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 індикативні плани регіонального розвитку; 

 регіональний маркетинг і бенчмаркінг. 

До основних ресурсів розвитку належать: 

 матеріальні ресурси і наявні потужності; 

 фінансові ресурси; 

 кадрові ресурси. 

Найважливіші механізми: 

 нормативно-правовий; 

 фінансово-економічний; 

 організаційний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Цикл стратегічного планування розвитку ЖКГ регіону 

(розробив автор) 
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- технічне переобладнання, підвищення ресурсоефективності ЖКГ; 

- створення ефективного власника житла; 

- вдосконалення механізму регулювання індивідуального житлового 

будівництва; 

- розвиток конкурентного середовища на ринках житлового 

будівництва й житлово-комунальних послуг; 

- підвищення рентабельності функціонування та інвестиційної 

привабливості підприємств ЖКГ. 

2. Створення фінансово-інвестиційного механізму державної 

підтримки ЖКГ. 

3. Вдосконалення документальної бази нормування і стандартизації у 

сфері будівництва та житлової політики, зокрема: 

- удосконалення системи національних стандартів і норм із визначення 

окремих складових вартості будівництва; 

- розробка нормативно-правових актів з питань нормування витрат і 

втрат ресурсів на підприємствах комунального господарства, спрямованих на 

забезпечення єдиного підходу до розрахунку норм використання 

матеріальних та енергетичних ресурсів. 

4. Реалізація комплексу заходів щодо переводу відносин у сфері 

управління (обслуговування та утримання) багатоквартирних будинків, 

інших видів житлової і громадської забудови на ринкові засади, зокрема: 

- подальше впровадження ефективних форм управління житловими 

будинками; 

- вдосконалення конкурентних умов на ринку житло-комунальних 

послуг завдяки реформуванню існуючих комунальних підприємств та 

залучення до надання послуг приватних підприємств, що підтвердять 

достатність інвестиційного потенціалу. 

5. Підвищення рівня забезпеченості громадян доступним і соціальним 

житлом на основі: 

- реалізації бюджетних програм; 
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- удосконалення автоматизованого Єдиного державного реєстру 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на 

квартирному обліку; 

- вдосконалення правового регулювання житлових прав мешканців 

гуртожитків. 

6. Модернізація організаційно-економічного механізму й МТБ 

розбудови і функціонування інженерних мереж та інших об‘єктів 

комунального обслуговування, зокрема на засадах: 

- залучення коштів під державні гарантії у реалізації проектів щодо 

модернізації житлового фонду; 

- надання державної підтримки на здійснення заходів з підвищення 

енергоефективності житлової та громадської забудови; 

- розвитку державно-приватного партнерства в сфері передачі в оренду 

і концесію мереж та об‘єктів комунального обслуговування. 

Ще одним універсальним інструментом інтенсивного розвитку ЖКГ є 

інновації. Складність розвитку інноваційної діяльності зумовлено тим, що 

інновації вимагають значних обсягів фінансування, а тому актуальним 

завданням є впровадження механізму фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку.  

Інноваційна модель розвитку житлово-комунального господарства 

потребує стійких джерел фінансування, у якості таких можуть бути: 

- створення цільових фондів енерго- та ресурсоощадження на 

підприємствах завдяки спрямуванню до них частини коштів отриманих від 

інноваційних розробок щодо економії ресурсів; 

- запровадження матеріального стимулювання працівників підприємств 

за впровадження програм енерго- та ресурсоощадження; 

- введення механізмів залучення й повернення інвестицій, отриманих 

внаслідок реалізації програм енерго- та ресурсоощадження. 

Через значну обмеженість коштів місцевого бюджету й комунальних 

підприємств реальним джерелом фінансування інноваційних програм може 
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стати залучення позикових коштів приватних інвесторів на довгостроковій 

основі: 

- створення в містах комунальних спеціалізованих небанківських 

інноваційних фінансово-кредитних установ, комунальних фондів 

кредитування інноваційного розвитку комунальних підприємств; 

- використання альтернативних механізмів фінансування 

довгострокових інноваційних проектів з випуском муніципальних облігацій 

та запровадження системи фінансового лізингу. 

Взагалі, існуюче сьогодні недофінансування експлуатаційної діяльності 

підприємств ЖКГ не тільки не дає можливості впроваджувати новітні 

ресурсоощадні технології та обладнання а й взагалі забезпечувати 

функціонування підприємств на належному рівні. 

Для прискорення технічного переоснащення й підвищення ресурсо- і 

енергоефективності житлово-комунального господарства, модернізації 

інфраструктури вважається за необхідне застосувати державно-приватне 

партнерство, як потужний інструмент забезпечення ефективності 

функціонування підприємств галузі та підвищення якості надання послуг. 

Державно-приватне партнерство є ефективним та інноваційним 

інструментом економічного та соціального розвитку, засобом залучення 

коштів у проекти, а саме завдяки цьому державні та місцеві органи влади 

намагаються зберегти контроль та налагодити співпрацю з інвесторами. Під 

час такої взаємодії між державою, інвесторами та суб‘єктами 

господарювання досягають кращих техніко-економічних показників та 

фінансових результатів, ефективніше використовують державні ресурси та 

комунальне майно. 

Сьогодні в Україні активно розвивається нормативно-правове 

забезпечення державно-приватного партнерства, формуються правові засади 

для розвитку його окремих форм. Так, законодавчу базу розвитку державно-

приватного партнерства становлять: Конституція України, Цивільний кодекс 

України, Господарський кодекс України, інші законодавчі акти України. У 
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державах, де механізм державно-приватного партнерства був сформований 

раніше, ніж в Україні, і який вже доволі успішно функціонує, можна 

виокремити чинники, що стимулюють взаємодію держави та приватного 

бізнесу: по-перше, органи місцевого самоврядування повинні чітко 

визначити, за яким напрямом розвиватиметься місто, село або територіальна 

громада, та розробити стратегічний план дій; по-друге, проект у межах 

державно-приватного партнерства має зацікавити приватний бізнес з 

економічного погляду та бути для нього вигідним. Також серед обов‘язкових 

складових успішної взаємодії держави та бізнесу можна виокремити 

можливість об‘єднання спільних проектів у різних містах для масштабних 

інвестицій, залучення досвідчених закордонних фахівців. 

На сьогодні в Україні окремі функції щодо регулювання партнерської 

взаємодії держави та приватного сектору розосереджені у різних 

міністерствах, які мають свої регіональні підрозділи, що є у складі місцевих 

органів виконавчої влади. Зокрема цими питаннями займаються Кабінет 

Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 

інші міністерства і відомства. 

За результатами аналізу ефективності державно-приватного 

партнерства у ЖКГ складають висновок, який погоджується із Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України та НКРЕКП. Затверджений 

висновок є підставою для розподілу прибутку інвестором та прийняття 

рішення про подальшу взаємодію.  

Договори державно-приватного партнерства у сфері ЖКГ на рівні 

регіону  можна укладати за такими напрямами:  

- виробництво, транспортування і постачання тепла, розподіл і 

постачання природного газу;  

- збір, очищення та розподілення води;  

- поводження з відходами, крім збирання та перевезення;  

- виробництво, розподілення та постачання електричної енергії;  

- управління нерухомістю;  
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- виробництво та впровадження енергоощадних технологій, 

будівництво та капітальний ремонт житлових будинків. 

Однією з основних форм партнерства на місцевому рівні повинен стати 

договір соціального партнерства з метою забезпечення ефективності 

співпраці органів влади, органів місцевого самоврядування, приватного 

сектору для фінансування соціальних проектів розвитку інфраструктури 

міста та регіону. 

Сучасний стан розвитку державно-приватного партнерства у сфері 

ЖКГ не перебуває у належному стані. За даними органів виконавчої влади в 

Україні, станом на 23 лютого 2016 року, на засадах державно-приватного 

партнерства реалізовувалося 177 проектів (укладено 146 договорів концесії 

та 31 договір про спільну діяльність) [97]. Зазначені проекти реалізуються за 

такими видами ЖКП: утилізація твердих побутових відходів  112 проектів, 

або 62 % від загальної кількості, водопостачання і водовідведення  30 

проектів, або 16 % від загальної кількості, транспортування і постачання 

тепла  6 проектів, що становить 3 % від загальної кількості.  

