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У статті розглянуто особливості формування тарифної політики у сфері житловокомунального господарства України. Виділено основні напрямки державного регулюван
ня функціонування сфери ЖКГ. Теоретично обґрунтовано та розроблено методичні рекомендації щодо врахування умов розвитку ринкового середовища при реформуванні 
тарифної політики у житловокомунальному господарстві. Проаналізовано сучасний стан забезпеченості населених пунктів України централізованим водопостачанням 
та виділено основні проблеми розвитку даної сфери. Запропоновано методичний підхід до формування тарифів на прикладі комунальних підприємств Харківській області.
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Економічна ситуація в Україні стає все більш за
лежною від стану інфраструктурних галузей, які 
забезпечують умови нормальної життєдіяльності 

населення, особливе місце серед яких займає житлово
комунальне господарство (ЖКГ). В умовах ринку змі
нюються функції держави в управлінні ЖКГ. Кризовий 
стан цієї сфери зумовлений неефективною системою 
управління, дотаційністю, її незадовільним фінансо
вим станом, високими витратами на виробництво, від
сутністю економічних стимулів щодо зниження витрат, 
пов'язаних з наданням житлових та комунальних послуг, 
нерозвиненістю конкурентних відносин у галузі і, як на
слідок, неефективною роботою підприємств, великими 
втратами енергії. Значне місце серед існуючих проблем 
займає протиріччя у формуванні, встановлення та засто
сування відповідних тарифів, що перешкоджає розвитку 
відносин у сфері виробництва, розподілу та споживання 
комунальних послуг. Якісне вдосконалення економічних 
процесів, що мають місце на рівні окремих муніципаль
них утворень, вимагає дослідження теоретичних і прак
тичних засад реформування житловокомунального гос
подарства, виявлення особливостей системи управління 
даною сферою в процесі діяльно сті багатопрофільних 
підприємств, розробки стратегії управління тарифами 
з метою підвищення ефективності та якості обслугову
вання населення житловокомунальними послугами. Усе 
це, визначає актуальність теми дослідження.

В економічні літературі проблемами розвитку 
житловокомунального господарства та його реформу
вання приділяється значна увага. Дослідження у цій 
сфері відображаються у працях Гриневич Е. А., Строкань  
Т. М., Тищенко О. М., Вороніна А. Г., Шевської О. І. та інші. 
А саме питаннями ціноутворення у комунальному гос
подарстві займалися такі вчені, як Солодухін Г. Й., Фі
гурка М. В., Зелінська О. М., Дзезик С. С. та інші [1 – 7]. 
Але до цього часу залишаються недостатньо вивченими 
та вимагають докладного дослідження теоретичні та 
методичні проблеми обґрунтування стратегічних за
ходів щодо забезпечення сталого розвитку житлово
комунального комплексу та формування тарифної по
літики залишаються недостатньо вивченими та вимага
ють докладного дослідження.

Метою статті є теоретичне обґрунтування та розроб
ка методичних рекомендацій щодо врахування умов роз
витку ринкового середовища при реформуванні тарифної 
політики у житловокомунальному комплексі. Житлово
комунальне господарство значною мірою формує якісний 
рівень життєдіяльності людини. Слід відзначити особли
вий дуалістичний характер досліджуваної галузі. З одного 
боку, вона є ланкою ринкового механізму економіки країни 
і має окремі елементи ринкових відносин всередині галузі, 
а з іншого, є важливою складовою системи соціального за
хисту населення. У сучасних умовах саме таке становище є 
основою для серйозних соціальноекономічних проблем і 
суперечностей в суспільстві.

Незважаючи на реалізацію програми реформуван
ня житловокомунального господарства України, воно 
залишається у критичному стані. Отже, аналіз діючої 
методики визначення комунальних тарифів має значне 

практичне значення для якості життя населення та його 
соціальної захищеності.

