спектру послуг, що надаються, координацію 

діяльності всіх структурних підрозділів. Територіальний підхід передбачає 

розширення прав регіональних і місцевих органів в управлінні ЖКГ на 

підвідомчій території. Основним напрямком діяльності  цих органів є 

розробка і здійснення планів економічного і соціального розвитку. 

 ОЕЗ розвитку ЖКГ регіону базується на поєднанні самостійності 

суб'єктів і державного регулювання; сполученні бюджетного фінансування з 

розвитком платних послуг і виконанням робіт за договорами на платній 

основі.  

 Зроблено висновок, що практична реалізація  організаційно-

економічного забезпечення розвитку ЖКГ на регіональному рівні можлива 

на основі активізації діяльності вповноважених органів регіональної влади у 

процесах створення принципово нових підходів до розробки ефективної 

фінансово-економічної моделі діяльності комунальних підприємств, яка 

базуватиметься на економічно-обґрунтованій системі визначення тарифів та 

адресному соціальному захисті населення, зниженні нераціональних витрат 

завдяки економічній мотивації, забезпеченні належного рівня оплати послуг 
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споживачами, формуванні сприятливих умов для залучення приватного 

сектору та інвестицій.  

 

 

SUMMARY 

Lukyanov V.I. Organizational and economic basis for the development of 

housing and communal services in the region. – Manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Economics, speciality 08.00.05 – 

development of productive forces and regional economy. – O. M. Beketov 

National University of Urban Economy in Kharkiv – Kharkiv, 2018. 

 

The thesis is devoted to the problems of ensuring the development of the 

housing and public utilities in the region, since the housing and public utilities 

(HPU) is one of the most important sectors of the social sphere of the regional 

economy, which creates conditions for servicing the material and living needs of 

the population at the place of residence.  

The purpose of the study is to substantiate the theoretical and methodological 

provisions and the development of practical recommendations for improving the 

organizational and economic bases for ensuring the development of housing and 

communal services in the region. 

 In the first chapter ―Theoretical Basis for the Development of the Housing 

and Public Utilities of the Region‖, the essence and regulations of development of 

the housing and utilities sector is summarized, the conditions for ensuring the 

development of housing and communal services in the region are substantiated, 

and foreign experience in the development of the housing and utilities sector in a 

regional perspective is studied. 

 Housing and communal services are considered as a system of elements of 

different levels interacting with each other: regional HPU, administrative districts, 

cities, urban settlements and towns. 
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 Therefore, the markets for utilities are divided into regional, administrative 

districts, urban and rural areas. Thus, the regional (district, city) housing and 

communal services market is understood as a spatial aggregate of various housing 

and communal services markets, each of which is a set of socio-economic relations 

between subjects and the state regarding the sale of these services in the region 

(area, city) in accordance with the specific forms of action of market laws. 

The revealed trends in the development of housing and communal services 

at the regional level indicate that, first of all, regional authorities should be 

involved in the following activities: to form effective interconnections in the area 

of housing and communal services between subjects and objects at the regional 

level, and to promote understanding of the essence of economic relations of 

participants in the sphere of housing and utilities through the interaction and 

realization of economic needs and interests of the person; to adhere to the 

principles and specifics of the regional management of housing and communal 

services which are based on quantitative and qualitative indicators; to identify 

features of the regional management of housing and communal services which are 

formed under the influence of factors both endogenous and exogenous; to 

determine the methods of regional management of housing and communal 

services; to increase investment attractiveness of housing and utilities sector in the 

region. 

Based on the study of foreign experience in the development of housing and 

utilities, it has been concluded that the basic methods and principles of 

development of the industry that are used in the leading countries of the world can 

be applied to Ukrainian realities, provided that the formation and equal distribution 

of state and regional development funds are one of the main financial sources 

conducting an independent municipal policy of development of territories. 

In the second chapter "Study of the Current State and Trends in the 

Development of Housing and Communal Services in the Regions", an analysis of 

the activities of housing and communal services in the regions of Ukraine has been 

conducted, as well as the analysis of factors influencing the development of 
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housing and communal services in the regions, and an assessment of the financial 

and economic condition of housing and utilities on the example of the Kharkiv 

region. 

It has been found out that the state of existing communications is a matter of 

deep concern. The lack of a systematic approach to the replacement of old 

engineering communications has led to the fact that in almost all regions of 

Ukraine more than 25% of water supply networks are in a dilapidated and 

emergency condition and in almost half of the regions there is a similar situation 

with heat and steam networks. 

 The study has analyzed the volume of capital investment in residential and 

non-residential buildings and engineering structures in the regions of Ukraine. In 

general, in Ukraine more than half of the funds are directed specifically to the 

needs of utilities which restore housing stock and maintain residential and non-

residential houses and engineering structures. 

 In the regions, an analysis has been made of the state of emergency and 

dilapidated heat and steam networks compared to the volume of capital 

investments that enterprises received for the supply of electricity, gas and 

conditioned air. So, in Kyiv, Kherson, Chernivtsi regions and in the city of Kyiv, 

where the state of heat and steam networks is satisfactory in comparison with other 

regions, the volume of capital investments is substantial, however, in the 

Vinnytsia, Volyn, Sumy, Ternopil and Kharkiv regions the level of investment is 

extremely unsatisfactory. It has been determined that HPU of the Kharkiv region 

has similar problems identified for other regions of Ukraine. The financial and 

economic state of CE Kharkivski teplovi merezhi, JSC Kharkivoblenergo, CE 

Kharkivvodokanal, PJSC "KharkivGaz, CE Complex for household waste 

removal, CE Engineering networks, KSP Kharkiv-gorlift and CE Zhilkomservis 

has been analyzed. 

As a result of the analysis, it has been found out that among the largest 

housing and public utilities enterprises in the Kharkiv region, only JSC 

Kharkivoblenergo demonstrates a positive financial result. The explanation for this 
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is the economically sound organization of the company's operating activities. All 

the rest – PJSC Harkivgaz, CE Zhilkomservis, CE KhTS – are stably unprofitable. 
 

 In the third chapter ―Scientific and methodological substantiation of the 

organizational and economic bases for ensuring the development of housing and 

communal services in the region‖ the strategic directions for ensuring the 

development of housing and utilities in the regions of Ukraine are substantiated, 

the factors and conditions for ensuring the break-even operation of the housing and 

utilities sector in the Kharkiv region are estimated and organizational and 

economic ensuring the development of housing and communal services of the 

Kharkiv region are suggested. 

The current state of development of PPP in the field of utilities is in an 

unfavorable state. The state and private investors should combine their efforts and 

financial resources to modernize the housing and communal services and restore 

the housing stock sharing both the profits planned to be received from the 

provision of housing and communal services and the risks associated with such 

activities. Investors and local authorities should work together to improve the 

legislation governing PPP issues in the housing and communal services market. A 

well-organized system of accounting and analytical support for such a partnership 

will help to implement all projects planned. The effectiveness of the PPP depends 

on the proper organization of its information support.  

The estimation of factors and conditions of ensuring break-even functioning 

of the housing and communal services of the Kharkiv region has been carried out. 

It has been found out that the problems of housing and communal services should 

be viewed in terms of the problems in the country's economy. 

According to the results of the numerical experiment, a very high 

dependence has been established between the volume and cost of sales of all 

utilities enterprises in the Kharkiv region without any exception. 

 Based on the estimation of the factors and conditions for ensuring the break-

even operation of the housing and communal services of the Kharkiv region, it has 

been concluded that the pricing of products, goods and services in all the housing 
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and utilities enterprises studied corresponds to the cost of products, goods and 

services; lack of balance in operating activities leads to problems with profitability; 

in the absence of the influence of subjective external factors, a gradual increase in 

net income from sales of goods and services has been predicted; enterprises, in 

which the share of income and expenses associated with the direct professional 

activity does not exceed all others, have a stable unprofitable financial result. 

Assessment of investment attractiveness for potential investors on the 

development of housing and public utilities at the regional level is the need to 

assess the competitiveness of the region as an object for investment projects in the 

housing and utilities sector, which is based on the hypothesis according to which 

two factors directly affect the value of the effective competitiveness index. 

The peculiarity of organizational and economic support (OES) for the 

development of HPU in the region is the combination of the sectoral and territorial 

approach. The sectoral approach ensures the development of production, its 

technical improvement, the expansion of the range of services provided, the 

coordination of the activities of all structural units. The territorial approach 

provides for the expansion of the rights of regional and local authorities in the 

management of HPU in the territory under their jurisdiction. The main activity of 

these bodies is the development and implementation of plans for economic and 

social development. 

OES of the development of HPU in the region is based on a combination of 

the independence of subjects and state regulation; the combination of budget 

financing with the development of paid services and performance of works under 

contracts on a fee basis. 

 It has bee concluded that the practical implementation of organizational and 

economic support for the development of housing and public utilities at the 

regional level is possible based on the revitalization of authorized regional 

authorities in the creation of fundamentally new approaches to the development of 

an effective financial and economic model of utilities based on an economically 

sound pricing system and targeted social protection of the population, reducing 
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irrational costs due to economic motivation, ensuring appropriate level of payment 

services by consumers, creating an enabling environment for private sector 

involvement and investment. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дисертації. Житлово-комунальне господарство 

(ЖКГ) є однією з найважливіших галузей соціальної сфери регіональної 

економіки, яка створює умови щодо діяльності з обслуговування 

матеріально-побутових потреб населення за місцем проживання. 

Безпосередньо, кожного громадянина країни стосуються такі основні 

проблеми ЖКГ, як: низька якість житлово-комунальних послуг; зношеність 

основних фондів галузі, застарілість технологій і як наслідок значні витрати 

води, теплової енергії та низька енергоефективність; забруднення довкілля, 

яке впливає на рівень захворюваності населення; невідповідність наявних 

інфраструктурних потужностей зростаючим потребам людей; високий рівень 

монополізації сфери надання житлово-комунальних послуг і практично 

відсутність конкуренції у цьому секторі; недосконалість нормативно-

правового регулювання діяльності галузі; непрозорість формування цін і 

тарифів за послуги підприємств ЖКГ тощо. 

В умовах поглиблення диспропорцій територіального розвитку 

дослідження ефективності функціонування ЖКГ на рівні регіону набуває 

особливого значення. Це пов‘язано з тим, що сучасне ЖКГ характеризується 

низькою інвестиційною привабливістю і вимагає залучення коштів для його 

модернізації. Регіональний розвиток охоплює такі важливі складові, як: 

об‘єднання виробників у єдину регіональну економічну систему, покращення 

соціально-економічного рівня якості життя населення та впровадження 

сучасних технологій менеджменту у якісне обслуговування населення 

житлово-комунальними послугами.  

Вивчення сучасного стану та тенденцій розвитку ЖКГ України є одним 

з актуальних напрямів економічних досліджень, концептуальні основи яких 

викладено у наукових працях видатних вітчизняних та зарубіжних вчених- 

економістів, таких як Б. Данилишин, І. Драган, І. Запатріна, Д. Ігошина, 

Т. Качала, Л. Кравцова В. Куценко, Ю. Манцевіч, Є. Петрова, Г. Онищук, 
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Л. Чернишов, Б. Шелегеда, Т. Юр‘єва тощо.  

Питанням, пов‘язаними із розвитком ЖКГ на рівні регіону 

розглядалися у роботах О. Амосова, А. Ачкасова, В. Бабаєва, П. Бубенка, 

В. Бакірова, О. Васильєва, О. Димченко, І. Драгана, О. Карлової, 

Н. Кондратенко, Г. Крамаренко, К. Мамонова, Т. Момот, С. Плотницької, 

Є. Радченка, В. Решетило, В. Родченка, К. Савенко, А. Стадницького, 

С.Тульчинської, Л. Шутенка тощо. 

В сучасних наукових дослідженнях обґрунтовано необхідність 

використання стратегічного підходу до забезпечення розвитку ЖКГ, що 

обумовлено наступними обставинами: відсутністю системних перетворень у 

цій сфері; недосконалістю нормативно-правової бази та непослідовністю у 

прийнятті рішень; відсутністю інвестицій в галузь; високими питомими 

витратами матеріальних і енергетичних ресурсів; нерозумним відношенням 

до утримання та експлуатації об‘єктів ЖКГ як власників, так і споживачів. 

 Проте, деякі важливі аспекти формування теоретико-методичного 

підґрунтя і практичної бази розвитку ЖКГ на регіональному рівні не набули 

належного висвітлення. Насамперед це стосується дослідження 

організаційно-економічних основ забезпечення розвитку ЖКГ регіонів 

України, орієнтованого на створення дієвих стимулів для розвитку 

соціально-економічного співробітництва у сфері ЖКГ, реалізації 

інноваційно-інвестиційних проектів розвитку галузі, забезпечення 

пропорційності розбудови інституціональних та інфраструктурних чинників 

стратегії розвитку ЖКГ на регіональному рівні. 

Актуальність та значення цих питань у активізації процесів, пов‘язаних 

із забезпеченням розвитку ЖКГ регіонів країни, обумовили вибір теми та 

постановку мети дисертаційної роботи. 

Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний у 

дисертації напрямок досліджень відповідає тематичній спрямованості 

наукових розробок у рамках науково-дослідних робіт Харківського 

національного університету міського господарства імені  О. М. Бекетова за 
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темою: «Регулювання соціально-економічного розвитку міського комплексу: 

теорія, методологія, практика» (номер державної реєстрації 0113U000575, 

2013 р.), де автор теоретично обґрунтував економічну сутність розвитку ЖКГ 

регіону, визначені основні проблеми галузі, що впливають на її розвиток. 

Дисертаційна робота пов‘язана зі Стратегією сталого розвитку 

Харківської області до 2020 року та виконання Постанови Кабінету Міністрів 

України № 386 від 06.08.2014 «Про затвердження Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 р.». 

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методичних 

положень та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 

організаційно-економічних основ забезпечення розвитку житлово-

комунального господарства регіону. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації було вирішено наступні 

завдання: 

- узагальнено сутність та закономірності розвитку ЖКГ на 

регіональному рівні; 

- визначено умови забезпечення розвитку ЖКГ регіону; 

- досліджено міжнародний досвід розвитку ЖКГ; 

- проаналізовано стан ЖКГ на рівні регіонів України та розроблено 

методичний підхід щодо відбору та оцінювання чинників впливу на його 

розвиток; 

- обґрунтовано стратегічні напрями забезпечення розвитку ЖКГ на 

регіональному рівні; 

- розроблено методичний підхід до оцінки чинників та умов 

забезпечення беззбитковості функціонування ЖКГ регіону; 

- розроблено організаційно-економічне забезпечення розвитку ЖКГ на 

прикладі Харківського регіону на основі державно-приватного партнерства. 

Об’єктом дослідження є процес забезпечення розвитку ЖКГ на 

регіональному рівні. 

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і 
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практичних заходів щодо вдосконалення організаційно-економічних основ 

забезпечення розвитку ЖКГ регіону. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою 

проведених досліджень виступають наукові концепції та теоретичні розробки 

провідних вітчизняних і закордонних вчених у галузі забезпечення та 

управління розвитком ЖКГ, розбудови форм та підвищення ефективності 

функціонування галузі. 