Як бачимо, немає жодного проекту з обслуговування житла. У 

переважній більшості населених пунктів до сьогодні зберігається монополія 

комунальних ЖЕКів, тоді як з 1 січня 2017 року вони мають передати свої 

функції ОСББ або іншим керуючим компаніям.  

Так, на думку [164] «проекти державно-приватного партнерства в 

житлово-комунальному секторі майже завжди містять в собі високий рівень 

ризиків внаслідок залучення великих фінансових коштів, невизначеності 

щодо витрат на модернізацію та експлуатацію комунальних систем, і 

невизначеності доходів».  

Державно-приватне партнерство у житлово-комунальній сфері 

передбачає, що влада несе відповідальність за послуги, які надають 

громадянам, але органи місцевого самоврядування лише контролюють 

процес надання послуг або відповідають за інвестиції, потрібні для якісного 

надання послуг. Завдяки державно-приватному партнерству місцеві органи 
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влади можуть частково зняти із себе відповідальність за управління процесом 

надання послуг та інвестування, зосередившись на контролі за якістю ЖКП, 

згідно зі стандартами якості. Ефективність державно-приватного партнерства 

залежить від належної організації його інформаційного забезпечення. 

На рис. 3.2 надано інформаційне забезпечення системи державно-

приватного партнерства у ЖКГ регіону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Інформаційне забезпечення системи державно-приватного 

партнерства у ЖКГ регіону (розробив автор) 
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Сучасна інформаційна система аналізу діяльності житлово-

комунальних підприємств для потреб державно-приватного партнерства 

повинна відповідати таким вимогам:  

1. За якістю  бути своєчасною, щоб оперативно використовувати 

облікові дані у процесі управління; бути документально обґрунтованою, 

достовірною; задовольняти вимоги достатності інформації для управління та 

контролю виконання договорів державно-приватного партнерства; бути 

доступною для інвестора та споживачів ЖКП.  

2. За змістом  правильно відображати вимоги нормативно-правових 

документів і укладеного договору; надавати інформацію про фактичні 

витрати для розрахунків собівартості послуг; відображати фінансовий стан 

підприємства-концесіонера та фінансові результати спільної діяльності.  

Аналіз ефективності державно-приватного партнерства проводять на 

підставі пропозиції від інвестора про державно-приватне партнерство або за 

ініціативою органу місцевого самоврядування за такими пунктами:  

1) детальне обґрунтування соціально-економічних та екологічних 

наслідків державно-приватного партнерства за результатами аналізу 

економічних та фінансових показників реалізації державно-приватного 

партнерства і соціальних наслідків реалізації державно-приватного 

партнерства (розрахунок тарифів для споживачів та внеску інвестора);  

2) обґрунтування вищої ефективності проекту із залученням 

приватного партнера, порівняно з реалізацією проекту без такого залучення 

(порівняльний аналіз);  

3) виявлення видів ризиків державно-приватного партнерства, їх 

оцінки та визначення форми управління ризиками (страхування ризиків та 

участь фінансових установ);  

4) визначення форми державно-приватного партнерства (концесія чи 

спільна діяльність);  

5) визначення соціально-економічних та екологічних перспектив після 

закінчення дії договору, укладеного в межах державно-приватного 



130 

партнерства (розрахунок прибутковості для інвестора та оцінювання 

соціального ефекту для споживачів) [42, с.15.]. 

Пріоритетними напрямами застосування державно-приватного 

партнерства у сфері житлово-комунального господарства є: 

- у сфері теплопостачання є розробка та реалізація програм 

ефективного використання енергії, впровадження заходів з енергоощадження 

на об‘єктах житлово-комунальної сфери, сучасних систем автоматизованого 

управління теплопостачання, підвищення енергоефективності виробництва 

та транспортування теплової енергії у ЖКГ регіону; 

- у сфері водопостачання та водовідведення – застосування 

енергоощадних технологій у водоканалізаційному господарстві, обстеження 

джерел нецентралізованого водопостачання, реалізація енергоощадних 

проектів, встановлення приладів обліку, розробка новітніх перспективних 

технологій оснащення підприємства для надання постійних та якісних послуг 

з водовідведення та водопостачання; 

- у сфері поводження з побутовими відходами – розробка та 

впровадження місцевих інвестиційних програм щодо удосконалення систем 

роздільного збору, заготівлі та утилізації твердих побутових відходів як 

вторинної сировини, модернізації виробничих баз і автопарків; 

- у житловій сфері – створення керуючих компаній та розвиток ОСББ, 

запровадження заходів термомодернізації житлових та адміністративних 

будівель, встановлення приладів обліку і регулювання. 

Для успішного розвитку державно-приватного партнерства на ринку 

житлово-комунальних послуг варто:  

- розробити типовий договір державно-приватного партнерства та 

порядок його укладання для підприємств житлово-комунальної сфери за 

концесією та спільною діяльністю;  

- розробити проект моніторингу договорів державно-приватного 

партнерства та судового захисту прав держави та інвесторів;  
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- забезпечити відшкодування тарифів для інвесторів за тими видами 

комунальних послуг, де діє державне регулювання тарифів;  

- розробити за регіонами паспорти інвестиційної привабливості 

підприємств житлово-комунальної сфери для укладання договорів 

партнерства;  

- вирішити питання організації бухгалтерського обліку та аналізу для 

потреб учасників договору партнерства (типовий звіт для аналізу стану 

господарської діяльності та аналізу фінансових показників для оцінки 

виконання договору). 

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 у 

вдосконаленні законодавства, що регулює питання державно-приватного 

партнерства на ринку житлово-комунальних. Якісно організована система 

обліково-аналітичного забезпечення такого партнерства допоможе 

реалізувати всі заплановані проекти. 

Успішне проведення реформи забезпечення стабільного 

функціонування житлово-комунального господарства регіону потребує 

вивчення особливостей та основних проблем, визначення стратегічних 

напрямів його розвитку, пов‘язаних з підвищенням якості житлово-

комунальних послуг та рівня задоволення житлових потреб різних верст 

населення. 

Проведене дослідження дозволило визначити  реальні проблеми  галузі 

та пошуки  перспективних напрямів їх вирішення. Визначено цикл 

стратегічного планування розвитку ЖКГ регіону та виділені основні напрями 

стратегії розвитку житлово-комунального господарства  регіонів України, 

серед яких, на нашу думку, найбільш важливим є впровадження ДПП та 

створення фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки ЖКГ. 



132 

3.2. Оцінка чинників та умов забезпечення беззбитковості 

функціонування житлово-комунального господарства Харківського регіону 

 

 За результатами проведеного дослідження житлово-комунального 

господарства України взагалі та Харківського регіону зокрема, були виявлені 

загальні проблеми функціонування ЖКГ. Якщо з малими та середніми 

підприємствами, напрямом діяльності яких є надання комунальних послуг, 

при дуже невисоких показниках рентабельності проблем не виникає, то з 

великими підприємствами, від коректної роботи яких залежить не лише 

комфортне життя населення, а й можливість функціонування майже всіх 

галузей промисловості - постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря, водопостачання і каналізації – спостерігається 

тенденція до збільшення збитків. 

 Загальні проблеми збиткових підприємств з‘ясовані – велика частка 

ветхих та аварійних теплових, водопостачальних, газових мереж та 

житлового фонду; застаріле устаткування; проблеми фінансування. 

Зрозуміло, що на реконструкцію та відновлення потрібне системне 

інвестування. Але з проведеного дослідження автор визначив, що більша 

частина капітальних інвестицій проблемних підприємств припадає на їх, без 

того збитковий бюджет.  