Сучасний розвиток економіки України супрово
джують інфляційні процеси, ще одним із важелів неста
більності комунальних тарифів є коливання цін на енер
гоносії як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 
Але сучасні та очікувані у майбутніх інфляційних проце
сах можливі зростання вартості енергоносіїв не можуть 
бути підставою для автоматичного підвищення тарифів 
ЖКГ. Органам місцевої влади необхідно не допустити за
твердження економічно необґрунтованих тарифів. Вста
новлення тарифів на послуги теплопостачання, водо
постачання та водовідведення сьогодні повноцінно зна
ходиться в руках місцевої влади, яка юридично затвер
джують їх і несуть за це персональну відповідальність 
перед громадою. Протягом тривалого часу тарифи на 
житловокомунальні послуги для населення адміністра
тивно стримувалися органами місцевого самоврядуван
ня, що призвело до погіршення фінансовоекономічного 
та технічного стану, як галузі в цілому, так і підприємств, 
що характеризується різким збільшенням збитків, зрос
танням дебіторської та кредиторської заборгованості. 
Реалізація розроблених і затверджених постановами Ка
бінету Міністрів України порядків формування тарифів 
дає змогу запровадити механізм розрахунку економічно 
обґрунтованих тарифів на підставі державних, галузе
вих норм і нормативів на житловокомунальні послуги 
для підприємств усіх форм власності, забезпечує єдині 
принципи та методичні основи формування тарифів, за
проваджує єдину класифікацію витрат, які включаються 
до складу повної собівартості послуг з теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення, запобігає включенню 
до складу тарифів витрат, безпосередньо не пов'язаних з 
наданням таких послуг [5].

Забезпеченість населених пунктів і населення Украї ни 
централізованим питним водопостачанням у 2011 р. 
залишилась практично на рівні попередніх років: 

Автономна Республіка Крим та Херсонська область – по 
97%; Вінницька – 72%, Запорізька – 60% і Донецька об
ласті – 59%. Інші області забезпечені централізованими 
системами водопостачання менше, ніж на 50%. Найгірше 
у розрізі населених пунктів забезпечена Волинська об
ласть – майже 3%. За чисельністю населення, охопленого 
централізованим водопостачанням, найкращі показники 
були в Донецькій – 94,5%, Херсонській – 93%, Дніпропе
тровській – 85%, Запорізькій – 84,2% та АР Крим – 84%. 
Забезпеченість централізованим водопостачанням є досі 
недостатньою, так привізною питною водою у звітному 
році користувались в 11 областях: найбільша кількість 
населених пунктів припадала на Дніпропетровську об
ласть – 21%, найменша – на ІваноФранківську – 0,3%.

У 2008 р. найгірша ситуація із втратами питної 
води, як і у попередньому році, спостерігалась у Луган
ській області: обсяги витоків по відношенню до піднятої 
води збільшились ще на 3% і склали понад 64%. Значні 
витоки питної води мали місце також у Закарпатській – 
48%; Кіровоградській – 44%; Донецькій – 42% і Жито
мирській областях – 40%; м. Севастополь – 41%. Най
менші втрати питної води були в Київській області – 
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14% та у м. Києві – 16%; в інших регіонах цей показник 
перевищував 20%. Сумарна довжина розподільних ме
реж систем водопостачання у 2008 р. у цілому по країні 
дорівнювала 141742 км; з них потребувало невідкладної 
заміни – 41806 км, або 29,5%; у попередньому році ці по
казники, відповідно, склали 140216 км; 36461 км і 26%. 
Протягом року відновлювальні роботи було здійснено 
на мережах протяжністю біля 910 км, що відповідає 
лише 2,5% необхідної реновації водопровідних мереж;  
у 2009 р. було відновлено 8,2%. 

Як бачимо, ситуація у цій сфері дедалі погіршуєть
ся. Найдовші водопровідні мережі належать До
нецькій області – понад 20 тис. км; далі Автоном

на Республіка Крим – 14,2; Дніпропетровська – 10,7 і За
порізька області – 10,1 тис. км. Найменші за довжиною 
водопровідні мережі (менше 1 тис. км) – у Чернівецькій 
області – 860 км, а також у Закарпатській і Волинській 
областях та м. Севастополь – 1,02; 1,08 та 1,06 тис. Тех
нічний стан водопровідних мереж, який і у 2011 р. за
лишився найскладнішим елементом у системах питного 
водопостачання, у більшості областей України продо
вжував погіршуватися [8].