Під час вирішення поставлених у дисертації завдань використано такі 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: теоретичного 

узагальнення – для визначення сутності ЖКГ; системного аналізу – при 

виявленні умов забезпечення розвитку ЖКГ регіону; методи математичної 

статистики – при аналізі діяльності галузі ЖКГ регіонів України; 

факторного аналізу – при дослідження чинників впливу на розвиток ЖКГ 

регіонів; SWOT-аналізу та PEST-аналізу – для узагальнення тенденцій 

розвитку та недоліків реформування ЖКГ регіонів країни; економіко-

математичного моделювання та прогнозування – для оцінки чинників та 

умов забезпечення беззбитковості функціонування ЖКГ на прикладі 

Харківського регіону.  

Інформаційною базою дослідження є закони України; нормативно-

правові  акти Верховної Ради України; Кабінету Міністрів України; дані 

Міністерства промислової політики України; Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; постанови; 

рішення уряду, регіональних органів влади; матеріали Державної служби 

статистики України, бібліографічні джерела, результати власних розрахунків. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження 

удосконалено: 

- теоретичний підхід до обґрунтування економічної сутності розвитку 

ЖКГ регіону, що, на відміну від інших підходів, пропонується розглядати як 

результат інтеграції окремих сфер забезпечення життєдіяльності населення, 

функціонування яких спрямовано на отримання якісних житлово-
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комунальних послуг, та наявності форм і методів ресурсного, 

організаційного, інституціонального та інфраструктурного забезпечення, що 

дозволяє виявити закономірності функціонування та розвитку ЖКГ регіону; 

- методичний підхід до оцінювання чинників та умов забезпечення 

беззбитковості функціонування ЖКГ на регіональному рівні, особливість 

якого, на відміну від існуючих, полягає в оцінці ефективності діяльності 

комунальних підприємств регіону шляхом використання відносних 

показників та виявленні проблем розвитку ЖКГ регіону, що дозволяє 

знизити  негативний вплив випадкових чинників та рівень заборгованості за 

отримані комунальні послуги; 

 - організаційно-економічне забезпечення розвитку ЖКГ регіону на 

основі державно-приватного партнерства, яке, на відміну від інших, є 

сукупністю послідовно здійснюваних процесів, що розглядається як складова 

трьох структурних елементів (організаційно-технічних, організаційно-

господарських і економіко-фінансових) і дозволяє здійснювати  комплексне 

управління розвитком ЖКГ на регіональному рівні; 

набули подальшого розвитку: 

 - науковий підхід до обґрунтування забезпечення розвитку ЖКГ 

регіону, яке, на відміну від інших, базується на врахуванні специфічної 

системи економічних інтересів, пов‘язаних із наявністю великої кількості 

суб‘єктів господарської діяльності на території регіону та динамічними 

соціально-економічними перетвореннями, що дозволяє вирішити комплекс 

проблем, пов'язаних з функціонуванням комунальних підприємств, шляхом 

зменшення тарифів і цін на житлово-комунальні послуги та підвищення 

реальних доходів домогосподарств, а також відшкодування витрат та 

отримання достатнього  прибутку для розширеного відтворення завдяки 

модернізації підприємств ЖКГ та системного впровадження 

ресурсозберігаючих технологій; 

- методичний підхід до відбору та оцінювання чинників впливу на 

розвиток ЖКГ регіону, сутність якого, на відміну від існуючих, полягає у 
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формуванні множини характеристик стану комунальних підприємств з 

урахуванням тенденцій впливу кожного з чинників на перспективи розвитку 

галузі, що дозволяє обирати більш доцільні форми забезпечення розвитку 

ЖКГ на регіональному рівні; 

 - науково-економічне обґрунтування стратегічних напрямів 

забезпечення розвитку ЖКГ регіону при врахуванні змін динамічного 

зовнішнього середовища, сутність якого, на відміну від інших, полягає у: 

визначенні конкурентних позицій комунальних підприємств регіону, 

розробці плану конкретних дій на основі аналізу ефективності і 

результативності, коригуванні цілей та методів їх досягнення, що дозволяє 

створити підґрунтя для розвитку ЖКГ регіону як системи на основі 

державно-приватного партнерства шляхом впровадження фінансово-

інвестиційного механізму державної підтримки галузі. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що обґрунтовані теоретичні положення та подані методичні підходи 

доведено до рівня практичних рекомендацій, які можуть бути використані 

для забезпечення розвитку ЖКГ регіонів України, а також сприяти розвитку 

організаційно-економічних засад регіонального управління діяльністю ЖКГ. 

Наукові результати дисертаційної роботи використані: Департаментом 

економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної 

адміністрації (довідка про впровадження № 01-23/3308 від 18.07.2018) при 

підготовці аналітичних матеріалів до проекту Програми економічного і 

соціального розвитку Харківської області; в навчальному процесі ХНУМГ 

імені О.М. Бекетова у викладанні дисциплін «Управління житлово-

комунальним господарством міста», «Системи життєзабезпечення міст», 

«Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства» 

(довідка № 534 від 02.03.2018). 

 Апробація результатів роботи. Основні результати досліджень, 

висновки і рекомендації, викладені в дисертаційній роботі, доповідалися на 

міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Пріоритети розвитку економіки України та 

інших країн» (м. Чернігів, 29 – 30 листопада 2013 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Нова економічна політика на світовому, 

державному та регіональному рівнях» (м. Одеса, 21 – 22 листопада 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми 

стабілізації економіки України» (м. Тернопіль, 16 грудня 2016 р.); І 

Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції присвяченої 95-

річчю Харківського національного університету міського господарства імені 

О. М. Бекетова (м. Харків, 5 березня 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Інновації ХХІ століття» (м. Вінниця, 25 

травня 2018 р.). 

Публікації основних положень дисертаційної роботи представлені в 

12 наукових працях, серед них 7 статей: 3 одноосібні статті у наукових 

фахових виданнях, 4 статті у виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних (1 у співавторстві); 5 тез доповідей у матеріалах 

конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 3,4 друк. аркушів, з яких 

здобувачу належить, 3,2 друк. аркушів.   

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків і викладена на 214 сторінках, зокрема основний 

текст складає 180 сторінок і складається з 29 таблиць, 69 рисунків. Список 

використаних джерел налічує 200 джерел і викладено на 22 сторінках. Робота 

має 5 додатків, що подано на 12 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ 

 

1.1. Сутність та закономірності розвитку житлово-комунального 

господарства 

 

 Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) – одна з найбільших та 

найважливіших галузей національного господарства та соціальної сфери 

будь-якої країни, яка істотно впливає на розвиток її економіки та якість 

життя населення держави. Основною метою ЖКГ є безперебійне 

забезпечення населення комунальними продуктами та послугами, 

необхідними для життєдіяльності кожної людини. 

ЖКГ – це комплекс підприємств та організацій, що забезпечують 

комунально-побутові потреби населення. ЖКГ  одна з важливих галузей 

міського господарства, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів, 

зокрема забезпечення населення, підприємств й організацій необхідними 

житлово-комунальними послугами. У складі житлово-комунального 

господарства виділяють житловий фонд, комунальні підприємства та 

споруди зовнішнього міського благоустрою. 

Комунальне господарство є складовою частиною міського 

господарства. Деякі науковці ототожнюють міське й комунальне 

господарство. Міське господарство є комплексом розташованих на території 

міста (поселення) підприємств, організацій й установ, які обслуговують 

матеріально-побутові та культурні потреби населення, що мешкає в ньому 

[20, с.57]. Воно складається з: житлово-комунального господарства міста 

(поселення), підприємств побутового обслуговування населення, будівельної 

промисловості, підприємства з виробництва місцевих будівельних матеріалів, 

системи підприємств міської торгівлі, громадського харчування, охорони 

здоров‗я, освіти тощо.  
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Міському господарству притаманні характеризуючи його 

особливості [146]:  

- різноманітність галузей і видів підприємств;  

- місцевий характер;  

- органічний (комплексний) зв‗язок підприємств одного з іншим;  

- зв‗язок більшості підприємств з певною територією (локальність 

обслуговування);  

- велика розкиданість споруд на території міста;  

- специфічність зв‗язку виробництва та споживання. 

Житлово-комунальне господарство є найбільшою частиною міського 

господарства. До його складу входять 10 підгалузей (рис. 1.1) [200]. 

В сукупності ці підприємства і організації житлового господарства і 

впорядкування міст складають самостійну галузь національного 

господарства – комунальне господарство. Комунальні підприємства надають 

послуги всім категоріям споживачів в населених пунктах України. Загальним 

для них є те, що надані послуги споживаються у межах одного 

адміністративного району. До цієї групи належать підприємства із строгою 

технологічною схемою виробництва продукції або послуг: водопроводи, 

системи каналізації, підприємства санітарного очищення міста. На відміну 

від підприємств першої групи, електростанції і електромережі, як правило, 

реалізують послуги не тільки в зонах адміністративного району, а і там, де 

перебуває споживач [139, с.131-137]. 

 Неоднозначність науково-практичних підходів до трактування поняття 

житлово-комунального господарства призводить до викривлення соціально-

економічної сутності ЖКГ. Зокрема, житлово-комунальне господарство 

розглядається як комплекс підгалузей, які забезпечують функціонування 

інженерної інфраструктури території та надають широкий спектр житлово-

комунальних послуг, створюючи тим самим необхідні умови для економічної 

діяльності суб‘єктів господарювання і забезпечуючи комфорт проживання 

громадян [153, с.56-68]. 
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Рис. 1.1. Склад основних підгалузей ЖКГ (розробив автор на основі 

[120]) 

 

 Інші дослідники визначають ЖКГ як галузь, результати діяльності якої 

в певній мірі визначають соціально-економічні показники розвитку 

суспільства. Основними завданнями ЖКГ є забезпечення житлових і 

комунальних потреб населення, підприємств, установ та організацій міст, сіл 

і селищ. Комплексний характер діяльності ЖКГ передбачає узгодження 

процедур функціонування її складових як на місцевому, так і на 

регіональному рівні, що в умовах реформування національного господарства 

країни становить значну проблему забезпечення ефективності галузі 

[160, с.42-48.].  
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 Має місце також підхід, який розглядає ЖКГ як сферу економіки, що 

створює умови діяльності з обслуговування повсякденних матеріально-

побутових потреб населення за місцем проживання.  При цьому для житлово-

комунальних послуг характерним є приналежність до групи 

життєзабезпечення, соціальна значимість, а також низька замінність 

[96, с.264-273.].  

Житлово-комунальне господарство України у сучасному розумінні є 

сукупністю житлового (сфера, яка має високий потенціал конкуренції) і 

комунального секторів (природно-монопольна сфера, де можливості 

конкуренції обмежені - об'єкти інженерної інфраструктури) міського 

господарства й інвестиційно-будівельного комплексу, пов'язаного з 

основними формами відтворювального процесу (нове будівництво, 

капітальний ремонт, модернізація, реконструкція, реновація) [42, с.104-111.] 

 До сфери житлово-комунального господарства також належать [128]: 

- санітарно-технічні об'єкти (водопровід, каналізація, підприємства із 

санітарного очищення); 

- внутрішньоміський пасажирський транспорт загального користування 

(трамвай, тролейбус, автобус, метрополітен); 

- комунальна енергетика (теплові, електричні, газові мережі, 

комунальні котельні, електростанції й газові заводи, якщо вони не ввійшли в 

загальні енергетичні й газові системи);  

- комунальне обслуговування (пральні, перукарні, готелі); 

- зовнішній міський благоустрій (міське шляхо-мостове господарство, 

озеленення, вуличне освітлення); 

- підсобні підприємства ЖКГ (ремонтні заводи, майстерні).  

Проте, виходячи з проведеного аналізу існуючих підходів до 

визначення ЖКГ, можна зазначити, що житлово-комунальне господарство є 

результатом інтеграції окремих сфер забезпечення життєдіяльності 

населення, функціонування яких спрямовано на реалізацію його прав на 

отримання якісних житлово-комунальних послуг. 
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Такий підхід, на нашу думку, є найбільш реалістичним. Він дає 

можливість виявити закономірності функціонування ЖКГ та умови 

забезпечення його розвитку. 

Для виробничо-господарської діяльності житлово-комунального 

господарства характерний ряд специфічних особливостей: відсутність 

взаємозв‗язку підцілей, організаційна побудова за територіальною й 

галузевою ознаками, подвійне підпорядкування, соціальний відгук на 

результати діяльності, нерівномірність попиту тощо. [30].  

Все це визначає ЖКГ як складну, багатоелементну динамічну 

організаційно-економічну систему. Відмінною особливістю житлово-

комунального господарства є, перш за все те, що його організаційні складові 

- це галузі, підгалузі, об'єднання, підприємства, які вирішують складний 

комплекс виробничих задач, забезпечуючи ефективне функціонування 

національного господарства [34, с.58–64].  

У структурі житлово-комунального господарства понад 95 % питомої 

ваги займають дві найбільші підгалузі – водопровідно-каналізаційне 

господарство та теплоенергетика, що зумовлено великою потребою в цих 

послугах та високою енергоємністю [75, с.34-44.].  

Підприємства ЖКГ надають більше 40 послуг, які мають ряд 

специфічних особливостей від інших видів послуг, які надаються 

споживачам: безперервність виробництва; локальний характер надання 

послуг; одночасність виробництва й споживання послуг; необмеженість, у 

більшості випадків, складування і нагромадження послуг комунальних 

підприємств; залежність попиту на комунальні послуги кліматичних умов, 

сезонних коливань, а також від періодичних коливань (місячних, тижневих й 

добових) [122]. 

В житлово-комунальному господарстві України функціонує приблизно 

5 тис. підприємств і організацій, працює близько 5 % всіх трудових ресурсів 

та експлуатується майже 25 % основних виробничих фондів країни [26]. 
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Ринок житлово-комунальних послуг (ЖКП) є багатофункціональним. 

На думку автора,  цей ринок можна поділити за технологічною ознакою – на 

ринки послуг житлового та комунального господарства, останній у свою 

чергу поділяється на ринки послуг мережного господарства (газо-, тепло-, 

водопостачання та водовідведення, вивіз побутових відходів) та господарства 

упорядкування (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій). 

Ринок житлових послуг за основними видами діяльності можна розділити на 

два види: управління житловим фондом та безпосередньо технічна 

експлуатація житлового фонду.  

 За останні десятиріччя у ЖКГ України накопичено чимало проблем, 

пов‘язаних зі зношеністю виробничих фондів, кількістю неплатежів, якістю 

послуг, що надаються, та неефективністю управління. 

 ЖКГ є важливою складовою національної економіки, оскільки 

підприємства цієї галузі не тільки забезпечують життєдіяльність населених 

пунктів, а й значною мірою впливають на соціально-політичний клімат 

регіонів. Важливість реформування житлово-комунального господарства 

однозначно відзначають як науковці, так і практики. Основними напрямками 

реформування ЖКГ розглядаються цільові урядові програми й окремі форми 

державно-приватного управління підприємствами та інвестиційної політики. 

У цьому контексті можна відзначити, що у світогосподарській практиці 

ефективнішою вважається змішана державно-приватна форма власності чи 

передавання цих підприємств у концесію комерційним фірмам. Низька 

інвестиційна привабливість підприємств ЖКГ та невисокий рівень 

платоспроможності населення за житлово-комунальні послуги визначають 

низку проблемних аспектів щодо використання зарубіжних механізмів для 

управління такого роду підприємств – природних монополістів [171, с.110–

114.]. 

 Сьогодні галузь ЖКГ є економічно збитковою та невпорядкованою і на 

її діяльність є безліч нарікань, здебільшого об‘єктивних і справедливих. Це 

соціальна сторона проблеми. Є і техніко-технологічна - галузь має морально і 
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фізично зношені основні фонди, постійно перебуває в режимі аварійних 

ситуацій, надає продукцію та послуги низької якості. Звідси зрозуміло, що 

таку незадовільну ситуацію треба змінювати, до речі швидко і радикально. 