 Проблеми житлово-комунального господарства потрібно розглядати 

через призму проблем в економіці країни. Створити умови достатнього 

капітального інвестування галузі ЖКГ в збиток іншим галузям економіки 

неможливо, тому автор запропонував економіко-математичну модель 

забезпечення умов беззбитковості функціонування житлово-комунального 

господарства Харківського регіону завдяки механізмам управління всередині 

комунальних підприємств [103]. 

 В пп. 2.3 проведено аналіз діяльності основних підприємств житлово-

комунального господарства Харківського регіону. Проблеми були виявлені у 

функціонуванні: 
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- КП «Харківські теплові мережі»; 

- ПАТ «Харківгаз»; 

- АК «Харківобленерго»; 

- КП «Жилкомсервіс»; 

- КП «Харківводоканал». 

Для розробки методичного підходу щодо оцінки чинників та умов 

забезпечення беззбитковості функціонування автор здійснив прогнозування 

основних показників діяльності зазначених підприємств, виявив чинники, що 

впливають на результати фінансової діяльності, та запропонував механізми 

створення умов беззбитковості функціонування житлово-комунального 

господарства Харківського регіону. 

Одними з найважливіших показників діяльності підприємств є обсяг та 

собівартість реалізованої продукції товарів та послуг, а також рівень 

операційних доходів та витрат. Тому прогнозування було проведено саме для 

цих показників. 

Для отримання коректного прогнозу автор застосував декілька 

класичних методів прогнозування:  

- метод простого ковзного середнього, який полягає в розрахуванні 

показника на момент часу, який прогнозується, на основі отриманих середніх 

значень цього показника за декілька попередніх моментів, тобто  

-  

- ,                                               (3.1) 

-  

- де  – значення показника за прогнозом,  – попередні 

експериментально отримані значення показника, - значення інтервалу 

«сглажування».  

- В проведених розрахунках прийнято . Для розширення 

горизонту прогнозування використано попередньо розраховані показники; 
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- метод зваженого ковзного середнього, який базується на 

припущенні, що вплив всіх реальних показників, що використовуються у 

розрахунках, не є однаковим, тобто чим ближче до моменту прогнозування 

експериментально отриманий показник, тим впливовішим є його значення. 

Тобто необхідним є поняття «ваги» кожного з показників: старіші дані мають 

меншу вагу, свіжіші – більшу. Математично цей метод описується 

формулою: 

 

,                                            (3.2) 

 

де  – значення показника за прогнозом,  – попередні 

експериментально отримані значення показника, - вагові коефіцієнти, 

значення яких повинні задовольняти умові .  

Для проведення прогнозування методом зваженого ковзного 

середнього автор обрав значення  і , , , які 

найчастіше використовують у обчисленнях. 

Для дослідження відповідності різних показників проведено  

кореляційний аналіз, який дозволяє встановити залежність між декількома 

випадковими величинами. Адже, якщо така залежність існує, то за зміною 

однієї випадкової величини можна прогнозувати зміну іншої. Коефіцієнт 

кореляції можна обчислити, якщо дано дві вибірки випадкових величин 

, . Отже, коефіцієнт кореляції Пірсона 

обчислено за формулою: 

 

,                                       (3.3) 

 



135 

де  і - середні значення величин  і  відповідно, а  і - 

вибіркові дисперсії.  

Коефіцієнт Пірсона приймає значення в інтервалі . За 

величиною коефіцієнта кореляції можна зробити висновок про «тісноту» 

зв‘язку між випадковими величинами: 

- якщо , кореляція дуже слабка; 

- якщо , кореляція слабка; 

- якщо , кореляція середня; 

- якщо , кореляція висока; 

- якщо , кореляція дуже висока. 

За знаком коефіцієнта роблять висновок про пряму залежність 

( ) або обернену залежність  між випадковими 

величинами. 

 Коефіцієнти кореляції обчислено для встановлення ступеня залежності 

наступних показників: 

- обсяг – собівартість реалізованої продукції, товарів, послуг; 

- операційні доходи – витрати; 

- чистий прибуток – сукупний дохід. 

Підприємства житлового-комунального господарства Харківського 

регіону, які обрано для розробки методичного підходу щодо оцінки чинників 

та умов забезпечення беззбитковості функціонування, мають доходи та 

витрати, порядки яких суттєво відрізняються, тому автор запропонував 

провести дослідження за наступними відносними показниками: 

- частка в доходах від реалізації продукції: 

 

;                                              (3.4) 
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- частка в доходах від операційних доходів: 

 

;                                              (3.5) 

 

- частка в доходах, отримана від інших доходів: 

 

;                                              (3.6) 

 

 де , ,  – доходи, отримані від реалізації 

продукції, операційної діяльності та інші відповідно, а - доход, 

отриманий підприємством. Введені показники задовольняють умові: 

 

.                               (3.7) 

 

- частка в витратах від собівартості продукції: 

 

;                                              (3.8) 

 

- частка в витратах від операційних витрат: 

 

;                                              (3.9) 

- частка в витратах від інших витрат: 

 

;                                              (3.10) 
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 де , ,  – витрати від собівартості продукції, 

операційної діяльності та інші відповідно, а  – всі витрати 

підприємства. Введені показники задовольняють умові: 

 

.                               (3.11) 

 

Введені показники (3.4) – (3.6) та (3.8) – (3.10) дозволяють 

проаналізувати вплив кожного з компонентів на доходи та витрати при 

виробництві та реалізації товарів та послуг. 

Емпірично автор пропонує коефіцієнт ефективності, за динамікою 

зміни величини якого можна констатувати результати діяльності – 

прибутковість або збитковість. Математично цей коефіцієнт обчислено за 

формулою: 

 

,                                    (3.12) 

 

де  – фінансовий результат з реалізації (товарів, 

послуг) з урахуванням їх собівартості;  – фінансовий 

результат операційної діяльності; - чистий прибуток (збиток). 

Результати обчислень  (3.12) для підприємств ЖКХ Харківського 

регіону надано в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2  

 Результати обчислення коефіцієнта ефективності для підприємств  

ЖКГ Харківського регіону 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

АК «Харківобленерго» 1,3 1,0 1,4 2,9 0,6 1,1 

ПАТ «Харківгаз» 0,29 0,2 0,02 0,06 0,19 0,07 

КП «Харківські теплові мережі» 0,8 0,7 2,1 1,7 0,7 0,9 

КП «Харківводоканал» 0,32 0,12 0,11 0,12 0,09 0,32 
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 Так, наприклад, в 2014 р. АК «Харківобленерго» отримав прибуток (це 

єдиний рік за період дослідження, коли підприємство закінчило рік без 

збитків). Саме в 2014 р. обчислений нами набув максимального 

значення; а ПАТ «Харківгаз» в 2014, 2015, 2017 р.р. отримав збитки, що 

відповідає найменшим значенням . Отримані результати числового 

експерименту, свідчать про те, що введений коефіцієнт дійсно можна 

застосовувати для якісної, а не кількісної оцінки у багатофакторному аналізі 

ефективності роботи комунальних підприємств. 

У детальному аналізі кожного з підприємств, обраних для побудови 

ЕММ будемо звертати увагу на динаміку зміни коефіцієнта  (див. 3.12). 

Проведемо дослідження КП «ХТМ» за приведеною схемою. 

Прогнозування до 2020 р. величини чистого доходу та собівартості 

продукції, товарів та послуг проводилося методами простого ковзного 

середнього (3.1) та зваженого ковзного середнього (3.2). Результати надано 

на рис. 3.3 – 3.6. Обидва методи дають аналогічний результат. Абсолютні 

величини і чистого доходу, і реалізації продукції мають тенденцію к 

зростанню. 