До 10% від загальної протяжності мереж потребу
вали заміни лише у двох областях (у 2008 р.– у п'яти): 
Рівненська – 3,4% і Полтавська – 9,4%. Найгірша ситуація 
мала місце у Луганській (62%), Кіровоградській (49,5%), 
Дніпропетровській (44%) та Харківській (40%) областях. 
Найбільші обсяги реноваційних робіт були здійснені 
у Київській області – відновлено понад 24% мереж від 
тих, що потребують заміни. В інших областях цей по
казник був значно нижчим: ІваноФранківська – 8,8%, 
Чернівецька – 7,7%, Сумська – 7,1%. Найнижчі обсяги 
відновлювальних робіт на водопровідних мережах були 
у Луганській, Запорізькій областях та м. Севастополі – 
протягом року було замінено, відповідно, лише 0,5; 0,6 
та 0,8% мереж, що потребували заміни [8].

Тарифи на послуги централізованого водопоста
чання у 2011 р. практично у всіх регіонах України зросли 
у порівнянні з попереднім роком. У порівнянні з 2009 р. 
собівартість виробництва питної води зросла по всіх ре
гіонах країни, розбіжність складає 3,72% [8].

У більшості регіонів України, як і у попередньому 
році, встановлені на послуги централізованого водопо
стачання тарифи не відшкодовували повною мірою за
трати на виробництво питної води.

Серйозною проблемою галузі є низька надійність 
мереж, що обумовлена великою протяжністю мереж, 
значним зносом устаткування і низьким рівнем експлу
атації. У сукупності ці чинники призводять до знижен
ня надійності функціонування розподільних мереж, що 
спричиняє високий рівень аварійності. Значні обсяги 
ремонтних робіт у централізованих системах і надзви
чайно низькі эксплутаційні показники призводять до 
великих втрат тепла і суттєвих економічних збитків.

Для визначення впливу показників рівня частини 
мереж, що потребують заміни, і рівня аварійності мереж 
на рівень витоків питної води як показника, пропону
ється звернутися до методів економікоматематичного 
аналізу. На нашу думку, застосування існуючого наявно

го вітчизняного досвіду постановки та рішення різно
манітних економічних проблем дозволить об’єктивно 
та змістовно підійти до визначення залежностей та 
чинників, які впливають на рівень витоків у мережах 
комунальних підприємств централізованого водопоста
чання. Крім того, застосування моделювання дозволить 
не тільки вирішити означену наукову проблему, але є та
кож і засобом, за допомогою якого можливо здійснюва
ти пошук і знаходження оптимальних рішень, які будуть 
мати аналітичне обґрунтування знайденого рішення.

Існуючі тарифи на водопостачання значно різ
няться залежно від регіонів, саме тому ми обрали регре
сійний аналіз, який дозволяє виявити основні фактори, 
якими обумовлені фактично наведені тарифи (рис. 1).

На підставі множинного регресійного аналізу на 
прикладі даних щодо витрат КП «ХарківВодо
канал» побудовано модель визначення розміру 

собівартості питної води:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15 16

1 209 0 209 0 336 0 105
0 038 0 0008 0 036
0 009 0 045 0 0012
0 13 0 028 0 127
0 086 0 139  0 109 0 0099

y , , x , x , x
, x , x , x
, x , x , x
, x , x , x
, x , x , x , x ,

       

      

      

      

       

де      y  – повна собівартість 1 м³ води;
x1 – рівень витрат на споживання електроенергії 

на технологічні потреби;
x2 – рівень витрат на оплату праці основних ви

робничих працівників;
x3 – рівень витрат на ремонтні роботи;
x4 – рівень витрат на нові матеріали;
x5 – рівень витрат на хлор;
x6 – рівень витрат на утримання АУП;
x7 – рівень витрат на охорону праці;
x8 – рівень витрат на амортизацію основних засо

бів; 
x9 – рівень витрат на дослідження та новітні роз

робки;
x10 – рівень витрат на відрахування на соціальні 

заходи;
x11 – рівень витрат на податки, збори або інші 

обов’язкові платежі; 
x12 – рівень витрат на подачу для усіх споживачів;
x13 – рівень витрат на збут води;
x14 – рівень протяжності водопроводів та водо

провідних мереж;
x15 – рівень протяжності ветхих та аварійних во

допровідних мереж;
x16 – рівень витрат на плату за розрахункове

касове обслуговування.
Статистична значущість рівняння даної моделі 

доведена за допомогою критерію Фішера (розрахункове 
значення статистики критерію Фішера більше, ніж та
бличне, тобто Fрозр. = 239,51  > Fтабл. = 1,96).