Для зміни потрібні реформи, кошти і добра воля політиків, керівників, 

службовців і, власне, самого населення [64]. 

 Сучасна комунальна інфраструктура – це є складний соціально-

господарський комплекс, який, маючи за мету своєї діяльності забезпечити 

передусім соціальну ефективність, функціонує у системному взаємозв‘язку з 

ринковими суб‘єктами господарювання: «Державний сектор економіки 

виступає як об‘єкт державного регулювання, яке відрізняється від 

регулювання у приватному секторі, де суб‘єкти діють у відповідності з 

об‘єктивними ринковими законами прибутковості, конкуренції, попиту та 

пропозиції і цін» [178, с.312–315].  

  Регулювання діяльності підприємств галузі переважно зводиться до 

обґрунтування тарифів на послуги. Проте, «… з цією ціноутворюючою 

моделлю пов‘язана проблема перехресного субсидіювання, яке за своєю 

суттю є однією з форм дискримінації цін: для однієї категорії споживачів 

встановлюються ціни вищі від інших, тобто одна категорія споживачів 

субсидіює другу» [14, с.180–184].  

 На сьогодні, коли підприємства ЖКГ здійснюють свою діяльність в 

умовах невизначеності зовнішнього середовища і світових тенденцій до 

здорожчання енергоносіїв (найбільшої витратної статті на підприємствах), 

проблеми тарифоутворення на послуги цих підприємств безперечно 

набувають гостроти і значущості. Очевидним є те, що на тлі втрати 

платоспроможності населення, одним регулюванням цін на послуги 

кардинальні реформи в галузі провести неможливо. 

 Економічну мету ЖКГ можна визначити як сукупність дій зі створення 

умов для забезпечення ефективного функціонування об'єктів комунальної 

інфраструктури і досягнення певного рівня економічної ефективності       

господарської діяльності, необхідного для фінансування поточних потреб та 
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потреб розвитку, і таким чином надати населенню та іншим суб'єктам 

господарювання житлово-комунальні послуги із використанням ефективного 

механізму фінансового забезпечення та управління галузі.  

 Соціальна мета ЖКГ полягає у досягненні безперебійного забезпечення 

населення та суб'єктів господарювання житлово-комунальними послугами 

відповідного рівня якості згідно з встановленими стандартами, а також на 

основі встановлення тарифів згідно з економічно обґрунтованими витратами, 

що є необхідним для створення сприятливих умов життєзабезпечення 

населення України.  

 Екологічна мета ЖКГ полягає у дотриманні певних норм охорони 

довкілля при здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення умов 

екологічно безпечної діяльності. 

 Тобто, загальною метою функціонування ЖКГ є необхідність 

забезпечення збереження інфраструктурних об'єктів комунальної сфери 

(особливо об'єктів водопостачання і водовідведення, тепло-, енерго-, 

газопостачання) в певному стані, який би зробив можливим надання якісних 

послуг споживачам за умови збереження довкілля. 

 Щоб досягти зазначену мету у ЖКГ доцільним є визначення 

особливостей діяльності галузі, серед яких можна виділити наступні: 

стратегічне значення для розвитку країни загалом та монопольне становище 

комунальних підприємств (рис. 1.2).  

 Сьогодні основними чинниками негативного стану ЖКГ є відсутність 

стимулів підвищення продуктивності праці, практична відсутність 

конкуренції, дотаційність, використання традиційних методів управління. 

 Зробимо спробу дослідити весь комплекс проблем, які можна поділити 

на такі групи: економічні, технічні, інституційні, соціальні, екологічні.  

 Економічні проблеми розвитку ЖКГ у свою чергу можна поділити на 

ринкові, до яких належать: неспроможність діяти в умовах ринку; 

обмеженість конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг; відсутність 

мотивацій для бізнесу; неможливість впровадження інноваційних технологій; 
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незацікавленість працівників у підвищенні продуктивності праці; 

неготовність до змін зовнішнього середовища; неефективна система 

управління, застаріли стандарти якості. 

 У складі економічних проблем є проблеми економіко-технологічні, до 

яких належать: заборгованість за енергоресурси, заробітна плата; збитковість 

підприємств; непрозорість тарифоутворення; висока собівартість послуг; 

наявність економічно необґрунтованих витрат; невиправдано високий рівень 

обсягів споживання тепла і води. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1.2.Специфічні риси ЖКГ та їх основні взаємозв'язки [86] 
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технічного переоснащення галузі; значний обсяг необхідних інвестицій; 

низький рівень капіталовкладень у галузь; непрозорість фінансових потоків 

та безконтрольні витрати коштів. 

 Технічні проблеми розвитку ЖКГ складаються з: наявності безнадійно 

застарілої матеріальної бази; значної  частки морально застарілих основних 

фондів, низького рівня технологій та високої енергоємністю обладнання; 

низького значення ККД комунальних підприємств; критичного технічного 

стану інфраструктурних мереж; недосконалості технологічного процесу, 

високого рівня аварійності трубопроводів, значної втрати ресурсів; 

відсутності відповідного рівня ресурсо- та енергозбереження. 

 Інституційні проблеми значно обмежують розвиток ЖКГ та 

складаються з: незадовільної дисципліни відшкодування державою пільг; 

недосконалістю системи регулювання природних монополій; відсутністю 

механізму фінансового оздоровлення галузі; недосконалістю нормативної 

бази у сфері регулювання відносин у ЖКГ; відсутністю системного контролю 

за якістю надання послуг; неефективністю державних програм 

реформування; недостатнього фінансування бюджетів різних рівнів. 

До соціальних належать: катастрофічне зниження якості послуг; низька 

платоспроможність населення; високі тарифи та їх постійне зростання; 

незадовільна платіжна дисципліна споживачів; зростання соціальної 

напруженості у суспільстві, погіршення комфортності та безпечності умов 

проживання. 

 Екологічні проблеми пов‘язані з: невідповідністю якості послуг нормам 

екологічної безпеки; забрудненістю довкілля шкідливими викидами; 

неефективністю  та застарілістю комунальних очисних споруд, що не 

забезпечує достатнього очищення питної води; забрудненістю поверхневих 

джерел водопостачання шкідливими речовинами; скидання підприємствами 

ЖКГ великої кількості неочищених стоків; неефективністю комплексних 

програм екологізації технологій у галузі; невідповідністю більшості 

сміттєзвалищ вимогам санітарних норм тощо. 
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 Тобто, сучасний стан ЖКГ характеризується складною сукупністю 

взаємопов'язаних проблем, вирішення яких можливе лише за умови 

здійснення комплексу заходів, а саме: економічних, адміністративно-

організаційних та інвестиційних, наслідком реалізації яких повинно бути 

підвищення ефективності господарювання, досягнення балансу інтересів 

держави, споживачів і підприємств та перехід до екологічно збалансованого 

розвитку. При цьому ключовим інструментом у контексті забезпечення 

сталого розвитку ЖКГ повинні стати інвестиції як ефективний інструмент 

фінансування модернізації морально та фізично застарілого обладнання. 

 Не так давно, підприємства ЖКГ та об‘єкти, які вони обслуговували, 

перебували, зазвичай, в державній або комунальній власності; набув 

поширення термін «комунальне підприємство», що відповідало виду їх 

діяльності, їх підпорядкованості і власності в них. Процес приватизації 

призвів до зростання кількості приватних підприємств на ринку житлово-

комунальних послуг і об‘єктів, що обслуговуються ними. Проте 

підпорядкованість житлово-комунальних підприємств органам місцевого 

самоврядування залишилася: останнім надано право контролю за діяльністю 

та якістю послуг житлово-комунальних підприємств, регулювання окремих 

тарифів тощо. 

 Сьогодні статистичні спостереження проводять за видами економічної 

діяльності, а згідно з Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) 

2010 ДК 009:2010, усі житлово-комунальні послуги належать до різних видів 

діяльності, а саме: послуги з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – секція D, розділ 35; послуги з водопостачання, 

каналізації та поводження з відходами – секція Е, розділи 36-39; послуги 

побутові та ритуальні – секція S, розділ 96; послуги з обслуговування 

будинків і територій - секція Н, розділ 81; послуги міського електричного 

транспорту  секція Н, розділ 49 [81]. 

 Житлово-комунальні послуги – це діяльність з надання послуг 

спеціалізованими підприємствами, організаціями, установами із постачання 
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води, газу, електричної та теплової енергії власникам квартир, будинків, 

особам, які проживають на умовах договору найму в будинках громадського 

та державного фонду, спеціального фонду, а також членами житлово-

будівельних (житлових) кооперативів. Тариф і розміри оплати 

встановлюються законодавством [196].  

 Комунальні послуги – це діяльність з надання послуг населенню 

відповідними структурами органів місцевого самоврядування, органами 

комунального господарства, пов‘язаних з підтримкою та забезпеченням 

побутових умов у місцях домашнього перебування людей, наприклад, водо-

забезпечення, тепло-забезпечення тощо [47, с.6769.] 

 Діюча система управління ЖКГ України характеризується дотаційністю 

галузі; відсутністю у одержувачів послуг можливості впливати на їх кількість і 

якість; дефіцитом фінансування; високою витратністю і відсутністю 

економічних стимулів зниження витрат; неефективною роботою підприємств 

житлово-комунального господарства; високим рівнем втрат ресурсів. Крім 

того, бюджетні обмеження обумовлюють відсутність коштів для модернізації 

та розвитку галузі ЖКГ та наявністю кризових тенденцій (табл. 1.1). 

Тобто, сучасні підприємства ЖКГ функціонують в умовах значної 

зношеності інженерних комунікацій, відставання в капітальному ремонті 

житлових будинків, зниження конкурентоспроможності, ефективності та 

прибутковості. Від вирішення зазначених проблем, вивчення причин їх 

виникнення і способів впливу з метою зниження негативних наслідків, 

безпосередньо залежить подальший розвиток ринку ЖКП, потенціал якого 

сьогодні досить значний. 

 Сьогодні ЖКГ приречене на реформи – їх необхідно проводити 

невідкладно, масштабно і в постійному режимі змін.  

 Поняття «реформа» має змістовне значення у сенсі «вносити, 

здійснювати зміни». Але не всякі зміни можна віднести до категорії реформ, 

а лише ті, що стосуються суттєвого оновлення економічних, правових, 

організаційних, управлінських відносин. Реформи в ЖКГ – це, перш за все 
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економічна реформа, інституційна, управлінська: зміна мети і орієнтирів у 

стратегії його розвитку, зміна форм власності, оновлення організаційно-

економічних механізмів діяльності. 

Таблиця 1.1 

Класифікація кризових тенденцій і їх причин у системі ЖКГ 

I. Сфера продуктивних сил 

1.1 основні 

виробничі фонди 

у ЖКГ 

 високий моральний і фізичний знос комунального обладнання; 

 низький рівень завантаження комунального обладнання; 

 зростання аварійності. 

1.2 робоча сила у 

ЖКГ 
 моральний знос (декваліфікація, деградація праці); 

  фізичний знос (постійна перевтома і стрес, погіршення умов 

праці, здоров'я і харчування, зростання захворюваності і 

смертності); 

 безробіття (зокрема прихована). 

1.3 предмети 

праці у ЖКГ 
 збільшення витрат на транспортування матеріально-технічних 

ресурсів; 

 зростання втрат (перевитрати) ремонтно-будівельної сировини, 

матеріалів тощо; 

 заміна високоякісного і вартісної сировини, орієнтація на місцеву 

ремонтно-будівельну сировину тощо 

II. Сфера виробничих відносин 

2.1 виробництво 

ЖКП 
 падіння масштабів, спрощення структури виробництва житлово-

комунальних послуг; 

 «обтяження» структури житлово-комунальної сфери; 

 заміна власного виробництва ремонтно-будівельних матеріалів 

імпортом. 

2.2 розподіл  посилення диференціації по галузях і регіонах; 

 поглиблення диференціації доходів за різними групами населення, 

широке використання імпортних поставок ремонтно-будівельних 

матеріалів і продукції. 

2.3 обмін  падіння еквівалентності обміну; 

 натуралізація (згортання господарських зв'язків). 

2.4 споживання  падіння платоспроможного попиту населення, підприємств і 

держави; 

 падіння норм і обсягу споживання на тлі посилення диференціації 

доходів галузей, регіонів, підприємств, населення; 

 спрощення структури споживання; 

 збільшення в структурі споживання частки імпорту. 

 

 Реформування житлово-комунального господарства -  це формування 

нових організаційно-правових форм, зміна економічних відносин, 

перетворення законодавчої та нормативної бази, технічне переоснащення та 

модернізація у житлово-комунальному господарстві України з метою 
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підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення 

сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського 

комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених 

нормативів і національних стандартів [46, с.78-84.]. 

 Специфіка завдань реформування ЖКГ була визначена у Державній 

програмі реформування і розвитку ЖКГ [77], де зазначено, що головними її 

цілями є:  

 - забезпечення населення умовами проживання, що відповідають 

стандартам якості;  

 - зниження витрат виробників послуг і, відповідно, тарифів при 

підтримці стандартів якості наданих послуг;  

 - пом'якшення для населення тарифного навантаження у справі оплати 

житла і комунальних послуг при переході галузі на режим беззбиткового 

функціонування;  

 - перехід галузі на самоокупність витрат. 

 Потреба реформування економічних відносин підприємств житлово-

комунального господарства України актуалізується упродовж багатьох років. 

Реформування місцевої інфраструктури, зокрема природних монополій 

необхідно розпочинати із змін у законах України, що мають норми 

конституційного характеру, які повинні надати більше повноважень, зокрема 

економічних і фінансових місцевим органам самоврядування. 

 Сьогодні однією з найголовніших проблем реформування є проведення 

реструктуризації підприємств так званих локальних монополістів 

(водопостачання та водовідведення, теплопостачання тощо). Це дуже складна 

проблема, яка зачіпає інтереси всіх учасників надання послуг. Вирішувати її 

треба послідовно, з високою відповідальністю до впровадження кожного 

етапу реформування, починаючи зі створення якісної нормативно-правової 

бази та ретельної розробки організаційно-методичного забезпечення щодо 

реформування цих галузей. 
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 Сьогодні особливо актуальною є зміна підходів до принципів 

оподаткування в житлово-комунальній сфері, особливо в період її 

реформування. Це пов‘язано з переходом від політики дотування до прямого 

фінансування з бюджетів відповідних рівнів до принципів самофінансування 

підприємств ЖКГ.  Сьогодні підприємства ЖКГ є платниками практично всіх 

видів податків і від результатів їх фінансової діяльності багато в чому 

залежить рівень бюджетної забезпеченості міста та регіону. В той же час самі 

житлово-комунальні підприємства потребують значних грошових вкладень, 

які складають до 50  % прибуткової частини місцевого бюджету. У зв‘язку з 

цим все більш невідкладним є питання про зміну підходів до оподаткування 

у сфері ЖКГ, особливо в період реформування житлово-комунального 

комплексу.  

 Однією з найбільш гострих проблем забезпечення розвитку ЖКГ є 

тягар постійно зростаючих податкових виплат, збільшення яких призводить 

до зростання цін і тарифів, що є в основному проблемою для населення. Так, 

за існуючими оцінками, податки в оплаті комунальних послуг складають 

близько 60 %. Багато в чому це пов‘язано зі значною часткою непрямих 

податків в загальній сумі оподаткування. Проблема згладжування існуючих 

відмінностей і стимулювання притоку інвестицій в житлово-комунальне 

господарство вимагає зміни режимів та умов оподаткування [99]. 