 

Рис. 3.3. Прогнозування чистого доходу від реалізації продукції 

(товарів, послуг) КП «ХТМ» методами простого ковзного середнього та 

зваженого ковзного середнього 
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Рис. 3.4. Прогнозування собівартості реалізованої продукції (товарів, 

послуг) КП «ХТМ» методами простого ковзного середнього та зваженого 

ковзного середнього 

 

Але стрибок в цінах, що відбувся у 2014 – 2015 р.р, який пояснюється 

економічною кризою в Україні, не передбачається. Прогнозування методом 

зваженого ковзного середнього дають більші абсолютні значення, і мають 

більш достовірний характер в прогнозуванні, тому при подальшому аналізі 

будемо спиратися саме на ці значення. 

 

Рис. 3.5. Прогнозування операційного доходу КП «ХТМ»  методами 

простого ковзного середнього та зваженого ковзного середнього 
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Рис. 3.6. Прогнозування операційних витрат КП «ХТМ» методами 

простого ковзного середнього та зваженого ковзного середнього 

 

 Прогнозування операційних доходів та витрат передбачає їх 

зменшення. Але максимальні значення операційних доходів припадають на 

2014 р. Саме цей рік КП «ХТМ» закінчило із прибутком, тому робимо 

висновок про необхідність збільшення операційних доходів. 

 Для встановлення ступеню залежності показників економічної 

діяльності були обчислені коефіцієнти кореляції (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Кореляційний аналіз показників діяльності КП «ХТМ»  

Показники   Зв‘язок  

Обсяг – собівартість реалізованої продукції 0,998 Дуже високий 

Операційні доходи - витрати 0,497 Слабкий 

Чистий прибуток – сукупний дохід 0,537 Середній 

 

 Отже, за кореляційним аналізом зроблено висновок, що ціна на 

продукцію, товари та послуги КП «ХТМ» формується адекватно собівартості 

(спостерігається дуже високий зв'язок). Кореляція між операційними 

доходами та витратами майже відсутня, а чистий прибуток, який отримує 

комунальне підприємство помірно впливає на його сукупний дохід. 
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 За формулами (3.4) – (3.6), (3.8) – (3.10) були обчислені частки кожного 

з компонентів в загальних доходах та витратах. Результати обчислень 

представлені в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

 Розподіл часток в доходах та витратах КП «ХТМ» 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Частка в доходах 

від реалізації продукції 0,826 0,916 0,616 0,893 0,966 

від операційних доходів 0,173 0,080 0,382 0,099 0,027 

від інших доходів 0,001 0,004 0,002 0,008 0,007 

 

Частка у витратах 

від собівартості продукції 0,939 0,916 0,912 0,927 0,946 

від операційних витрат 0,061 0,081 0,087 0,064 0,048 

від інших витрат 0,001 0,003 0,001 0,008 0,006 

 

 За результатами обчислень зроблено висновок, що в 2014 р. (єдиний рік 

з проведеного аналізу, в якому КП «ХТМ» отримала прибуток на рівні 1,2 % 

рентабельності) частка, отримана від операційних доходів перевищує 

третину всіх доходів, отриманих підприємством. 

 

Рис. 3.7. Значення  для КП «ХТМ» 

 

 Обчисленні значення коефіцієнта  за формулою (3.12) дозволяють 

зробити висновок, що максимальне значення коефіцієнта припадає на 2014 р. 
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– рік позитивного балансу (рис. 3.7). Тобто за запропонованим коефіцієнтом 

еефктивності можна проаналізувати ефективність роботи підприємств галузі 

ЖКГ на прикладі Харківського регіону. 

Проведемо аналогічне дослідження ПАТ «Харківгаз». Прогнозування 

до 2020 р. величини чистого доходу та собівартості продукції, товарів та 

послуг проводилося методами простого ковзного середнього (3.1) та 

зваженого ковзного середнього (3.2). Результати надано на рис. 3.8 – 3.11. 

Прогнозується обсяг реалізації продукції на рівні, який був досягнутий в 

2014 – 2015 р.р. 

 

 

Рис. 3.8. Прогнозування чистого доходу від реалізації продукції 

(товарів, послуг) ПАТ «Харківгаз» методами простого ковзного середнього 

та зваженого ковзного середнього 

 



143 

 

Рис. 3.9. Прогнозування собівартості реалізованої продукції (товарів, 

послуг) ПАТ «Харківгаз» методами простого ковзного середнього та 

зваженого ковзного середнього 

 

 Аналогічна ситуація спостерігається і з прогнозованим значенням 

собівартості. За відсутністю зовнішніх умов, при стабільному розвитку 

економіки різких коливань у собівартості, а, як наслідок, обсягу реалізованої 

продукції не має бути. 

 

Рис. 3.10. Прогнозування операційного доходу ПАТ «Харківгаз» 

методами простого ковзного середнього та зваженого ковзного середнього 
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Рис. 3.11. Прогнозування операційних витрат ПАТ «Харківгаз» 

методами простого ковзного середнього та зваженого ковзного середнього 

 

 Прогноз щодо операційних доходів показує їх збільшення, але без 

«пікових» значень 2013 і 2015 р.р.  Операційні витрати, навпаки повинні 

зменшитися, але, все одно перевищувати значення, які набували до 2016 р. 

 Для встановлення ступеня залежності показників економічної 

діяльності обчислено коефіцієнти кореляції (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Кореляційний аналіз показників діяльності ПАТ «Харківгаз»  

Показники   Зв‘язок  

Обсяг – собівартість реалізованої продукції 0,998 Дуже високий 

Операційні доходи - витрати -0,149 
Дуже слабкий, 

обернений 

Собівартість – вартість природного газу 0,998 Дуже високий 

 

 Отже, за кореляційним аналізом зроблено висновок, що ціна на 

продукцію, товари та послуги ПАТ «Харківгаз» формується адекватно 

собівартості (спостерігається дуже високий зв'язок). Кореляція між 

операційними доходами та витратами дуже слабка та обернена. На 

формування собівартості реалізованої продукції ПАТ «Харківгаз» повинна 

впливати, в першу чергу, вартість природного газу. За кореляційним аналізом 

встановлена практично абсолютна залежність між цими величинами. 
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 За формулами (3.4) – (3.6), (3.8) – (3.10) були обчислені частки кожного 

з компонентів в загальних доходах та витратах. Зауважимо, що частка «Інші 

витрати» для ПАТ «Харківгаз» дуже мала, а вартість природного газу – 

суттєва. Автор дослідив, яку саме частку в формуванні витрат має ціна на 

природний газ. Результати обчислень наведено в таблиці 3.6. 

 За результатами обчислень зроблено висновок, що частка операційних 

доходів та витрат, взагалі, не досягає рівня 10 %, тому має суттєвий вплив на 

прибутковість діяльності підприємства. Інша ситуація спостерігається із 

ціною на природний газ. Якщо в 2012 – 2014 р.р. вартість природного газу 

становила приблизно третину всіх витрат, то починаючи з 2015 р. – майже 

половину всіх витрат. На жаль, ПАТ «Харківгаз» на має можливості 

впливати на значення цього показника. 

Таблиця 3.6 

 Розподіл часток в доходах та витратах ПАТ «Харківгаз» 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частка в доходах 

від реалізації продукції 0,991 0,943 0,988 0,967 0,995 0,996 

від операційних доходів 0,003 0,057 0,012 0,033 0,005 0,004 

від інших доходів 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Частка у витратах 

від собівартості продукції 0,600 0,605 0,651 0,522 0,510 0,471 

від операційних витрат 0,042 0,060 0,022 0,031 0,013 0,101 

від вартості природного газу 0,358 0,335 0,327 0,447 0,477 0,428 

 

Обчисленні значення коефіцієнта  за формулою (3.12) приймають 

найменші значення в 2014, 2015, 2017 р.р. – саме в ці періоди результати 

діяльності ПАТ «Харківгаз» були збитковими (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Значення  для ПАТ «Харківгаз» 

 

 Проведено дослідження АК «Харківобленерго» за тією ж схемою. 

Прогнозування до 2020 р. величини чистого доходу та собівартості 

продукції, товарів та послуг проводилося методами простого ковзного 

середнього (3.1) та зваженого ковзного середнього (3.2). Результати надано 

на рис. 3.13 – 3.16. Передбачається, що чистий дохід від реалізацій набув 

максимального значення в 2016 – 2017 р.р. і надалі збільшення буде 

помірним.  