 Як показали результати досліджень, реформування системи ЖКГ 

неможливо без реформування та удосконалення  тарифної політики. 

Проблема полягає у монополізації ринку житлово-комунальних послуг. 

Тому, спроба переходу до тендерної основи відбору виробників послуг без 

створення конкурентного середовища на основі розвитку інфраструктури, 

залучення на ринок ЖКГ підприємницьких структур для створення в цих 

видах діяльності привабливих умов, зазнає невдачі. 

 Можливі наступні основні шляхи обмеження росту або зниження 

тарифів на житлово-комунальні послуги:  
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 1) скорочення реальних втрат у процесі виробництва, транспортування 

й споживання продукції (послуг) у ЖКГ;  

 2) вилучення зі складу собівартості витрат, що не вістосуються витрат 

на виробництво й реалізацію продукції (послуг);  

 3) підвищення рівня науково-методичного обґрунтування нормативної 

бази житлово-комунальних тарифів;  

 4) створення конкурентного середовища на ринку житлово-

комунальних послуг. 

 Перший напрям обмеження росту або зниження тарифів на житлово-

комунальні послуги має істотні резерви в області тепло- і водопостачання. 

Існуючі норми відпуску води й тепла значно перевищують діючі норми їх 

споживання в країнах Європи. Така ситуація свідчить про невраховані втрати 

ресурсів, про відсутність елементарного обліку споживання води й тепла в 

споживачів, про застарілі технології і відсутність системи 

ресурсозбереження. Вдосконалення системи управління, модернізація 

технологічних процесів та дбайливе ставлення до ресурсів приведе до 

значної їх економії та стане потужним важелем абсолютного або відносного 

зниження тарифів на житлово-комунальні послуги.  

 Реалізація другого напряму обмеження тарифів можлива за умови 

строгого обліку у статтях собівартості виробленої продукції тільки тих 

витрат, які безпосередньо пов‘язані з виробничо-господарською й збутовою 

діяльністю комунальних підприємств. Всі інші витрати не повинні бути у 

переліку статей, а враховувати як додаткові послуги на добровільній основі.  

 Третій напрямок базується на розробці науково обґрунтованої та 

практично застосовної методичної бази ціноутворення на житлово-

комунальні послуги, яка може стати платформою для формування та 

оптимізації тарифів, які будуть вигідними як виробникам, так і споживачам 

послуг.  

 Четвертий шлях обмеження й зниження рівня тарифів у ЖКГ має 

важливе значення у зв‘язку з тим, що необхідність регулювання 
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конкурентного середовища у цій сфері напрямку пов‘язана з удосконаленням 

тарифоутворення у ЖКГ. 

 Взагалі, реформування ЖКГ вимагає забезпечення суб‘єктів публічного 

управління своєчасною та якісною інформацією про суспільні процеси, що 

відбуваються в галузі, наслідки здійснюваних у галузі реформ і реалізованих 

програм та проектів. 

Перспективи розвитку ЖКГ регіонів країни потребують детального 

дослідження основних показників діяльності галузі на основі застосування 

сучасних методів аналізу [102, с.206–211.]. 

Впровадження ринкових механізмів у діяльність житлово-комунального 

господарства неможливе без істотного перетворення всіх елементів системи 

управління: стратегії розвитку житлово-комунального господарства, 

організаційно-управлінської структури і інструментів системи управління. 

 

1.2. Умови забезпечення розвитку житлово-комунального господарства  

регіону  

  

 Особливістю ЖКГ є те, що це система різнорівневих та взаємодіючих 

між собою елементів: обласних (регіональних) ЖКГ, адміністративних 

районів, міст, населених пунктів міського типу, селищ. Тому ринки послуг 

ЖКГ поділяють на: регіональні, адміністративних районів, міські та селищні. 

Так, під регіональним (районним, міським) ринком житлово-комунальних 

послуг розуміють територіальну сукупність певних ринків житлово-

комунальних послуг, кожен з яких, у свою чергу, є сукупністю соціально-

економічних відносин між суб‘єктами й державою з приводу купівлі-

продажу (реалізації) цих послуг на певній території. 

Досягнення рівня розвитку ЖКГ, при якому б задовольнялись різні 

потреби населення, вимагає розробку науково обґрунтованих методів 

управління. Вирішення цих питань можливе за умови застосування цільового 

програмного управління як на рівні країни в цілому, так і на рівні регіону. 



27 

Саме питання програмного управління житлово-комунальним господарством є 

недостатньо теоретично, методологічно і практично опрацьованим 

вітчизняною наукою. 

 Специфічною особливістю цієї галузі є територіальна роз'єднаність 

житлово-комунальних об'єктів, що потребують цілодобової надійної 

експлуатації, необхідності оперативного, а в ряді випадків - аварійного 

характеру виконання робіт величезних обсягів і трудомісткості, що 

передбачають широке застосування машин, механізмів і засобів малої 

механізації різноманітного призначення. Житлово-комунальне господарство 

– це один із складних і багатогранних об'єктів державного управління. У 

зв'язку з цим життєво важливою і необхідною є докорінна перебудова цієї 

галузі з огляду на те, що в Україні тривають трансформаційні соціально-

економічні процеси. 

 Для ЖКГ як складової частини регіональної економіки характерні 

практично ті самі тенденції, що й для національної економіки загалом. 

Останнє десятиліття ХХ ст., як відомо, характеризувалось значним спадом 

виробництва і зниженням практично всіх макроекономічних показників. І це 

не могло не позначитись на розвитку житлово-комунального господарства. 

Однією з найважливіших особливостей розселення України є велика 

концентрація населення на досить невеликих територіях. В умовах великих 

міських агломерацій мешкає більш третини всього населення України. Ці 

обставини істотно знижають рівень умов життя та порушують екологічну 

рівновагу довкілля. Негативні тенденції в демографічній ситуації не можуть 

бути переборені упродовж короткого часу, що обумовлює подальше зниження 

чисельності населення. За деякими оцінками демографів на кінець 

розглянутої перспективи чисельність населення знизиться до 44,0 млн. осіб. У  

розглянутих прогнозах чисельність населення України в 2015 р. оцінювали в 

межах 49,5-52,0 млн. осіб. При всіх варіантах зміни чисельності населення на 

перспективу в її структурі буде зростати питома вага міського населення, 

чисельність якого прогнозується на 2017 р. у межах 34,5-36,2 млн. чіл. Це 
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пояснюється не тільки міграцією сільського населення в міста, але й тим, що в 

результаті збільшення містобудівного потенціалу великих сільських 

населених пунктів вони в адміністративному порядку будуть 

перетворюватися в селища міського типу. У цих умовах підвищується 

значущість ресурсного забезпечення регіону.  

Головною особливістю функціонування регіонального рівня є власна, 

специфічна система економічних інтересів, пов‘язана із наявністю безлічі 

суб‘єктів господарської діяльності на території регіону: підприємств 

місцевого, регіонального, загальнодержавного підпорядкування, різних 

установ та приватних підприємств. За такої ситуації взаємодія особистих, 

корпоративних та суспільних інтересів (включно із клановими) 

доповнюється наявністю регіонального (територіального) інтересу. Однак 

розгляд регіонального інтересу виявиться неповним без урахування і 

специфічного інтересу адміністрації регіону. У дослідженні змісту 

регіонального інтересу необхідно розрізняти декларований та реальний 

інтереси. Декларований, або формальний, інтерес відтворюється у 

затверджених документах органів влади та управління, що наділені 

повноваженнями стосовно забезпечення інтересів соціальних спільнот, груп, 

різних прошарків населення та колективів [24]. 

Регіональному інтересу, таким чином, притаманна складна структура, 

окремим компонентам якої властивий різний ступінь важливості або 

пріоритетності. За окремими напрямами регіонального інтересу пріоритет 

визначається нерозривністю зв‘язків того або іншого напряму із потребами 

регіону, тобто важливо виокремити суто регіональний інтерес від інших 

компонентів. У структурі об‘єкта регіональних інтересів умовно можна 

виділити три складові: першу – як результат матеріально-речової діяльності 

підприємств та організацій, об‘єктів виробничої й соціальної інфраструктури, 

використання природних ресурсів тощо; другу – соціально-економічну, що 

включає суспільні відносини щодо виробництва, розподілу, обміну та 
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споживання економічних благ; третя стосується духовних цінностей 

[99, с.112–120.]. 

Зміст регіонального інтересу може розглядатися, до того ж, за такими 

складовими, як пряма та опосередкована: пряма складова - це компоненти, 

що належать до безпосередніх потреб регіону – забезпечення оптимальних 

умов життєдіяльності населення, підтримання сприятливих екологічних 

умов, задоволення потреб у споживчих товарах, забезпечення послугами 

соціальної інфраструктури, робочими місцями тощо. Опосередкована 

складова – це потреби більш високого рівня національного господарства, у 

складі якого регіон займає місце підсистеми у створенні продукції, що 

задовольняє потреби загальнодержавного рівня. На це спрямований інтерес 

галузей, що і є прямою складовою галузевого інтересу. 

Економічні інтереси в регіоні мають певну суперечливість, тому, на 

наш погляд, слід ураховувати насамперед об‘єктивність розбіжності між 

різними інтересами: особистими і суспільними, галузевими (відомчими) та 

регіональними, регіональними і груповими, поєднання яких не може бути 

забезпечене автоматично, а лише завдяки створенню системи заходів, 

здійснення організаційної роботи щодо розв‘язання наявних суперечностей. 

Поєднання інтересів – це не вихідна передумова, а кінцевий результат, 

досягнення якого можливе внаслідок і лише після узгодження суперечностей 

системи економічних інтересів [82, с. 44–48; 90]. 

Особливості взаємодії економічних інтересів на регіональному рівні, 

безперечно, загострюють цю проблему. Найбільш гострою виявляється 

неодноразово згадувана суперечність між відомчими і територіальними 

інтересами, яку слід віднести до основних суперечностей регіонального рівня 

і не лише тому, що вона надає найбільший негативний вплив на розвиток 

регіону, а насамперед оскільки забезпечення узгодженості інтересів цього 

рівня є дієвим джерелом саморозвитку регіонів. Важливо зформувати такий 

господарський механізм, який забезпечував би можливість розвитку всім 

учасникам взаємозв‘язків у регіоні та усував негативні наслідки можливого 
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загострення суперечностей галузевих і регіональних інтересів. Це визначає 

необхідність чіткого врахування сфер інтересів на законодавчому рівні та 

рівні виконавців, а також визначення прав і методів діяльності регіональних 

органів влади всіх рівнів та створення реальних механізмів для їх здійснення, 

що відсутні до цього часу, зокрема, в Україні. Таким чином, система 

регіональних економічних інтересів є усвідомленою необхідною системою 

мети для їх різнобічного вдосконалення. Насамперед регіональний інтерес 

повинен реалізовуватися в ефективному використанні наявних на території 

регіону засобів виробництва та природних ресурсів, а також у використанні 

певної частини результатів економічної діяльності [90]. 

Сучасні умови розвитку окремих міст і регіонів характеризуються 

бурхливими соціально-економічними перетвореннями, що спричинили 

виникнення комплексу проблем пов'язаних з функціонуванням державних 

підприємств. Особливий інтерес становить дослідження стану та розвитку 

житлово-комунального господарства в умовах жорстких фінансових 

обмежень, неминучих за ринкових умов. Змінюються внутрішні і зовнішні 

умови функціонування цієї сфери. Не зважаючи на реформи, що проводяться, 

підприємства житлово-комунального господарства працюють на межі 

галузевої кризи, в умовах економіки дефіциту. Впроваджувана на 

регіональному рівні програма реформування та розвитку житлово-

комунального господарства не дає очікуваних результатів, оскільки галузь не 

має можливості і ресурсів для розвитку. 

 ЖКГ посідає третє місце в економіці України за обсягом споживання 

енергоресурсів й перше місце зі споживання тепла, на рівні 30 % загальної 

кількості, що потребує прискореного впровадження ресурсоощадних 

технологій [17, с.20-27.].  

 При цьому у стійкому та ефективному функціонуванні ЖКГ 

зацікавлені виробники, споживачі, органи державної влади та місцевого 

самоврядування. Населення зацікавлено отримувати якісні послуги за 

обґрунтованою ціною, органи державної влади та місцевого самоврядування 



31 

– зменшити надмірне фінансове навантаження на бюджет, житлово-

комунальні підприємства – своєчасно отримувати плату за надані комунальні 

послуги та ефективно здійснювати виробничу діяльність.  

 Саме тому модернізація ЖКГ має забезпечити вирішення двох 

проблем: по-перше, зменшити тарифи і ціни на житлово-комунальні послуги 

та підвищити реальні доходи домогосподарств; по-друге, забезпечити 

відшкодування витрат та отримання достатнього для розширеного 

відтворення прибутку підприємствами ЖКГ. Ресурсозбереження виступає 

одним з основних напрямів, що може вирішити цю проблему. Проте заходи з 

впровадження ресурсоощадних технологій носять спорадичний характер. 

Для забезпечення  загального характеру цьому процесу необхідно, перш за 

все, сформувати ефективний механізм економічного стимулювання 

(механізму мотивації) системного впровадження ресурсоощадних технологій 

в ЖКГ. 

 Незважаючи на щорічне повільне зростання темпів економічного 

розвитку, на діяльність виробничо-господарських систем у національній 

економіці дедалі більше впливає чинник обмеженості ресурсів. Його вплив 

визначається такими загальними тенденціями [151, с. 29–32; 114]: 

– нижча якість природних ресурсів порівняно з ресурсами, які 

видобуваються в інших регіонах світу, та обмеженість природних ресурсів, 

що вимагає імпорту ресурсів з інших країн; 

– потреба в значних фінансових інвестиціях у виробництво через 

високу зношеність основних фондів та велику, порівняно з іншими країнами, 

матеріало- та енергомісткість виробництва; 

– необхідність заміни більшої частини обладнання і технологій, що 

використовуються сьогодні в галузях економіки України; 

– нестача інженерного та основного виробничого персоналу високої 

кваліфікації через проблему втечі мізків, старіння працівників, відсутність 

молодих висококваліфікованих працівників тощо; 
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– застарілість технологій, дуже низькі темпи впровадження сучасних 

фундаментальних та прикладних наукових розробок у різних галузях 

національного господарства, отримання освіти молодими фахівцями за 

допомогою застарілих технологій та обладнання, недостатність використання 

сучасних методів освіти та передачі досвіду [90]. 

 На основі виявлення чинників впливу, їхньої систематизації, 

узагальнення, якісної й кількісної оцінки можна застосовувати відповідні 

методи формування сучасної політики ресурсозабезпечення та 

ресурсоощадження. При цьому необхідно розрізняти рівні управління цим 

процесом [65]. 

 Розглянуті чинники впливу й етапи руху ресурсів по виробничому 

ланцюзі можна звести в певну схему (рис. 1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Зв‘язок етапів руху ресурсів і чинників впливу[148; 149] 

 

 Природно, що найбільшими можливостями регіональні економічні 

системи володіють у сфері роботи з чинниками внутрішнього середовища. 
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Розглядаючи методи, за допомогою яких підприємства можуть  впливати на 

чинники внутрішнього середовища, їх можна розділити на наступні види: 

організаційно-розпорядницькі, інженерно-технологічні, економічні, 

соціально-психологічні (табл. 1.2) [111]. 

 Таблиця 1.2 

Класифікація методів управління процесом організації виробництва* 

Класифіка-

ційна ознака 

Методи управління 

організаційно-

розпорядницькі 

інженерно-

технологічні 
економічні 

соціально-

психологічні 

Основний 

канал впливу 

Організаційний Інженерно-

технологічний 

Економічний Соціальний 

Характер 

впливу 
Прямий Прямий Непрямий Непрямий 

Мотиви 

поводження 

Необхідність 

дотримання вимог 

до якості й 

наявності 

відповідальності за 

якість 

Змішані 

(дотримання 

вимог до 

вихідних 

параметрів, 

матеріальний і 

моральний 

інтерес) 

Матеріальний 

інтерес 

Моральний 

(духовний) 

інтерес 

Основа 

вибору 

методу 

Організаційний 

аналіз 

Інженерно-

технічний аналіз 

Техніко-

економічний 

аналіз 

Соціально-

психологічні 

дослідження 

Обмеження 

при виборі 

методів 

Відповідність 

правовим нормам і 

вимогам у сфері 

ресурсоощадження 

Можливості 

техніки, 

технології і 

відповідність 

вимогам екології 

та безпеки 

Відповідність 

економічних 

законів і 

нормативів 

щодо 

ресурсоощад

ження 

Відповідність 

морально-

етичним 

нормам, 

правилам і 

вимогам 

* Джерело: [130]. 

 

 Організаційно-розпорядницькі методи управління мають наступні 

переваги [154]: 

– як правило, не вимагають значних витрат матеріальних ресурсів; 
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– сприяють підвищенню прозорості руху матеріальних і фінансових 

потоків, а також ефективності управління матеріальними ресурсами 

підприємств в цілому. 

До недоліків цієї групи методів можна віднести наступні: 

– труднощі, пов‘язані з перебудовою свідомості персоналу 

підприємств; 

– ускладнена оцінка економічного ефекту від упровадження цих 

заходів (наприклад, розрахунок ефекту від перебудови організаційної 

структури підприємства); 

– можливість бюрократизації системи управління ресурсами, втрата 

гнучкості в управлінні ними. 

Особливою ознакою інженерно-технологічних методів управління 

процесом організації виробництва є їхня застосовність у рамках 

внутрішнього середовища промислового підприємства. Це пов‘язане з тим, 

що за межами підприємств інженерні служби практично не працюють. 

Складовими цих методів є: 

 розробка автономних джерел енергії та матеріалоощадних 

технологій; 

 оптимізація режиму роботи обладнання з урахуванням можливостей 

нічних тарифів; 

 застосування методів наукової організації праці; 

 застосування прогресивних технологій; 

 енергоаудит. 

Наступною групою є економічні методи управління. Переваги цих 

економічних методів полягають у можливості: 

– досягнення певних результатів на основі ринкових методів, що 

відображають зформовані умови попиту та пропозиції на ринку ресурсів і 

продукції підприємств; 
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– підприємствам самостійно встановлювати цілі й завдання на основі 

аналізу рівня, складу і структури ресурсоспоживання, а також динаміки цін 

на вхідні ресурси; 

– коректної оцінки економічного ефекту від реалізації конкретного 

заходу, а також характеру його розподілу між різними групами інтересів 

(наприклад, споживачем і постачальником ресурсів). 

– посилення мотивації співробітників підприємств у сфері випуску 

якісної продукції, що підвищує рівень прибутку підприємств; 

– створення сильної корпоративної культури підприємств, що 

забезпечує зниження ризику витоку мізків, а також створює умови для 

інтенсифікації виробничої діяльності людей; 

– забезпечення умов для якісного й стійкого відтворення кадрів для 

підприємств, а також їхнього професійного зростання [91]. 

Розрізняють також соціально-психологічні методи організації 

виробництва комунальних підприємств регіону. Складовими цих методів є: 

 запровадження навчання персоналу у сфері раціонального 

використання ресурсів; 

 запровадження системи матеріального та нематеріального 

стимулювання персоналу; 

 зміна уявлення персоналу; 

 формування організаційної культури підприємства;  

 створення центрів якості; 

 запровадження днів організації виробництва; 

 поліпшення умов праці співробітників завдяки покращенню 

організації виробництва. 

Таким чином, на основі розгляду методів організації виробництва 

можливо здійснити якісний і докладний аналіз умов організації виробництва, 

а також ефективний відбір конкретного методу для вирішення проблем 

підприємства у сфері організації виробництва. 

Важливе значення для підвищення ефективності ресурсозабезпечення 
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та ресурсоощадження в регіональних економічних системах має врахування 

регіональних особливостей прискореного впровадження досягнень науково-

технічного прогресу та вдосконалення територіальних і галузевих пропорцій  

розвитку регіону. Регіональна політика управління повинна пов‘язуватися з 

плануванням і проблемами розвитку регіональних економічних систем.  

Основні стратегічні напрями ресурсозабезпечення та 

ресурсоощадження можна звести до таких: комплексне використання 

мінерально-сировинних і паливних ресурсів; упровадження ресурсоощадної 

техніки і технології; широке використання в галузях переробної 

промисловості вторинної сировини; ефективне регулювання 

ресурсоощадження, підтримання продуктивності [91]. 

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) – це важлива соціальна 

галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними 

житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економіки 

країни та її регіонів. Сьогодні, на жаль,  рівень розвитку ЖКГ не повністю 

задовольняє потреби населення та підприємств. Проблеми, які сьогодні 

існують у  ЖКГ стосуються кожного мешканця України. Неможливість їх 

вирішення, яка обумовлена недосконалістю в управлінні комунальними 

підприємствами, зношеністю існуючого житлового фонду, недостатнім 

рівнем побудови і  введення в експлуатацію нового житла та низькою якістю 

надання житлово-комунальних послуг, істотно впливає  на рівень якості 

життя населення країни та її регіонів. 

Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства неможливе 

без радикального перетворення всіх елементів системи управління: розробки 

стратегії і тактики розвитку житлово-комунального господарства, 

удосконалення організаційно-управлінської структури та важелів системи 

управління. Перспективи розвитку ЖКГ регіонів країни потребують 

детального дослідження основних показників діяльності галузі на основі 

застосування сучасних методів аналізу. 
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Система житлово-комунального господарства — це забезпечення 

реалізації державної політики у сфері надання населенню та підприємствам 

послуг із постачання води, газу, електроенергії, теплозабезпечення, якісного 

обслуговування житлового фонду. Тобто, ЖКГ можна розглядати як 

соціально-економічний комплекс специфічних господарських структур та 

об'єктів, що діють з метою утримання (ощадження і розвитку) житлового 

фонду та комунального обслуговування як користувачів цього житлового 

фонду, так і різних установ, підприємств та організацій.  

Процес реформування житлово-комунального господарства пережили 

всі розвинуті країни світу. Уряди цих держав проводили політику, яка  мала 

забезпечити державну підтримку комунальним підприємствам та допомогти 

знайти додаткові джерела фінансування. 

 Державне регулювання економіки має глибоке історичне коріння. 

Державне регулювання зумовлене появою нових економічних потреб, з 

якими ринок за своєю природою не може справиться. У найзагальнішому 

вигляді державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства 

це є система законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, 

здійснюваних правочинними державними установами і громадськими 

організаціями з метою стабілізації та пристосування існуючою соціально-

економічної систем до умов, що змінюються [67].  

В цілому в економічній літературі зформувалася досить значна 

кількість визначень сутності цієї категорії. Вивчення наукових праць 

дозволило встановити існування трьох основних підходів, в рамках яких 

державне регулювання розглядається під кутом зору економічної діяльності 

держави, системи заходів та  комплексу основних форм і методів впливу на 

певний процес чи об‘єкт. Підходи науковців щодо визначення сутності 

поняття «державне регулювання» наведено в табл. 1.3. 
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Таблиця 1.3 

Підходи науковців щодо визначення сутності поняття «державне 

регулювання» 

Автор Визначення 

з позиції економічної діяльності держави 

А. Г. Савченко,  

Г. О. Пухтаєвич, 

О. М. Тітьонко та 

ін. [114, с. 32] 

діяльність держави щодо створення правових, економічних і соціальних 

передумов, необхідних для функціонування економічного механізму згідно 

з цілями й пріоритетами державної економічної політики, заради реалізації  

національних інтересів держави 

Михасюк І. Р. 

[123, с. 8] 

комплекс заходів держави, спрямованих на скерування суб‘єктів 

економічної діяльності в напрямі, необхідному для досягнення поставлених 

органами державної влади й управління цілей‖ 

з позиції системи заходів 

Економічна 

енциклопедія   

[69, с. 315] 

система типових заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого 

характеру, здійснюваних уповноваженими державними установами та 

громадськими організаціями з метою стабілізації та пристосування 

соціально-економічної системи до умов, що змінюються 

Д. С. Зухба,  

Е. Н. Зухба,  

Н. Г. Каптуренко 

[84] 

комплекс економічних і політичних заходів, які здійснюють державні 

органи з метою координації економічних процесів, спрямованих на 

підтримку оптимальних пропорцій суспільного виробництва і запобігання в 

ньому кризовим ситуаціям 

з позиції комплексу основних форм і методів впливу на певний процес чи об'єкт 

С. В. Мочерний 

[127, с. 379] 

комплекс основних форм і методів цілеспрямованого впливу державних 

установ і організацій на розвиток суспільного способу виробництва 

(зокрема продуктивних сил, техніко-економічних, організаційно-

економічних та соціально-економічних відносин) для його стабілізації та 

пристосування до умов, що змінюються 

Д. М. Стеченко 

[183, с. 5] 

вплив держави на відтворювальні процеси в економіці відповідними 

засобами з метою зорієнтувати суб'єктів господарювання та окремих 

громадян на досягнення цілей та пріоритетів державної політики 

суспільного розвитку 

В. П. Орешин 

[136, с. 14] 

діяльність органів влади щодо впливу їх на процес суспільного відтворення 

з метою досягнення суспільно корисних результатів 

 

Основними джерелами фінансування ЖКГ є кошти державного і 

місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб за сплату житлово-

комунальних послуг, інвестиції і кредити, кошти, що виділяються за лінією 

міжнародних фінансових організацій, які в умовах дефіциту бюджетних 

коштів вносять значний вклад у фінансування галузі (табл. 1.4). 

Як можна бачити з проведеного аналізу вже існуючих проектів 

реформування ЖКГ України по лінії міжнародних фінансових організацій, то 

для сприяння реалізації енергоефективних проектів важливо докладати 

зусилля в різних напрямах, зокрема:  
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 впроваджувати вже існуючі практики та досвід упроваджених проектів 

щодо можливих механізмів залучення зарубіжних фінансових ресурсів;  

 сформувати механізми стимулювання регіональних органів влади та 

органів місцевого самоврядування щодо досягнення на регіональному 

рівні оптимальних показників енергоощадження для залучення 

інвесторів у регіональні програми з енергоефективності; 

 створення на регіональному рівні сприятливих умов для підприємств 

промислового комплексу та комунальних підприємств у галузі 

фінансування програм з енергоефективності та енергоощадження; 

 проведення системної інформаційно-роз‘яснювальної роботи з 

населенням, прийняття рішень, зрозумілих різним споживачам щодо 

енергоощадження та його впливу на бюджет кожної родини. 

Таблиця 1.4 

Фінансування проектів реформування ЖКГ України по лінії 

міжнародних фінансових організацій 

Міжнародна 

фінансова 

організація 

Назва проекту Фінансові умови 

Міжнародний 

банк 

реконструкції та 

розвитку 

«Підвищення 

енергоефективності в 

секторі централізованого 

теплопостачання України» 

Бюджет проекту становить 315,5 млн. дол. 

сШа, з них 265,5 млн. –гроші світового 

банку, 50 млн. – кошти Фонду чистих 

технологій 

 

 

 

 

 

Європейський 

інвестиційний 

банк (ЄіБ) 

«Програма розвитку 

муніципальної 

інфраструктури України» 

Загальна вартість інвестиційного проекту 

становить 800 млн. євро, з них 400 млн. – 

позики ЄІБ, ще 400 млн. будуть отримані з 

інвестиційних грантів та паралельного 

фінансування з боку інших міжнародних 

фінансових організацій 

«Надзвичайна кредитна 

програма для відновлення 

України» 

Передбачено залучення кредитних 

ресурсів у розмірі 200 млн. євро в рамках 

Фінансової угоди України з ЄІБ від 

20.04.2015 для подолання негативних 

наслідків воєнних дій на сході України, 

зокрема у сфері ЖКГ 

Північна 

екологічна 

фінансова 

корпорація 

(НЕФКО) 

 

 

«Енергозбереження» Підписано кредитні договори між НЕФКО 

та 10 муніципалітетами України для 

підвищення енергоефективності 

(утеплення будинків, реконструкції систем 

вентиляції, установки енергоощадних 

ламп). Фінансування становить до 90 % 

інвестиційних витрат проекту 
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Продовження табл. 1.4 
 Енергоефективні 

демопроекти в секторі 

теплопостачання України 

Фінансова та технічна допомога для 

реалізації 20 проектів модернізації 

теплопостачання в різних містах України 

 «Чисте виробництво» Проект діє нині, фінансування НЕФКО 

надається малим та середнім 

підприємствам в розмірі 90 % їх загальної 

вартості для реалізації програм 

енергоощадження та енергоефективності 

«Інвестиційний фонд» НЕФКО фінансує близько 30 % вартості 

проекту, що позитивно впливає на 

довкілля, зокрема програми з очистки 

стічних вод, поводження з побутовими 

відходами, реконструкцію систем 

теплопостачання, підвищення 

енергоефективності 

Європейський 

банк 

реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) 

USELF– Програма 

фінансування 

альтернативної 

енергетики в Україні 

Програма діє як кредитна лінія до 140 млн. 

євро з однойменною метою. Передбачає 

надання кредитів суб‘єктам від 1,5 млн. 

євро, безоплатну технічну допомогу 

UKEEP – програма 

підвищення 

енергоефективності в 

Україні 

Кредитна лінія ЄБРР для модернізації 

виробництва в напрямі підвищення 

енергоефективності, оптимізації 

енергоспоживання виробничих будівель. 

Максимальна сума кредиту 

господарюючим суб‘єктам – до 10 млн. 

дол. США 

Кредитування приватних 

компаній 

Проекти епізодично реалізуються Єбрр 

через «Укрексімбанк» для підвищення 

енергоефективності 

Німецький 

державний банк 

розвитку (KfW) 

«Незв‘язаний фінансовий 

кредит на відновлення 

східної частини України» 

Передбачає надання KfW-позики в розмірі 

500 млн. євро, з яких 300 млн. – для 

фінансування проектів із відновлення та 

модернізації об‘єктів інфраструктури, 

зокрема у сфері енергетики, 

теплопостачання, підвищення 

енергоефективності, водопостачання, 

водовідведення 

«Програма німецько- 

українського фонду» 

Спрямована на підвищення 

енергоефективності та реалізацію програм 

енергоощадження з початковим обсягом 

ресурсів 2 млн. євро 

Міжнародна 

фінансова 

корпорація (IFC) 

Програми кредитування в 

національній валюті 

Реалізується у сфері підвищення 

енергоефективності та створення 

об‘єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) 

Джерело*: [140, с.. 302 – 306.] 