 

Рис. 3.13. Прогнозування чистого доходу від реалізації продукції 

(товарів, послуг) АК «Харківобленерго» методами простого ковзного 

середнього та зваженого ковзного середнього 
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Рис. 3.14. Прогнозування собівартості реалізованої продукції (товарів, 

послуг) АК «Харківобленерго» методами простого ковзного середнього та 

зваженого ковзного середнього 

 

Аналогічна ситуація спостерігається і з собівартістю реалізованої 

продукції, товарів та послуг. Цей факт є ще одним непрямим підтвердженням 

високого зв‘язку між доходом від реалізації та собівартістю. 

 

 

Рис. 3.15. Прогнозування операційного доходу АК «Харківобленерго» 

методами простого ковзного середнього та зваженого ковзного середнього 
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Рис. 3.16. Прогнозування операційних витрат АК «Харківобленерго» 

методами простого ковзного середнього та зваженого ковзного середнього 

 

 Прогнозування операційних витрат передбачає набуття їх значень на 

рівні 2012 – 2013 р.р. Звернемо увагу, що лише в 2016 р. (з періоду 

спостереження) АК «Харківобленерго» закінчив рік із збитками, і саме в цей 

рік операційні витрати набули одного з найбільших значень. Операційні 

доходи за прогнозом збільшаться, але не суттєво. 

 Для встановлення ступеню залежності показників економічної 

діяльності були обчислені коефіцієнти кореляції (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Кореляційний аналіз показників діяльності АК «Харківобленерго» 

Показники   Зв‘язок  

Обсяг – собівартість реалізованої продукції 0,997 Дуже високий 

Операційні доходи - витрати 0,068 Майже відсутній 

Чистий прибуток – сукупний дохід 0,282 Слабий 

 

 Отже, за кореляційним аналізом зроблено висновок, що ціна на 

продукцію, товари та послуги АК «Харківобленерго», як і інших підприємств 

ЖКГ Харківського регіону формується адекватно собівартості 

(спостерігається дуже високий зв'язок). Кореляція між операційними 

доходами та витратами майже відсутня, а зміна величини чистого прибутку, 

який отримує акціонерна компанія слабо впливає на його сукупний дохід. 
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 За формулами (3.4) – (3.6), (3.8) – (3.10) були обчислені частки кожного 

з компонентів в загальних доходах та витратах. Результати обчислень надано 

в таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

 Розподіл часток в доходах та витратах АК «Харківобленерго» 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частка в доходах 

від реалізації продукції 0,980 0,975 0,981 0,983 0,982 0,984 

від операційних доходів 0,015 0,022 0,018 0,016 0,015 0,014 

від інших доходів 0,005 0,003 0,001 0,001 0,003 0,002 

Частка у витратах 

від собівартості продукції 0,972 0,982 0,986 0,962 0,978 0,994 

від операційних витрат 0,025 0,018 0,014 0,031 0,021 0,006 

від інших витрат 0,003 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 

  

 Більше 90 % доходів та витрат формують відповідно чистий дохід від 

реалізації та собівартість продукції. Інші доходи майже не впливають на 

фінансове становище АК «Харківобленерго». 

 

 

Рис. 3.17. Значення  для АК «Харківобленерго» 
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 Обчисленні значення коефіцієнта  за формулою (3.12) дозволяють 

зробити висновок, що мінімальне значення коефіцієнта припадає на 2016 р., в 

якому АК «Харківобленерго» отримало збитки (рис. 3.17).  

 КП «Харківводоканал» на відміну від КП «ХТМ», ПАТ «Харківгаз», 

АК «Харківобленерго» за всі роки спостереження отримав збитки, тому 

прогнозувати зростання рентабельності вважаємо недоречним. З‘ясувати 

причини такого становища можна з аналізу наявності або відсутності зв'язку 

між основними показниками (табл. 3.9) та розподіл часток у доходах та 

витратах підприємства (табл. 3.10). 

Таблиця 3.9 

Кореляційний аналіз показників діяльності КП «Харківводоканал»  

Показники   Зв‘язок  

Обсяг – собівартість реалізованої продукції 0,983 Дуже високий 

Операційні доходи - витрати 0,184 Дуже слабкий 

Чистий прибуток – сукупний дохід -0,998 Дуже високий, обернений 

  

Таблиця 3.10 

 Розподіл часток в доходах та витратах КП «Харківводоканал» 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Частка в доходах 

від реалізації продукції 0,753 0,874 0,785 0,818 0,820 

від операційних доходів 0,243 0,117 0,199 0,169 0,172 

від інших доходів 0,005 0,009 0,016 0,013 0,008 

 

Частка у витратах 

від собівартості продукції 0,950 0,861 0,825 0,798 0,934 

від операційних витрат 0,049 0,097 0,128 0,180 0,055 

від інших витрат 0,001 0,043 0,047 0,022 0,011 

 

 

 Із зростанням собівартості спостерігається адекватне зростання чистого 

доходу від реалізації продукції (товарів, послуг), про що свідчить коефіцієнт 
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кореляції 0,983. Операційна діяльність виявляється незадовільною. Ступінь 

зв‘язку між операційними доходами та витратами дуже слабкий. Сукупний 

дохід підприємства стабільно збільшується, як і рівень збитків – зв'язок дуже 

сильний, обернений. 

 За формулами (3.4) – (3.6), (3.8) – (3.10) були обчислені частки кожного 

з компонентів в загальних доходах та витратах. Результати обчислень надано 

в таблиці 3.10. 

 Відзначимо падіння частки від операційних доходів та зростання 

частки від операційних витрат в доходах та витратах КП «Харківводоканал». 

Незначні позитивні тенденції спостерігаються лише в 2017 р. Частка від 

інших доходів сягає в середньому лише 1%, а частка від інших витрат – 2,5% 

відповідно.  

 

 КП «Жилкомсервіс» за всі роки спостереження також не показав 

позитивного балансу, тому прогнозувати зростання доходів є недоречним. 

Проаналізуємо лише наявність або відсутність зв'язка між основними 

показниками (табл. 3.11) та розподіл часток у доходах та витратах 

підприємства (табл. 3.12). 

Таблиця 3.11 

Кореляційний аналіз показників діяльності КП «Жилкомсервіс»  

Показники   Зв‘язок  

Обсяг – собівартість реалізованої продукції 0,988 Дуже високий 

Операційні доходи - витрати -0,473 Слабий, обернений 

Чистий прибуток – сукупний дохід -0,935 Дуже високий, 

обернений 

  

Збалансованості між операційними доходами та витратами не 

спостерігається. Прикрим є той факт, що сукупний дохід комунального 

підприємства при зниженні чистого доходу збільшується. Це свідчить про 

розбалансованість системи. 
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Таблиця 3.12 

 Розподіл часток в доходах та витратах КП «Жилкомсервіс» 

Показники 2015 2016 2017 

Частка в доходах 

від реалізації продукції 0,361 0,119 0,204 

від операційних доходів 0,051 0,017 0,033 

від інших доходів 0,588 0,864 0,763 

Частка у витратах 

від собівартості продукції 0,359 0,125 0,213 

від операційних витрат 0,064 0,013 0,019 

від інших витрат 0,577 0,861 0,768 

 

За формулами (3.4) – (3.6), (3.8) – (3.10) були обчислені частки кожного 

з компонентів в загальних доходах та витратах. Результати обчислень 

представлені в надано 3.12. 

 Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок, що від 60 до 

майже 90 % доходів та витрат КП «Жилкомсервіс» не пов‘язано з 

безпосередньою професійною діяльністю, і саме в цьому, можливо, полягає 

причина сталої збитковості комунального підприємства. 

Порівняння результатів обчислень часток доходів та витрат, 

проведений за формулами (3.4) – (3.11), дозволив автору запропонувати 

алгоритм виявлення оптимальних часток в сукупних доходах та витратах 

об‘єктів ЖКГ.  