 

Як вже було вказано раніше, статистичні показники останніх років 

свідчать про те, що житлово-комунальні підприємства залишаються 
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стабільно збитковими як в цілому по Україні, так і по її регіонам. 

Враховуючи ці обставини та необхідність дослідження тенденцій розвитку 

ЖКГ, на думку автора, доцільним є визначення чинників зовнішнього 

середовища, які впливають на розвиток галузі. Провести аналіз стану 

зовнішнього середовища ЖКГ, можливо за допомогою PEST-аналізу, який 

передбачає вивчення політичних, економічних, соціальних, технологічних 

чинників зовнішнього оточення ЖКГ  (табл. 1.5).   

Таблиця 1.5 

PEST-аналіз розвитку ЖКГ регіонів України 

Політичні чинники (P) Економічні чинники (E) 

Недосконалість нормативно-правової бази, 

що регулює діяльність ЖКГ 

Відсутність належної реалізації розробленої 

програми реформування галузі  

Відсутність єдиного постійного органу 

влади, який в змозі реалізувати напрямки 

реформування ЖКГ 

Недостатність фінансування з боку держави 

Відсутність підтримки органів регіональної 

влади щодо розвитку комунальних 

підприємств  

Нестійка економічна ситуація в країні  

Рівень інфляції, який постійно зростає 

Несприятливий інвестиційний клімат у 

галузі  

Неможливість упровадження зарубіжних 

тенденцій функціонування галузі 

Специфічний характер надання деяких 

послуг (сезонність)  

Відсутність економічного механізму 

встановлення тарифів на житлово-

комунальні послуги  

Середній рівень платоспроможності попиту 

на надані житлово-комунальні послуги 

підприємствами  

Соціокультурні чинники (S) Технологічні чинники (T) 

Загальна тенденція зниження рівня 

освіченості та свідомості населення 

Недостатність кваліфікованих кадрів 

робітничих спеціальностей та менеджерів 

 Негативна демографічна ситуація в країни: 

зростання кількості населення пенсійного 

та передпенсійного віку, підвищення рівня 

смертності і захворюваності  

Сучасні зміни законодавства, що 

торкаються соціальної сфери: Пенсійна 

реформа тощо Недосконала репутація 

підприємств галузі Рівень задоволеності 

споживачів послуг та ставлення до їх 

оплати  

Постійна критика підприємств галузі ЗМІ 

Недостатність фінансування наукових 

досліджень у галузі ЖКГ 

Недосконалість та застарілість технологій 

підприємств  

Відсутність упровадження інноваційних 

технологій та нових високотехнологічних  

комунікацій  

Низькі виробничі потужності галузі 

Відсутність законодавчої бази для 

підтримки впровадження та адаптації 

інноваційних технологій  

Відсутність патентної роботи, ліцензування 

 

Таким чином, результати PEST-аналізу дали можливість оцінити 

зовнішню ситуацію, що виникає у сфері виробництва, комерційної, 
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політичної та соціальної діяльності. До основних причин, які створюють 

несприятливий зовнішній клімат для розвитку та реформування ЖКГ можна 

віднести: низький рівень розвитку економіки, відсутність інноваційної 

активності у галузі та недостатній рівень соціальної захищеності робітників.  

З метою узагальнення тенденцій розвитку та недоліків реформування 

ЖКГ регіонів країни визначимо найбільш суттєві можливості і загрози 

зовнішнього середовища, а також сильні та слабкі риси ЖКГ за допомогою 

SWOT-аналізу (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

SWOT-аналіз розвитку ЖКГ регіонів України 

Сильні сторони (S) Можливості (O) 

- стійкий високий попит на послуги, які є 

для населення життєво необхідними;  

- великий об‘єм технічних і технологічних 

розробок, інновацій, які можливо 

застосувати у сфері ЖКГ;  

- фінансова, науково обґрунтована 

методична допомога держави в реалізації 

інвестиційних проектів. 

 

- навчання персоналу;  

- вдосконалення системи управління.  

- вдосконалення фінансування і 

ціноутворення;  

- проведення заходів щодо 

ресурсоощадження; 

 - реалізація програми оновлення основних 

фондів;  

- розвиток конкуренції в багатьох 

підгалузях. 

Слабкі сторони (W) Загрози (T) 

- високий знос і низька ефективність 

основних фондів ЖКГ; 

 - недофінансування ЖКГ за існуючими 

тарифами.  

- низька якість послуг, що надаються; - 

повільне зростання реальних доходів 

населення. 

 

- повільне зростання або падіння доходів 

населення;  

- наростаючий знос основних фондів;  

- високий рівень зносу основних фондів, і 

як наслідок -збільшення кількості аварій на 

об‘єктах інфраструктури;  

- саботаж населенням перетворень, що 

проводяться.  

 

Підводячи підсумки PEST-аналізу та SWOT-аналіз розвитку ЖКГ 

регіонів  України автор зробив висновок, що є достатньо негативних причин, 

які обумовлюють слабкі аспекти функціонування ЖКГ. Система 

функціонування житлово-комунального комплексу країни сьогодні є 

неефективною, оскільки не має значних досягнень у напряму модернізації 

ЖКГ. До тепер не вдається припинити зростання негативних тенденцій в 
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галузі: спостерігається збільшення  аварій і порушень в роботі комунальних 

об‘єктів.  

Ще одна з причин неефективності функціонування ЖКГ – 

макроекономічна нестабільність в України, недооцінка управлінського 

чиннику та чинника праці. Це є проявом у невідповідності між темпами 

зростання цін на ресурси і на послуги ЖКГ і рівнем доходів населення.  

Але є й позитивні моменти. Завдяки створенню різних форм 

об‘єднань власників, зокрема, об‘єднань мешканців в товариства власників 

житла (ТВЖ), які мають можливість вибирати структуру та умови 

комунального обслуговування, контролювати процес витрат грошових 

коштів, формується потенціал забезпечення розвитку житлово-комунального 

господарства.  

Що стосується тенденцій розвитку ЖКГ на регіональному рівні, то 

перш за все регіональним органам влади треба починати роботу за 

наступними напрямками: 

1. Розвивати ефективні та взаємовигідні взаємозв‘язки у сфері ЖКГ 

між суб‘єктами та об‘єктами на регіональному рівні, сприяння розумінню 

сутності економічних відносин всіх учасників у сфері ЖКГ на основі  

взаємодії й реалізації економічних потреб і інтересів всіх членів суспільства; 

2. Дотримувати принципи і специфіку регіонального управління ЖКГ, 

які базується на кількісних і якісних показниках; 

3. Визначати особливост регіонального управління ЖКГ, які 

формуються під впливом чинників як ендогенного, так і екзогенного 

характеру; 

4. Визначати методи регіонального управління ЖКГ; 

5. Підвищувати інвестиційну привабливість ЖКГ регіону. 

Підвищення інвестиційної привабливості ЖКГ регіону залежить від 

зацікавленості потенційних інвесторів, тобто можливості отримання 

прибутку від розміщення коштів. Однак, сучасний фінансовий стан 

комунальних підприємств регіонів країни не може надати таких гарантій, 
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оскільки підприємства мають дуже низьку норму рентабельності і не в змозі 

бути привабливими для потенційних інвесторів. Тому для органів 

регіональної влади, як гаранта щодо кредитування комунальних підприємств, 

першочерговим завданням є створення відповідних умов для реалізації 

наступних заходів (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 

Економічні стимули залучення потенційних інвесторів у програми 

розвитку ЖКГ регіонів 

Заходи Умови реалізації 

Гарантії Надання гарантій та виконання зобов‘язань органами 

регіональної влади та місцевого самоврядування щодо 

цільового використання грошових коштів та мінімізація 

інвестиційних ризиків. 

Тендери При визначенні переможця щодо закупівлі товарів, робіт і 

послуг за рахунок коштів місцевого бюджету надання пільг 

шляхом застосування процентної межі до ціни його 

тендерної пропозиції у порівнянні з найбільш вигідною 

серед представлених. 

 Податкові пільги Застосування інструментів 

податкового регулювання, які  окреслені на рівні 

повноважень міської ради, наприклад: повне або часткове 

звільнення від податку. 

Право отримання ліцензії 

на будівництво об‘єкта в 

межах території міста 

Право на будівництво об‘єкта і видання ліцензії на його 

діяльність для приватного інвестора розглядається у разі 

згоди фінансування програм розвитку підприємств 

комунального господарства. 

 

 

Тобто, удосконалення управління фінансовим забезпеченням розвитку 

ЖКГ на регіональному рівні передбачає законодавче закріплення основних 

умов ефективного функціонування ринку житлово-комунальних послуг. 

 

 

1.3. Закордонний досвід забезпечення розвитку житлово-комунального 

господарства 

 

Важливим критерієм оцінки соціально-економічної ситуації в країні є 

дослідження стану житлово-комунального господарства (ЖКГ) як однієї із 
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пріоритетних галузей національно-господарського комплексу. Підприємства 

ЖКГ, надаючи велику кількість видів послуг реалізують соціальну функцію 

через забезпечення життєдіяльності населених пунктів.  

Сьогодні в Україні відбувається важкий період перетворень, який 

пов'язаний з адаптацією до нових реалій життєдіяльності в нових 

макроекономічних умовах. Досвід розвитку більшості провідних країн світу 

переконливо довів про необхідність врахування певних законів, принципів у 

вирішенні задач модернізації вітчизняної економіки та поліпшення стану 

національного господарства. Особливої уваги заслуговує зарубіжний досвід у 

сфері забезпечення розвитку ЖКГ та управління ринком житлово-

комунальних послуг. 

«Комунальне господарство є проблемною сферою практично в усіх 

країнах світу. Споживачі невдоволені вартістю і якістю послуг, а держава – 

високими витратами на підтримку цієї галузі та низькою  

ефективністю»[183]. 

За останні роки питома вага витрат домашніх господарств на оплату 

житлово-комунальних послуг істотно зросла. Зрозуміло, що вона зростатиме 

все більше й більше, якщо  населення буде змушене  оплачувати значну 

частину витрат комунальних підприємств. Проведені розрахунки питомої 

ваги витрат населення з оплати ЖКП у міру збільшення тарифів до рівня, 

близького до собівартості, показали, що при покритті за рахунок оплати 

населенням 85 % собівартості всіх комунальних послуг у 2017 році 

середньостатистичній родині доведеться витрачати на такі цілі 32 % свого 

бюджету [182]. 

Підраховано, що сьогодні житлово-комунальне господарство України 

складає 25 % основних фондів держави. Встановлено, що недосконалість 

системи управління ЖКГ, недостатні темпи та методи реформування галузі  

призвели до того, що комунальні підприємства не в змозі ефективно 

працювати в умовах сьогодення і надавати споживачам послуги належних 

рівня та якості.  
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Перехід економіки України до ринкових відносин потребує 

реформування та забезпечення розвитку житлово-комунального господарства 

України з урахування досвіду накопиченого в провідних країнах світу.  

Так, станом на початок 2017 р. 61 680 будинків із загальною житловою 

площею 4,3 млн м
2
 вважаються ветхими та аварійними. Стан житлових умов 

населення є значно гіршими, ніж передбачено мінімальними міжнародними 

стандартами. У розрахунку на одного жителя рівень забезпеченості житлом в 

Україні становить 23,5 м
2
 загальної площі. Для порівняння, житлова площа 

на одну особу в США становить близько 70 м
2
, у Данії – 50,6 м

2
, у Німеччині 

– 40,1 м
2
, у Голландії – 41 м

2
, в Австрії – 38,3 м

2
, у Франції – 37,5 м 

2
, у 

Фінляндії – 36,3 м
2
, в Ірландії – 35 м

2
, у Чехії – 28,7 м

2
, в Естонії – 27,7 м

2
.  

Відповідно до даних щодо витрат і ресурсів домогосподарств, житлова 

площа 39 % домогосподарств нижче санітарної норми (13,65 м
2
 на одну 

особу), у перенаселеному житлі проживає 54 % населення України. Майже 

кожне п'яте домогосподарство проживає у житлі, збудованому до 1960 р., 

16 % міських домогосподарств та 26 % – селищних. Житловий фонд 70 % 

домогосподарств був збудований у 60-х–80-х рр. (72 % – міських 

домогосподарств та 64 % – селищних) [181]. 

Незадовільний стан наявного житлового фонду має зростаючий ризик 

аварій та руйнувань житлових будівель та ризик негативного впливу на 

здоров‘я населення. 

В Європі розроблено та існує три моделі реформування та розвитку 

ЖКГ.  

Перша – англійська, яка передбачає наявність певних організаційно-

правових форми об'єднань підприємств, які надають комунальні послуги на 

основі їх  повної приватизації.  

Друга – німецька, яка передбачає акціонування комунальних 

підприємств та організаційну модернізацію галузі, однак основний пакет 

акцій належить муніципалітету.  
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Третя модель – французька, яка базується на застосуванні різних форм 

залучення приватного капіталу до діяльності комунальних підприємств: 

складаються  довгострокові договори оренди, певні інвестиційні угоди. 

Такий підхід вигідно і для приватного бізнесу, і для муніципалітетів, і для 

споживачів комунальних послуг. 

Досвід Великобританії, де на реформу ЖКГ пішло 15 років, досить 

показовий і корисний для нашої країни, що зараз стоїть на порозі 

масштабних перетворень у цій галузі. Так, у Великобританії поширена 

думка, що для досягнення оптимального результату слід увести конкуренцію 

всюди, де це можливо, розробити чіткі короткострокові контракти і створити 

органи, що стежать за їх виконанням [95, с.132–134.]. 

Одним з пілотних проектів та найважливіших напрямків житлово-

комунальних реформ в Англії було об‘єднання усіх, без виключення, 

муніципальних міськводоканалів в 10 регіональних державних компаній з 

подальшою їх приватизацією. Цікавим та дуже вигідним для комунальних 

підприємств було те, що перед приватизацією держава списала всі 

заборгованості комунальних підприємств, узяла на себе всі витрати на 

приведення об‘єктів водопровідно-каналізаційного господарства в належний 

стан та часткову модернізацію й зробила його паспортизацію. На перший 

план вийшли проблеми організаційних структур управління цими 

підприємствами, які постійно вдосконалюються. На відміну від 

Великобританії, у більшості європейських країн комунальна інфраструктура 

не передана до приватної власності, вона залишилась муніципальною, яка 

експлуатується приватними підприємствами за умови договору.  

Особливо цікавим є досвід реформування житлово-комунального 

господарства Німеччини після приєднання до Західної і Східної Німеччини. 

На момент приєднання в Східній Німеччині забезпечення електроенергією, 

теплом і газом здійснювалося так званими надрегіональними енергетичними 

підприємствами. Ці підприємства перебували в державній власності і 

відповідали за постачання послуг у закріпленому за ними регіону.  
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Після об‘єднання Східної і Західної Німеччини вся сфера ЖКГ 

опинилася у руках приватних компаній. Були визнані тільки прозорі схеми 

діяльності комунальних підприємств. У містах були створені комунальні у 

формі акціонерних товариств. Характерною рисою реформування ЖКГ у 

Німеччині є те, що власність комунальних компаній була змішаною, і вони 

спеціалізувалися у наданні повного спектра послуг: електроенергії, 

теплоенергії і газу. За суттю вони всі мали холдингову структуру і мали 

можливість розвиватися завдяки тому, що більш успішні організації могли 

фінансувати менш розвинуті компанії або соціально важливі напрямки. 