 Інтегральні показники -тої частки доходів (витрат) для всіх структур 

ЖКГ обчислено за формулами: 

 

;       ,                         (3.12) 

де - ранг об‘єкта ЖКГ, який формується за шкалою натуральних 

чисел від найгіршого 1 до найліпшого  (оцінка «якості» має бути проведена 

за середніми результатами фінансової діяльності упродовж обраного періоду 
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спостереження), - обчислені -ті частки доходів (витрат) для 

кожного з  елементів структур ЖКГ. 

 Оптимальні значення показників -тої частки доходів (витрат) для всіх 

структур можна обчислити за формулами: 

 

;                ,                                    (3.13) 

де - сума рангів. 

Проведений числовий експеримент дозволяє стверджувати, що для 

ефективної роботи об‘єктів ЖКГ оптимальним є наступне співвідношення 

часток: 

- доходів від реалізації продукції, товарів, послуг; операційних; 

інших як 0,8 : 0,15 : 0,05; 

- витрат від собівартості продукції, товарів, послуг; операційних; 

інших як 0,85 : 0,10 : 0,05. 

 Враховуючи високий рівень неплатежів користувачів житлово-

комунальних послуг автор провів дослідження співвідношення рівня доходів 

та витрат провідних підприємств ЖКГ Харківського регіону у припущенні 

100 % рівня оплати за отримані продукцію, товари та послуги.  

 Так, наприклад,  для КП «ХТМ» реальне відношення рівня доходів до 

рівня витрат станом на 2016 р. становить 84,9 %. В припущенні відсутності 

заборгованості цей показник має становити значення 141,6 %. Навіть з 

урахуванням податків на прибуток, можливо передбачити прибутковість 

діяльності. 

 Для КП «Харківводоканал» відношення рівня доходів до рівня витрат в 

2017 р. становить 87,9 %. У припущенні 100 % рівня оплати за отриману 

продукцію цей показник сягає значення 110,0 %, що дозволяє передбачати 

беззбитковість діяльності. 

 В ПАТ «Харківгаз» ситуація суттєво відрізняється. Стрімке зростання 

вартості природного газу призвело до значної диспропорції між рівнями 
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доходів та витрат. Реальне співвідношення рівня доходів до рівня витрат 

станом на 2017 р. становить 47,3 %, а з урахуванням сплати всіх боргів цей 

показник підвищиться до значення 58,6 %. Тобто навіть за відсутності боргів 

без реформування галузі сподіватися на покращення становища не можливо. 

 Отже, проблему нестачі фінансування підприємств житлово-

комунального господарства Харківського регіону можна поділити на дві 

частини: великий рівень заборгованості користувачів комунальних послуг та 

незадовільний рівень інвестування галузі для проведення реформ, 

реконструкції та оновлення устаткування. Розв‘язання цих проблем у 

сукупності може поліпшити стан ЖКГ регіону. 

 На основі проведеного аналізу підприємств житлово-комунального 

господарства Харківського регіону зроблено наступні висновки: 

1. Формування ціни на продукцію, товари та послуги в усіх 

досліджених підприємствах ЖКГ Харківського регіону відповідає 

собівартості продукції, товарів та послуг. 

2. Відсутність збалансованості в операційної діяльності  призводить до 

проблем з прибутковістю. 

3. За відсутності впливу суб‘єктивних зовнішніх чинників 

прогнозується поступове збільшення чистого доходу від реалізованої 

продукції, товарів та послуг. 

4. На підприємствах, в яких частка доходів та витрат, пов‘язаних з 

прямою професійною діяльністю, не перевищує всі інші, спостерігається 

сталий збитковий фінансовий результат діяльності. 

5. Проблему недофінансування доцільно розв‘язувати у двох 

напрямках: зниження рівня заборгованості за отримані комунальні послуги 

та залученням сторонніх інвесторів з метою проведення реформ, 

реконструкції та оновлення устаткування. 
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 3.3. Удосконалення організаційно-економічного забезпечення розвитку 

житлово-комунального господарства Харківського регіону 

 

 

Актуальною проблемою сьогодення є виокремлення питань, які 

стосуються розвитку українського суспільства. Одним з основних завдань, 

які мають вирішувати органи державної влади є розвиток житлово-

комунального господарства регіонів країни. 

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.  

Житлово-комунальне господарство є однією з основних ланок 

господарювання, яке безпосередньо впливає на якість життя людини. В 

умовах децентралізації житлово-комунальне господарство є однією з 

найважливіших складових іміджу регіональних органів влади. Тобто, від того 

на скільки органи державної регіональної влади регулюють політику у сфері 

ЖКГ, залежить якість надання житлово-комунальних послуг населенню та 

створення необхідних умов для розвитку цієї сфери. 

Для житлово-комунального господарства як складової частини 

регіональної економіки характерні певні особливості, які зумовлені 

специфічними обмеженнями розвитку галузі та нестабільною 

макроекономічною ситуацією. Але, на думку автора, державне регулювання 

розвитку ЖКГ у змозі підняти галузь на належний рівень, яка за своєю суттю 

є основою благополуччя і комфорту життя громадян. 

Державна політика з питань реформування житлово-комунального 

господарства, що втілюватиметься у містах, та регіоні в цілому, базується на 

таких основних принципах: 
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1. Пріоритетність платоспроможного права всіх споживачів щодо 

задоволення їх потреб в якісних житлово-комунальних послугах;  

2. Забезпечення громадян із низьким рівнем доходів житлово-

комунальними послугами відповідно до державних соціальних стандартів;  

3. Державна підтримка забезпечення функціонування і динамічного 

розвитку сфери житлово-комунального господарства; 

4. Удосконалення системи управління житлово-комунальним 

господарством;  

5. Стимулювання інвестиційних процесів у галузі житлово-

комунального господарства; 

6. Ресурсоощадження; 

7. Прозорість прийняття рішень стосовно тарифної політики. 

Правове регулювання ЖКГ здійснюється на основі Конституції 

України, Кодексів України, Законів України, Указів Президенту України, 

постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Державного 

комітету України з житлово-комунального господарства, Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

тощо.   

Законодавчі акти, які містять у собі механізми регулювання ЖКГ 

поділяються на акти ринкового, організаційного та фінансового регулювання. 

Функції державного регулювання ЖКГ складаються з: визначення мети 

розвитку галузі, стимулювання, оперативного коригування та контролю. 

 Отже, на думку автора, державне регулювання розвитку ЖКГ регіону 

варто розглядати з позиції комплексу заходів держави законодавчого, 

організаційного та економічного характеру, спрямованих на створення умов 

у досягненні якісних змін в можливостях і компетенції підприємств ЖКГ, що 

сприятимуть розвитку їх потенціалу. 

Велике значення має визначення перспектив розвитку та підвищення 

якості схвалюваних рішень у сфері державного регулювання ЖКГ на рівні 

регіону. Система державного регулювання розвитку ЖКГ на регіональному 
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рівні має реалізовувати функції управління та складатися з двох підсистем 

керуюча підсистема – система управління (що здійснює функції управління); 

керована підсистема – об‘єкт управління (рис. 3.19). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.19. Система державного регулювання розвитку ЖКГ на 

регіональному рівні (розробив автор) 
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 Функціонування системи здійснюється під впливом багатьох чиників 

зовнішнього середовища, серед яких можна виділити найбільш впливові: 

розвиток наукової та інноваційної діяльності інших країн, зміни споживчих 

потреб населення, зміни зовнішньоекономічних  стратегічних зв‘язків, а 

також чинники форс-мажорного характеру [79].  