Значна увага приділялася сучасним технологіям і автоматизації та 

вдосконаленню управління. Все це давало певні конкурентні переваги. До 

того ж, надання широкого спектра основних і додаткових послуг населенню 

та підприємствам, застосування сучасних методик нарахування платежів, 

охоплення великої території обслуговування і робота з різними прошарками 

населення вимагали застосування комплексних розробок, здатних 

здійснювати підтримку всіх процесів на комунальних підприємствах. 

Що стосується фінансування, то у Німеччині функціонує більше 700 

суспільно-правових ощадних кас та банків земель (жироцентралей). Їх  

часткою в розмірі 50 % від усіх універсальних банків. Такі банки є 

правовими установами цивільного права. Їхніми гарантами є громади, міста 

та райони. Діяльність таких кредитних установ поширюється тільки на 

область їхніх гарантів. Залежно від історії їх створення жироцентралі є 

комунальними банками чи банками окремих федеральних земель [134, с. 8–

13.]. 

Сфера ЖКГ у Франції підпорядкована комуні – найменшій і 

найстабільнішій адміністративно-територіальній одиниці Франції. Саме вона 

складає основу сучасної французької політичної системи. Серед всіх 

адміністративно-територіальних одиниць найбільшою популярністю у 

французів користується саме комуна, що володіє більшою кількістю 
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повноважень і обов‘язків. На сьогодні у Франції налічується понад 36 000 

комун [135].  

У сфері ЖКХ, крім питань будівництва, комуна вирішує велику 

кількість проблем, що стосуються повсякденного життя громадян. Комуна 

вирішує питання організації водопостачання, водовідведення, вивезення й 

переробки побутових відходів, технічного обслуговування та освітлення 

більшості вулиць і доріг, роботи міського транспорту, керування деякими 

соціально-культурними установами, забезпечення громадського порядку, 

безпеки й дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Об‘єкти інфраструктури 

ЖКГ є власністю муніципалітетів. Усі роботи ведуться через муніципалітет. 

Тому, в остаточному підсумку, саме муніципалітет несе політичну 

відповідальність перед громадянами [189].  

Разом з тим досить широко розповсюджений і досвід застосування 

концесій у комунальному господарстві. Така форма базується на договорі 

концесії, відповідно до якого підприємство комунальної сфери передається в 

експлуатацію приватній компанії.  

Так, наприклад, разом з націоналізованими газовими мережами і 

державною енергетикою, існують і приватні компанії. Ці компанії є відносно 

невеликими, однак їхня роль у підвищенні ефективності надання населенню 

комунальних послуг є досить значною. На рівні уряду встановлюються 

стандарти на те, чим повинні забезпечуватися житлові будинки, наприклад, 

на якість води. А в кожному контракті між муніципалітетом і 

експлуатаційною компанією визначаються конкретні умови роботи системи, 

наприклад, тиск води, якість води при постійній подачі води. У такому 

контракті визначаються також майбутні тарифи на надані  

послуги [200, с.33–44].   

У Франції енергетика завжди була предметом великого інтересу з боку 

влади. Проблема проведення реформи центрального теплопостачання гостро 

постала у 60-ті роки XX століття. На рівні країни була проведена експертиза, 

яка показала, що 50 % тепла виходить на вулицю – через вікна, стіни, дах. 
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Влада не стала відразу піднімати ціни на послуги ЖКГ, тому що такий крок 

ніколи не був популярним. Спочатку була впроваджена програма трирічного 

утеплення житлового фонду, і тільки після цього почалася реформа цін і 

перехід на локальне теплопостачання [185]. 

Схожою є схема функціонування ЖКГ Польщі. Треба зазначити, що 

житлово-комунальне господарство в Польщі взагалі належить до сфери 

повноважень і завдань не уряду, а самоврядних органів. 

Тому в країні не існує міністерства житлово-комунального 

господарства. Якщо розглянути ситуацію у сфері послуг водопостачання, 

водовідведення, теплопостачання, постачання електроенергії та газу – 

власником цих житлово-комунальних інфраструктур залишається орган 

місцевого самоврядування. Проте виконувати житлово-комунальні послуги 

всередині цієї інфраструктури повинна окрема інституція, підприємство, не 

обов‘язково комунальне, причому цих підприємств – надавачів послуг має 

бути достатньо, аби гарантувати демонополізацію. Такий процес 

демонополізації називається «pooling», його головною рисою є можливість 

доступу до однієї мережі різних надавачів послуг. Останні мають різні 

видатки на продукцію або гуртову закупівлю від виробника води чи 

електроенергії. Тому в таких підприємств різні ціни на їхні послуги.  

При цьому кінцеві споживачі мають право вільно обирати й укладати 

договори з тим постачальником послуг, пакет якого для них 

 найвигідніший [55, с.24–26.]. 

У 1970 – 1980-х р.р. минулого сторіччя у розвитку галузей 

комунального господарства США, незважаючи на високий рівень правовій 

базі, на перший план вийшли проблеми організації, управління і 

фінансування галузі. У країні завжди безпосередня відповідальність за 

об‘єкти комунальної сфери була покладена на місцеві органи виконавчої 

влади. Вони повинні забезпечувати безперебійне функціонування 

комунальних об‘єктів, їх модернізацію, розвиток, тощо. [39, с.35-39]. 

Фінансування таких робіт було непосильно для місцевих органів влади, тому 
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виникла необхідність щодо фінансової допомоги з бюджетів штатів і 

федерального бюджету у вигляді субсидій, які виділялися під ті або інші 

федеральні та регіональні програми розвитку.  

У США популярним видом федеральної фінансової допомоги є 

«блокові програми», які спрямовані не на конкретний об‘єкт, а у певну 

сферу, яка потребує фінансової підтримки. Відрахування з бюджету йдуть  

залежно від чисельності населення певної території. Зокрема, 70 % фондів 

направляються в органи місцевого управління великих міст, інші 30 % – 

маленьким містам і поселенням. Фінансова та організаційно-управлінська 

участь федерального уряду у вирішенні проблем забезпечення розвитку 

комунального господарства та інфраструктури ніколи не заміняла досить 

чіткої системи поділу відповідальності між владою різних рівнів. Тобто, 

федеральний уряд відповідає за інвестування в природні ресурси, охорону 

довкілля, водний транспорт, порти і вокзали, регулярно виділяться великі 

кошти штатам для підтримки і розвитку шосейних доріг. Уряди штатів 

несуть відповідальність за будівництво шосейних доріг, частково за розвиток 

мережі електро-, тепло- і газопостачання. Інші питання комунальної 

інфраструктури - водопостачання, санітарний стан, каналізування, 

громадський транспорт, – перебувають у віданні місцевої влади, яка 

використовує на цю мету як свої бюджетні кошти, так і федеральні субсидії в 

різних формах, а також кошти з бюджетів штатів. Заслуговує на увагу досвід 

з управління житловим господарством, шляхом створення об‘єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, що було розроблено та 

законодавчо затверджено в США у 1994 р. Такі ж об‘єднання відомі в Англії 

та Франції [163].  

Основною метою таких перетворень є вдосконалення утримання 

житлового фонду, раціональне використання платежів мешканців квартир. 

Вирішується питання щодо ставлення власника до будинку, в якому він 

мешкає. Також вирішується питання щодо створення ринку помешкання, 
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хоча б в частину покупки та продажу житлового фонду, створення 

конкуренції щодо надання житлових послуг. 

Щодо Латвії, то загальнодержавної реформи управління та 

забезпечення розвитку ЖКГ у вигляді програм або спеціальних урядових 

рішень там не проводилося. Сфера комунальних і побутових послуг у 

Латвійській Республіці перебуває у приватній або комунальній власності. За 

інформацією Міністерства економіки та Міністерства добробуту Латвії 

окремих структурних підрозділів, які б функціонально регулювали діяльність 

у згаданій сфері не існує, регламентація розбудови її інфраструктури в країні 

не відбувається. У кінці 1991 – на початку 1992 рр. Кабінет Міністрів Латвії 

прийняв низку документів, за якими вся галузь ЖКГ була передана у 

власність територіальних громад. З того часу кожна територіальна громада 

самостійно розпочала вирішувати всі питання, пов'язані з утриманням ЖКГ 

конкретної території та його експлуатацією. Практично всі територіальні 

громади створили у своїх населених пунктах відповідні акціонерні 

товариства, які взяли на себе відповідальність не тільки за державне майно, а 

й за борги, які були накопичені до цього державою. Сьогодні ціни на ЖКП 

встановлюють органи місцевого самоврядування самостійно в кожному 

регіоні, за винятком цін на електроенергію, газ та телекомунікаційні послуги, 

контроль за якими веде Комісія з регулювання суспільних послуг, що 

підпорядковується Міністерству економіки Латвії. Органи місцевого 

самоврядування самостійно надають соціальну допомогу, зокрема й субсидії 

малозабезпеченим родинам. 

Початок реформування ЖКГ у Республіці Білорусь був покладений 

ще на початку 1990-х років, коли рівень оплати населенням послуг, які 

надавали житлово-комунальні підприємства, складав 1-3 %. Решту витрат 

житлово-комунальних підприємств дотувалися з бюджету або покривали 

завдяки перехресному субсидуванню. Такий підхід певною мірою 

виправдовували тим, що більше 65 % житла перебувало на балансі 

підприємств та організацій [185].  
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На сьогодні в Республіці Білорусь створено правові й організаційні 

основи державної житлової політики, визначено її пріоритетні напрями і 

відпрацьовано механізми їхньої реалізації. За період проведення реформи 

прийнято понад 250 законодавчих та інших нормативно-правових актів, які 

регулюють питання, пов'язані з житловим будівництвом, ЖКГ, 

забезпеченням прав власності і операціями в житловій сфері. На жаль, у 

житловій сфері Республіці Білорусь не вдалося повною мірою скористатися 

перевагами конкурентних відносин у сфері управління й експлуатації житла, 

тому що, в умовах нестабільної економіки та недостатнього фінансування 

галузі не було можливості забезпечити перехід на формування повноцінних 

договірних взаємин. До того ж, нездатність органів місцевого 

самоврядування виконувати свої договірні зобов'язання призвела до 

поширення адміністративного примушення підрядників і фактичного відходу 

від виконання в повному обсязі контрольних функцій. За тих же причин не 

вдалося повною мірою забезпечити державний контроль якості надання 

житлово-комунальних послуг. 

У Канаді майже в усіх селищах з населенням до 1 200 осіб 

застосовуються тільки децентралізовані системи комунального 

обслуговування житлових будинків. Це надало можливість за короткий 

термін значно поліпшити житловий фонд північних районів країни. Подібний 

досвід може широко застосовуватись і в Україні, зокрема для індивідуальних 

котеджів і малоповерхових будинків. Ефективність такого підходу доведена 

досвідом деяких країн Східної Європи (Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії). 

Впровадження використання децентралізованих систем 

теплопостачання має значні перспективи на основі досвіду таких країн, як 

Австралія, Канада, Нідерланди, Німеччина тощо. Автономна система 

водопостачання для окремої групи будинків з подачею води з артезіанських 

свердловин є реальною та перспективною. У таких будинках можуть 

функціонувати системи виробництва й подачі тепла з використанням 

теплових насосів та електростанції малого розміру. В Європі діє багато 
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мініустановок, які перетворюють електроенергію на тепло для потреб 

житлового фонду. Але потрібно враховувати, що електроенергія була і є 

досить дорогим ресурсом, тому її використання з такою метою є доцільним 

лише в перспективі в містах будівництва елітного житла.  

Досить складною ланкою діяльності місцевих влад є благоустрій 

міської території. З одного боку, муніципалітет не повинен безпосередньо 

займатися озелененням, санітарним очищенням, укладанням тротуарів та 

іншими видами робіт з благоустрою міської території. Все перелічені роботи 

можуть бути передані в межах комунального замовлення підрядникам, які 

повинні виконувати свої    зобов‘язання добросовісно, у максимально короткі 

строки й за розумною ціною. З іншого боку, вкрай необхідною є конкуренція 

між різними приватними й муніципальними підрядниками. Великий досвід 

про ведення конкурсів з благоустрою території накопичений місцевою 

владою великих міст Великобританії. Такий досвід, який широко 

практикується в Ізраїлі, Німеччині, Туреччині та США [183]. 

Взагалі, у ЖКГ розвинутих країнах світу було створено симбіоз 

централізації і децентралізації, що дало позитивні результати. Це дозволило 

активізувати ринок послуг ЖКГ і покращити умови життя громадян. 

Наявність дієвого механізму, який буде поєднувати методи централізації і 

децентралізації, дозволить покращити роботу таких підгалузей ЖКГ, як водо 

постачання, газопостачання та теплопостачання. Так, у маленьких містах і 

селищах для вдосконалення централізованих систем комунального 

забезпечення є ценз більш широко використовувати індивідуальне та групове 

утстаткування комунального обслуговування (водо-, газо-, теплопостачання), 

які в подальшому, в разі необхідності, можуть бути підключені до мереж 

централізованого забезпечення. 

Вивчаючи досвід закордонних країн, результати господарської 

діяльності, систему нормативно-правових актів і приклади практичної 

діяльності, доцільно буде використовувати ті ідеї та досягнення, що 

сприятимуть скороченню матеріальних витрат при реформуванні ЖКГ та у 
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розвитку нових форм фінансування галузі. Сьогодні, можна виділити 

наступні напрямки розвитку приватного бізнесу в галузі ЖКГ:  

 організація та експлуатація житлового фонду (Австрія, Бельгія, 

Великобританія, Нідерланди, США, Швеція, Чехія);  

 озеленення, роботи з прибирання (Австрія, Бельгія, Великобританія, 

Канада, Німеччина, США);  

 побутове обслуговування населення: ремонтні послуги, благоустрій 

прибудинкових територій, збирання, знищення й переробка побутових 

відходів (Австрія, Великобританія, Канада, Німеччина, США, Франція, 

Швеція, Чехія);  

 ремонт і утримання шляхів (Австрія, Бельгія, Великобританія, Італія, 

США, Франція, країни Латинської Америки);  

 транспортне обслуговування (Австрія, Великобританія, США, 

Франція, Швеція).  

Основними формами комунальних підприємств у країнах світу є 

товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, асоціації. 

Вони поділяються на два види. Перші - безпосередньо засновані 

муніципалітетами, другі - є дочірніми підприємствами, заснованими 

комунальними фірмами і компаніями.  

Так, наприклад, в Австрії комунальні підприємства, котрі повністю 

перебувають у власності комун, функціонують у системі громадського 

транспорту, постачання води й електроенергії, каналізації та прибирання 

сміття, озеленення території та в інших секторах ЖКГ. У США комунальні 

послуги в основному забезпечуються приватними фірмами і компаніями. 

Певної уваги заслуговує така форма залучення приватного капіталу в 

комунальне господарство, як здача комунальних підприємств в оренду 

фізичній або юридичній особі. Умови оренди визначаються та 

затверджуються місцевими органами влади. Оренда дозволяє підвищити 

ефективність використання основних фондів комунальних підприємств, 

удосконалювати їх технології, задіяти фонди, які тимчасово не 
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використовувалися. Оренда/лізинг, як засіб залучення приватного капіталу в 

комунальне господарство, застосовується в Канаді і Франції [134].  

В багатьох країнах світу широко розповсюджена така форма залучення 

приватного капіталу у комунальну сферу, як концесія, яка базується на 

передачі суб‘єкту підприємницької діяльності права на створення 

(будівництво) або управління (експлуатацію) об‘єктів житлово-комунального 

господарства. Концесії набули широке застосування у Франції, Болгарії, 

Філіппінах, Аргентині, Естонії. Така форма залучення приватної ініціативи 

ґрунтується на договірній основі представників органів місцевого 

самоврядування з фізичною чи юридичною особою. В договорі передбачено 

те, що дохід фізичної чи юридичної особи залежить не від прибутку завдяки 

підвищенню цін на послуги, а від підвищення ефективності роботи 

комунального підприємства завдяки зниженню витрат на виробництво, 

збалансованої тарифної політики, ресурсоощадження, зростання 

продуктивності праці, поліпшення якості послуг.  

Так, наприклад, у Чехії з метою активізації ринку інвестування у 

житлово-комунальну галузь була створена Компанія з фінансування 

муніципальної інфраструктури, яка є спеціалізованим фінансовим 

посередником щодо залучення фінансових ресурсів та пропонування 

кредитів комерційним банкам, які в свою чергу, надають кредити 

муніципалітетам для фінансування інфраструктурних проектів, зокрема 

проектів модернізації ЖКГ. Світова практика господарювання, одним із 

фінансових посередників фінансування інфраструктури території визначає 

комунальні банки.  

У Японії міські та місцеві банки належать до приватних фінансових 

установ, таких, що працюють із вкладами. Вони є акціонерними компаніями, 

які представляють інтереси міст та регіонів.  

У Китайській Народній Республіці окремі депозитні, кредитні та 

розрахункові операції здійснюються так званими міськими та селищними 

кредитними кооперативами, а також міськими кредитними банками, які 
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засновуються на пайовій основі. Власниками таких банків є населення, 

підприємства з капіталом не менше від 1 млн. юанів та  місцеві органи влади. 

При цьому загальна кількість учасників банківського кооперативу не 

повинна бути меншою ніж 20 осіб, а загальний розмір капіталу меншим ніж 

50 млн. юанів.  

Отже, можна привести такі основні характеристики сфери ЖКГ у США 

і у Західній Європі:  

1. Щодо законодавчого і нормативного забезпечення регулювання 

відносин у сфері житлово-комунального господарства: 

 нормативно-законодавчі системи побудовані на основі врахування 

специфіки конкретної країни, економічних інтересів усіх суб‘єктів ринку 

ЖКП, що дозволяє зформувати ефективну систему державного регулювання 

їх взаємин;  

 діяльність природних монополій заснована на чіткій системі 

контролю обґрунтованості тарифів на послуги та їх підвищення.  

2. Щодо розвитку конкурентних умов на ринку житлово-комунальних 

послуг. 

3. Щодо підвищення ефективності роботи підприємств та організацій 

ЖКГ: 

 справедливий бюджетний розподіл коштів між різними рівнями; 

 державне управління, що забезпечує безперебійне поточне 

фінансування відтворювальних витрат регіону і муніципалітету, а також 

наявність у розпорядженні муніципалітетів досить пристойного бюджету 

розвитку територій (властиво всім країнам з розвинутою ринковою 

економікою);  

 значне фінансування в рамках федеральних і регіональних цільових 

програм розвитку житлово-комунального господарства;  

 конкурентний добір організацій (в основному приватних 

підприємств) на виконання послуг з управління і житлово-комунального 

обслуговування;  
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 широкий розвиток методів економічного стимулювання розвитку 

приватного бізнесу у традиційно-монопольному виконанню робіт (наданню 

послуг); 

 удосконалення організаційної структури управління у житлово-

комунальному господарстві. 

Основним інструментом забезпечення у сфері ЖКГ є публічно-

приватне партнерство.  

Публічно-приватне партнерство (ППП) – засноване на 

довгостроковому договорі співробітництва між органом місцевого 

самоврядування або центральним органом виконавчої влади та приватною 

компанією чи підприємцем щодо надання певних послуг, які традиційно 

надаються державними та комунальними підприємствами і стосуються 

інфраструктури – зазвичай застосовується у таких галузях: телекомунікацій, 

енергетиці, транспорту, водопостачанню, а також школах, лікарнях, 

інформаційних технологіях тощо. 

Приклади закордонного досвіду ППП у галузі ЖКГ [74]:  

 У Румунії 25-річна угода ППП залучила 70 млн. євро інвестицій від 

французької компанії Vivendi у систему водопостачання столиці Бухареста. 

Нова очисна споруда замінила дві старі, було введено облік води, вдвічі 

зменшилися втрати води у мережі. 

 У Румунії приватний партнер за механізмом ППП відремонтував та 

управляє діалізними центрами у 8 лікарнях по всій країні, інвестовано майже 

30 мільйонів євро. 

 На Мальдівських островах було побудовано комплексну систему 

управління відходами за допомогою 20-річної концесії на будівництво, 

експлуатацію та передачу. 

 У Великій Британії у період 2005-2007 рр. ППП складали близько 

40 % загального обсягу інвестицій у галузь охорони здоров‘я країни. 

 У Молдові 12-річна концесія дозволила приватній медичній компанії 

збудувати та експлуатувати діагностичний центр радіології та діагностичної 
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візуалізації. Компанія Magnifi інвестувала 7 млн. доларів США у заклад, який 

здатен надати послуги 100 000 пацієнтам на рік. 

 У Польщі у місті Раджонков приватна компанія провела санацію у 

п‘яти школах, що супроводжувалася ремонтом будівель з метою зменшити 

витрати на опалення та споживання електроенергії. Приватний партнер 

відповідав за залучення інвестицій у розмірі 2,4 млн. доларів США, 

проведення ремонтних робіт та досягнення очікуваного ефекту щодо 

енергоефективності. 

 У муніципалітетах Альмада та Сейксал (Португалія) приватний 

партнер за угодою концесії на 30 років інвестував 339 млн. євро у 

будівництво та управління двома лініями легкого метро, які були успішно 

введені в дію у 2008 році. 

 На основі вивчення закордонного досвіду розвитку ЖКГ можна 

зробити висновок, що основні методи і принципи розвитку галузі, які 

використовуються у провідних країнах світу можливо застосувати до 

українських реалій, за умови формування та рівноправного розподілу 

державних і регіональних фондів розвитку територій, які є одними з 

основних фінансових джерел проведення самостійної муніципальної 

політики розвитку територій. 

 

Висновки до розділу 1 

 

 1. У роботі узагальнено сутність та закономірності розвитку житлово-

комунального господарства, за яким житлово-комунальне господарство є 

результатом інтеграції окремих  сфер забезпечення життєдіяльності 

населення, функціонування яких спрямовано на реалізацію прав населення на 

отримання якісних житлово-комунальних послуг. Економічна ціль ЖКГ 

визначається як сукупність дій зі створення умов для забезпечення 

ефективного функціонування об'єктів комунальної інфраструктури і 

досягнення певного рівня економічної ефективності господарської 
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діяльності, необхідного для фінансування поточних потреб та потреб 

розвитку, завдяки наданнюнаселенню та іншим суб'єктам господарювання 

житлово-комунальних послуг із використанням ефективного механізму 

фінансового забезпечення та управління галузі.  

 2. Досліджено умови забезпечення розвитку житлово-комунального 

господарства регіону, які базуються на специфічній системі економічних 

інтересів, пов‘язаних із наявністю безлічі суб‘єктів господарської діяльності 

на території регіону. Сучасні умови розвитку окремих міст і регіонів 

характеризуються бурхливими соціально-економічними перетвореннями, що 

спричинили виникнення комплексу проблем пов'язаних з функціонуванням 

комунальних підприємств. Особливий інтерес становлять дослідження стану 

та розвитку житлово-комунального господарства в умовах жорстких 

фінансових обмежень, неминучих за ринкових умов. 

 3. У роботі проаналізовано закордонний досвід розвитку житлово-

комунального господарства, який довів, що основні методи і принципи 

розвитку галузі, які використовуються у провідних країнах світу можливо 

застосувати до українських реалій, за умови формування та рівноправного 

розподілу державних і регіональних фондів розвитку територій, які є одними 

з основних фінансових джерел проведення самостійної муніципальної 

політики регіонального розвитку. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНІВ 

 

2.1. Аналіз діяльності житлово-комунального господарства регіонів 

України 

 

 Житлового-комунальне господарство (ЖКГ) як соціально-економічний 

об‘єкт є однією з важливіших галузей економіки України, результати роботи 

якої мають величезний вплив на роботу всіх без винятку галузей 

промисловості та соціально-економічних показників якості життя населення, 

і, як наслідок, віддзеркалює рівень благополуччя країни. 

 На жаль, сучасний стан ЖКГ країни не задовольняє потребам 

підприємств та населення. В отриманому в «спадщину» з часів СРСР 

господарстві та за роки незалежності України не було реалізовано 

кардинальних реформ. Як наслідок – економічні показники роботи 

найважливішої галузі свідчать про стабільну збитковість роботи більшості 

підприємств ЖКХ, незважаючи на постійні підвищення тарифів на товари та 

послуги як для населення, так і для підприємств. Спроби реформування 

галузі на регіональному та державному рівні відбувалися з моменту 

прийняття Верховною Радою України Загальнодержавної Програми 

реформування та розвитку ЖКГ України в 2004 році. Але прописані в 

Програмі ініціативи не набули чіткої алгоритмізації, тому реалізація 

відповідних програм у регіонах відбулася лише частково, а тому й результати 

реформування не привели до суттєвого поліпшення стану галузі. Без 

кардинальної зміни підходу до управління ЖКГ як на рівні регіонів, так і на 

рівні країни в цілому, передумов для поліпшення становища немає. 

У дослідженні ЖКГ розглядається як соціально-економічний комплекс 

специфічних господарських структур та об'єктів, що діють з метою 

утримання (збереження і розвитку) житлового фонду та комунального 
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обслуговування як користувачів цього житлового фонду, так і різних установ, 

підприємств та організацій [95]. 

До сучасного житлово-комунального господарства входять підсистеми, 

які представлені: 

 житловим фондом; 

 видами економічної діяльності з надання комунальних послуг 

населенню та суб‘єктам господарювання (електро-, тепло-, газо-, 

водопостачання і водовідведення, обслуговування ліфтового господарства і 

систем внутрішньобудинкових комунікацій), інженерні мережі та об‘єкти 

внутрішньодворового, внутрішньоквартального, поселенського й 

міжселенного значення (теплоенергоцентралі, котельні, насосні станції 

першого підйому води та каналізаційні, споруди оборотного водопостачання, 

станції аерації і біологічної очистки стоків тощо); 

 підприємствами та організаціями, задіяними в благоустрої та 

утриманні в прийнятному експлуатаційному стані житлового фонду, 

нежитлових будівель і споруд (цивільної та промислової забудови), їх 

прибудинкових територій, населених пунктів і систем розселення в цілому (в 

сферах прибирання сміття, збору, вивезення, складування та утилізації 

відходів, зовнішнього освітлення й озеленення, надання низки послуг з 

обслуговування внутрішньопоселенської дорожньої інфраструктури, а також 

ритуальних послуг). 

Автор запропоновував наступний методичний підхід до аналізу 

сучасного стану ЖКГ України (рис. 2.1). 

Так, станом на 2016 рік житловий фонд України ставив 977,9 млн. м
2
, з 

них 3,3 млн. м
2
 становить ветхий та 1 млн. м

2
 – аварійний житловий фонд. Це 

становить 0,34 % та 0,11 %  від усього житлового фонду відповідно. 60,7 % 

усього житлового фонду розташовано в міських поселеннях, і 39,3 % - в 

сільській місцевості. Якщо з ветхим житлом ситуація в міських поселеннях 

та сільській місцевості практично ідентична (50,3 % і 49,7 % ветхого 

житлового фонду відповідно), то з аварійним - ситуація в сільській місцевості 
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набагато гірше – 70,8 % усього аварійного житлового фонду розташовані 

саме там. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Алгоритм проведення аналізу сучасного стану ЖКГ України 

 

Незважаючи на те, що обсяг ветхого та аварійного житла сумарно не 

перебільшує 0,5 % загального житлового фонду, проаналізувавши в динаміці 

цей показник, зроблено висновок, що обсяг ветхого житлового фонду 
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планомірно збільшується в Вінницькій, Донецькій, Житомирській, 

Полтавській, Сумській областях, залишається на сталому рівні в 

Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській областях, набагато 

краща ситуація із зменшенням частки ветхого житла спостерігається в 

Волинській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській областях, а в 

м. Києві кількість ветхого житла за останні три роки навіть зменшилась в 

2 рази. Аналогічний стан спостерігається із аварійним житлом: його загальна 

площа збільшилася в Одеській, Полтавській, Сумській областях, залишилася 

майже без змін в Івано-Франківській, Тернопільській, Харківській областях, 

зменшилася в Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській 

областях, а в м. Київ – майже в 1,5 рази (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Частка ветхого та аварійного житла за регіонами станом на 

2016 р. 

 

 Комплексний аналіз обсягу житла, що потребує реконструкції, за 

регіонами дає змогу зробити висновки, що таке становище не надихає на 

оптимістичні перспективи. Так, межу в 0,5 % ветхого житла перейшли в 

Житомирській, Сумській, Одеській та Харківській областях. 
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 Зрозуміло, що існує лише два шляхи позбавлення від ветхого та 

аварійного житлового фонду – це реконструкція та заміна старого новим 

будівництвом. Лідерами з надходження загального житлового фонду завдяки 

будівництву нового житла у 2016 р. стали: Київська (1 439 851м
2
), Львівська 

(656 646м
2
) та Івано-Франківська (626 998 м

2
) області. Абсолютні показники 

не відображують стан поліпшення житлового фонду повною мірою. Тому 

автор дослідив відносні показники  надходження до 

житлового фонду завдяки новому будівництву в міських поселеннях та 

сільській місцевості в усіх регіонах України (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Надходження загальної площі у житловий фонд завдяки 

новому будівництву у 2016 р. 

 

 Найкращі показники із забудови нового житла спостерігаються у 

Київській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Рівненській 
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областях. Але слід відзначити, що в більшості регіонів відбудова міського та 

сільського житла нерівномірна. Лише в Київській, Волинській, Івано-

Франківській та Рівненській областях будівництво в сільській місцевості 

відбувається темпами, що порівняні з міським будівництвом. В інших 

областях житловий фонд поповнюється лише завдяки міським забудовам, що 

негативно впливає на розвиток регіонів в цілому. 

 Всебічний аналіз ЖКГ країни потребує аналізу підприємств з надання 

комунальних послуг населенню та суб‘єктам господарювання з електро-, 

газо-, тепло- та водопостачанню та водовідведенню, збору та переробці 

відходів, обслуговуванню інженерних мереж. Комплексне дослідження 

галузі передбачає: оцінку устаткування, фінансові результати діяльності, 

рівень інвестицій тощо. 

 В таблиці 2.1 приведені статистичні дані питомої ваги обладнаних 

квартир у житлових будинках та нежитлових будівлях інженерними 

комунікаціями в міській та сільській місцевості станом на 1 січня 2017 р. 

Відзначено однаково високий рівень обладнання газом та опаленням як 

в сільських будинках, так і в міському житлі, при цьому в сільській 

місцевості опалення житла переважно відбувається з використанням 

індивідуальних установок (48,9 %) та пічного опалення (44 %). В той же час 

рівень водопостачання (30,6 %) та водовідведення (26,9 %) в сільській 

місцевості вкрай низький. Катастрофічною є ситуація в Житомирській, 

Кіровоградській та Хмельницькій областях, де значення цих показників не 

досягає позначки у 14 %. 

 

 

 

 

 

 

 