Сьогодні, необхідно вжити заходи щодо фінансового оздоровлення 

підприємств житлово-комунального господарства, оскільки в умовах 

недосконалої тарифної політики, яка у переважній більшості не передбачає 

урахування інвестиційної складової, суттєво зменшено можливості 

підприємств здійснювати програми технічного переоснащення за власні 

кошти.Першим кроком фінансового оздоровлення сфери ЖКГ має стати 

розробка ефективної фінансово-економічної моделі комунальних 

підприємств, яка базуватиметься на економічно-обґрунтованій системі 

визначення тарифів та адресному соціальному захисті населення, зниженні 

нераціональних витрат завдяки економічній мотивації, забезпеченні 

необхідного рівня оплати послуг споживачами, формуванні сприятливих 

умов для залучення приватного сектору та інвестицій [92]. 

Нова система управління та фінансування ЖКГ є поєднанням 

економічних важелів та договірних відносин щодо підвищення рівня 

відповідальності суб‘єктів господарювання різних форм власності. 

 Основні чинники, що визначають ефективність функціонування ЖКК в 

регіонах України, охоплюють: 

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності перетворених 

організацій житлово-комунального комплексу; 

 2. Формування інституціонального середовища й системи 

функціонування ЖКГ; 

 3. Раціоналізація джерел і механізмів фінансування; 

 4. Розвиток конкуренції між учасниками житлово-комунального 

обслуговування; 

 5. Застосування ресурсоощадних технологій; 
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 6. Підготовка й перепідготовка кадрів виконавців та управлінців; 

 7. Використання організаційно-правових форм управління діяльністю 

ЖКК, заснованих на співпраці з мешканцями [154]. 

 В процесі створення умов для розвитку ЖКГ регіонів країни однією з 

основною метою має стати демонополізація обслуговування житлового 

фонду та формування конкурентного ринку надання послуг. З метою 

розвитку конкурентного сектору на ринку житлово-комунальних послуг 

повинно бути здійснено певні заходи. Розв‘язання вказаних завдань цілком 

залежить від державного регулювання розвитку ЖКГ та компетентності 

регіональних та місцевих органів влади. 

 Найбільш ефективними заходами державного регулювання у сфері 

природних монополій є передача в управління, оренду суб‘єктів комунальної 

власності та впровадження договірних відносин між власниками 

комунальних господарств, виробниками та споживачами послуг. Такі заходи 

нададуть поштовх для розвитку ЖКГ, створять необхідні умови для 

технічного переоснащення систем водо-, теплопостачання й водовідведення, 

забезпечить впровадження передових енергоощадних технологій, нових 

систем управління, створять умови для регіонів отримати додаткові кошти і 

реалізувати пріоритетні програми розвитку. Разом з тим необхідно 

активізувати та підсилити функції органів регіональної влади через 

удосконалення вже існуючих регіональних програм реформування ЖКГ. 

 Існуюча необхідність залучення значних коштів для технічного 

переоснащення об‘єктів ЖКГ зумовлює залучення приватних інвесторів на 

ринки послуг житлово-комунального господарства на основі: 

 1) надання місцевим органам влади права передавати в концесію 

підприємства ЖКГ; 

 2) скасування заборони приватизації державних комунальних 

підприємств;  
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 3) визначення «правил гри» до приватних інвесторів, які мають 

бажання одержати комунальні підприємства в приватну власність або 

концесію;  

 4) проведення обов‘язкової експертизи оцінки майна, відносно якого 

прийняте рішення надання в концесію;  

 5) удосконалення системи державного регулювання діяльності 

підприємств ЖКГ і тарифної політики в цій сфері;  

 6) запровадження процедури аукціону під час придбання права на 

здійснення концесійної діяльності й права приватної власності на 

підприємства ЖКГ;  

 7) активізації діяльності відповідних органів регіональної влади й 

органів місцевого самоврядування щодо залучення приватних інвесторів до 

концесійних договорів й участі у придбанні у приватну власність 

підприємств ЖКГ. 

 На регіональному рівні мають бути здійснені певні організаційно-

економічні заходи впровадження реформ ЖКГ, які охоплюють: 

 здійснення спеціальних цільових програм; 

 державні субсидії та цільові асигнування регіональних органів влади; 

 податкові пільги для стимулювання регіональних програм інноваційного 

розвитку ЖКГ; 

 створення регіональних центрів щодо кооперації підприємств ЖКГ та 

промисловості; 

 підтримка діючих кластерів та створення нової мережі компаній у галузі 

ЖКГ; 

 підвищення ефективності менеджменту на основі організації 

управлінського консультування структур ЖКГ. 

 Різноманіття і складність соціально-економічних процесів, що 

протікають в об'єктах житлово-комунального господарства регіонів країни, 

вимагають з боку органів державної влади інституційних і структурних змін, 
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заснованих на новому відношенні до ЖКГ у інституційному та 

технологічному аспектах.  

Коли мова йде про ЖКГ, вочевидь, що для забезпечення розвитку 

галузі необхідно розробити концепцію управління, яка повинна складатися з: 

передумов, стратегії, основ, мети, напрямів, методів та механізмів (рис. 3.20). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 3.20. Концептуальна схема управління розвитком ЖКГ (розробив 

автор) 

 

Важливим питанням є управління виробничою інфраструктурою ЖКГ 

регіону, у зв‘язку з нераціональним її використанням. Авторське бачення 

сучасної виробничої  інфраструктури ЖКГ регіону має наступний вигляд 

(рис. 3.21). 

Розвиток ЖКГ на регіональному рівні передбачає: визнання 

пріоритетності ЖКГ на базі світових та європейських технологій; розбудови 

на засадах технологічної і економічної самодостатності, що передбачає 

розроблення і впровадження стратегії національної політики в галузі ЖКГ; 

удосконалення галузевої структури ЖКГ; розширення асортименту його 

продукції та послуг. 
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Рис. 3.21. Сучасна виробнича інфраструктура ЖКГ регіону (розробив 

автор) 
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економічної кризи на фінансовий стан українських підприємств ЖКГ і 

сприяє прискоренню розвитку негативних тенденцій у галузі. 

 Житлово-комунальний сектор є ресурсомісткою галуззю економіки 

України. У ЖКГ споживається 44 % енергетичних ресурсів, що становить 

близько 30 % загальних витрат палива в країні. Ефективне використання 

енергетичних ресурсів у ЖКК є вирішальним чинником їх функціонування в 

ринкових умовах для надання споживачам відповідного рівня і якості 

житлово-комунальних послуг. 

 Ринок житлово-комунальних послуг України потребує впровадження 

наукових розробок як ніякий інший. Значне відставання фактичного від 

необхідного рівня використання прогресивних технологічних процесів 

зумовлене недостатністю фінансування й ресурсного забезпечення 

підприємств ЖКГ регіону. 

 Для формування системи  фінансових потоків в ЖКГ регіону необхідно 

проведення аналізу та оцінки його інвестиційного забезпечення (рис. 3.22).  

Для оцінки інвестиційної привабливості для потенційних інвесторів у 

розвиток ЖКГ на рівні регіону необхідно проведення оцінки 

конкурентоспроможності регіону як об‘єкта для реалізації інвестиційних 

проектів в житлово-комунальному господарстві, в основу якої покладена 

гіпотеза, згідно з якою на значення результативного показника 

конкурентоспроможності впливають два чинники у прямо пропорційній 

залежності.  

Автор запропонував алгоритм оцінки конкурентоспроможності регіону як 

об‘єкта для реалізації інвестиційних проектів в ЖКГ: 

  galgeoggalregkon RIZIfRIZIPIO *))(1(* ,                       (3.14)  

 де IОkon– індекс оцінки конкурентоспроможності регіону як об‘єкта для 

реалізації інвестиційних проектів в ЖКГ;  

IPreg–   індекс оцінки інвестиційного потенціалу регіону; 

RIZgal–   рівень інвестиційного забезпечення ЖКГ регіону; 
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Igeog–   індекс оцінки  впливу географічного розташування регіону на 

формування його інвестиційного потенціалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.22. Етапи методики аналізу та оцінки інвестиційного забезпечення 

ЖКГ регіону(розробив автор) 

 

 Інвестиційний потенціал регіону як об‘єкта для реалізації 

інвестиційних проектів в ЖКГ, в свою чергу,  формується під впливом 

географічного розташування. Показник рівня інвестиційного забезпечення 

ЖКГ регіону (RIZgal) характеризує можливість ефективного використання 

інвестиційного потенціалу регіону його ЖКГ.  
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На другому етапі оцінки конкурентоспроможності регіону як об‘єкта для 

реалізації інвестиційних проектів в ЖКГ формується методика оцінки впливу 

цих чинників на нарощування  інвестиційного потенціалу регіону в 

залежності від його географічного розташування: 

  λIP reg = f (Igeog) = f (IVir + IRac + IZir),                               (3.15) 

    0 ≤ f (IVir+ IRac + IZir) ≤ 1 

 де  λIPreg  – інтегральний індекс оцінки впливу чинника Igeog на 

нарощення   інвестиційного потенціалу регіону; 

IVir– індекс оцінки потенціалу внутрішніх джерел формування власних 

інвестиційних ресурсів ЖКГ регіону;  

IRas–  індекс оцінки   потенціалу асигнувань ЖКГ із регіональних 

бюджетів;  

IZir– індекс оцінки потенціалу зовнішніх джерел формування залучених 

інвестиційних ресурсів ЖКГ. 

Значення λIPreg для кожного регіону обираються відповідно до впливу 

Igeogна нарощення його інвестиційного потенціалу із усіх можливих джерел: 

внутрішніх джерел формування власних інвестиційних ресурсів ЖКГ,  

асигнувань ЖКГ із регіональних бюджетів, зовнішніх джерел формування 

залучених інвестиційних ресурсів.   

 Використання традиційних джерел фінансування інноваційної 

діяльності підприємств ЖКГ має ряд обмежень, деякі з яких несумісні з 

перспективами її активізації. 

Автор запропонував на регіональному рівні створити регіональний 

венчурний інноваційний фонд розвитку ЖКГ (на прикладі Харківської 

області) (РВІФР ЖКГ). Організаційна структура запропонованого фонду має 

вигляд асоціації  партнерів (рис. 3.23). 

Основним завданням створення такого фонду є розвиток системи 

прямого інвестування у інноваційні процеси розвитку ЖКГ Харківського 

регіону. 
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Згідно із Законом України "Про інститути спільного інвестування", 

венчурний фонд — не диверсифікований інститут спільного інвестування 

закритого типу, який здійснює виключно приватне (закрите) розміщення 

цінних паперів інститутів спільного інвестування (ІСІ) серед юридичних та 

фізичних осіб. Інститути венчурного інвестування почали розвиватися в 

Україні з 1992 р., однак поняття венчурного фонду вперше з'явилося з 

прийняттям Закону України "Про інститути спільного інвестування: пайові 

та корпоративні інвестиційні фонди" в 2001 р. 

Управління фінансовими потоками венчурного фінансування 

комунальних підприємств ґрунтуватиметься на реалізації інтересів всіх 

суб‘єктів-учасників венчурного фінансування завдяки економічно 

обґрунтованому розподілу витрат, вигід і ризиків, пов‘язаних з реалізацією 

інноваційного проекту. 

На практиці РВІФР ЖКГ Харківського регіону буде працювати 

наступним чином. На загальних зборах засновників фонду буде розробляться 

генеральна стратегія розвитку житлово-комунального господарства міста та 

регіону. В рамках цієї стратегії формуються мета, основні параметри, важливі 

питання, які виникають у процесі розвитку ЖКГ регіону. Рада представників 

організацій – учасників фонду складається зі споживачів комунальних послуг, 

представників регіональних органів влади, представників бізнесу, 

представників банківських установ, громадських організацій, менеджменту 

комунальних підприємств. Генеральним директором фонду може бути особа, 

яка наймана на роботу, має спеціальну освіту та досвід роботи у цієї сфері. 

Діяльність експертної ради фонду, до складу якої  входять 

консультаційні ради та контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль та 

моніторинг ситуації на регіональному ринку житлово-комунальних послуг та 

контроль за цільовим використанням коштів. 
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Рис. 3.23. Організаційна структура регіонального венчурного інноваційного фонду розвитку ЖКГ (на прикладі  

Харківської області) (розробив автор) 
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Важлива роль у діяльності фонду відводиться юридичному 

департаменту, функцією якого має бути контроль за дотриманням чинного 

законодавства, вирішення питань щодо участі у фонді таких інституційних 

інвесторів, яки мають на це право. 

Департамент інноваційних проектів виконує роботу щодо відбору та 

просування найбільш привабливих інноваційних проектів у сфері ЖКГ на 

основі консультування з представниками Науково-дослідних установ, 

представниками комунальних підприємств та інвесторів. 

Фінансовий департамент, до складу якого входять бухгалтерія та відділ 

інвестицій займаються питаннями залучення, розподілу та використання 

коштів на реалізацію проектів щодо розвитку ЖКГ регіону.  

Інформаційний департамент, у складі якого працюють інформаційно-

аналітичний відділ, відділ планування і реалізації програм, служба 

інформаційної безпеки і програмного забезпечення займається питаннями 

програмного забезпечення, моніторингом і аналізом інноваційних проектів 

ЖКГ, інформаційною безпекою фонду при реалізації інноваційно-

інвестиційних проектів. 

До того ж, залучення альтернативних джерел фінансування дозволить, 

окрім визначених державою пріоритетних напрямів, сформувати і 

реалізовувати власну інноваційно-інвестиційну стратегію для підприємств 

ЖКГ Харківського регіону.  

Формалізація руху фінансових потоків у разі венчурного фінансування 

підприємств ЖКГ має наступний вигляд: 

,    (3.16) 

де V – інвестиції; 

I – доходи підприємства ЖКГ; 

C – оплата спожитих послуг,  

S – заощадження населення.  
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Особливістю використання венчурного капіталу як джерела 

фінансування інноваційної діяльності підприємств ЖКГ є виникнення 

високих кредитних й інвестиційних ризиків.  

Пропонується метод управління кредитними й інвестиційними 

ризиками підприємств ЖКГ, що виникають у разі венчурного фінансування 

споживачами ЖКП, який спирається на використанні ретроспективи 

платіжної дисципліни споживачів ЖКП як кредитної історії й побудову 

кредитного рейтингу споживачів комунальних послуг. 

Запропонований метод дозволяє, не працюючи прямо з населенням, 

використати фінансову надійність кінцевих споживачів комунальних послуг 

для компенсації такої негативної риси комунальних підприємств як 

відсутність кредитної історії. 

У свою чергу, РВІФР ЖКГ Харківської області, визначає особливості 

чинників, що впливають на забезпечення розвитку ЖКГ Харківського 

регіону. Серед них: 

1. науково-технічні. До них належать: нові матеріали, нові технології, 

нові джерела енергії.  

2. загальноекономічні. До їх складу входять: економічна ситуація в 

країні, державне регулювання економіки, стан інфраструктури ЖКГ. 

3. інші чинники. Серед яких: політичні, екологічні, природно-

кліматичні. 

Віддаючи перевагу венчурному та бюджетному джерелам 

фінансування, залученню закордонних коштів для підтримки науково-

технічного розвитку підприємств ЖКГ, на думку автора, головним джерелом 

фінансування все ж таки має бути виробництво. 

Організаційно-економічне забезпечення розвитку ЖКГ на рівні регіону 

у спрощеному вигляді має три складові: нормативно-правове, фінансово-

економічне та організаційне. 

Розглянемо фінансову складову  організаційно-економічного 

забезпечення розвитку ЖКГ регіону (рис. 3.24). 
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Рис. 3.24. Механізм фінансування ЖКГ регіону (розробив автор) 

 

До напрямів удосконалення механізму фінансування ЖКГ регіону 

можна віднести:  

- розробка ефективної тарифної політики;  

- запровадження системи електронних розрахунків; 

- вдосконалення системи субсидування; 

- реструктуризація кредиторської заборгованості.  
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