Значення коефіцієнту детермінації R2 означає, що 
варіація собівартості водопостачання (y) на 98,2% пояс
нюється варіацією факторів x1, x2, …, x15 та x16, що під
тверджує значущість факторів, які враховані в ній.
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Однак, за значеннями коефіцієнтів статистики 
Стьюдента (tb0

=
 
2,112, tb1

=
 
2,124, tb2

=
 
2,567, tb3

=
 
3,31, tb4

=
 
2,522, 

tb5
=

 
0,45, tb6

=
 
1,078, tb7

=
 
1,521, tb8

=
 
0,332, tb9

=
 
0,112, tb10

=
  

= 1,429, tb11
=

 
4,004, tb12

=
 
0,937, tb13

=
 
2,145, tb14

=
 
0,155, tb15

=
 

= 2,567, tb16
=

 
0,274) при рівні значущості 95% зроблено 

висновок, що тільки фактори x1, x2, x3, x4, x11, x13 та x15 є 
статистично значущими.

Тому побудована така модель:

 

1 2

3 4 11

13 15

1 515 0 396 0 202
0 156 0 069 0 0016
0 169 0 0065

y , , x , x
, x , x , x
, x , x .

     

      

   

Статистичну значущість рівняння даної моделі 
доведено за допомогою критерію Фішера (розрахункове 
значення статистики критерію Фішера більше, ніж та
бличне, тобто Fрозр. = 572,88  > Fтабл. = 2,93).

Значення коефіцієнту детермінації R2 означає, що 
варіація тарифів на водопостачання (y) на 99,01% поясню
ється варіацією факторів x1, x2, x3, x4, x11, x13 та x15, що під
тверджує значущість факторів, врахованих в ній. За до
помогою критерію Стьюдента при рівні значущості 95% 
зроблено висновок, що всі включені в дану модель факто
ри x1, x2, x3, x4, x11, x13 та x15 є статистично значущими.

У стандартизованих змінних модель визначення 
розміру витрат питної води має вигляд:

1 2 3 3

6 7 11 15

0 41 0 54 0 71 0 51

0 271 0 24 0 323 0 12
y x x x x

x x x x

t , t , t , t , t

, t , t , t , t ,

        

       

де сталі змінні є βкоефіцієнтами у даній моделі. 

За значеннями βкоефіцієнтів у рівнянні даної мо
делі в стандартизованих змінних зроблено висновок, що 
найбільший вплив на формування собівартості питної 
води, має рівень витрат на ремонтні роботи (фактор x3), 
також досить значний вплив у рівня витрат на оплату 
праці основних виробничих працівників (фактор x2) i 
рівня витрат на нові матеріали (фактор x4).

Централізовані джерела фінансування заходів, що 
існували при СРСР, щодо енергозбереження давно лікві
довані. Комунальні господарства не зацікавлені в економії 
ресурсів (води, тепла, газу, електроенергії) у споживачів.

До цього слід додати що заходи щодо зниження 
втрат ресурсів взагалі мають довгостроковий і серед
ньостроковий характнр. Міський бюджет фінансує 
лише ресурсні заходи, які плануються на календарний 
рік, оскільки на сьогодні в Україні домінує річна база 
бюджетоутворення на всіх рівнях. Цілковите погашен
ня витрат з фактично отриманої економії від цих заходів 
потребує більше 1 року, по деяких довгострокових за
ходах термін окупності є невизначеним. [3]

Суттєвою непрямою причиною наявності і зро
стання вищеперелічених втрат є відсутність на всіх 
об'єктах виробництва та споживання комунальних послуг 
приладів обліку. Наприклад, статистичні дані щодо показ
ників обладнання житлових будинків приладами обліку 
води за 2009 р. і попередній періоди для окремих облас
тей є дуже неповними та суперечливими. Згідно з остан
німи статистичними надходженнями найкраще системою 
обліку питної води забезпечені будинки у м. Києві – 99%; 
найгірше – у Полтавській області – менше 0,7%.
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3
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5

6

7

Кривий Ріг  1,038
Вінниця  1,725

Трускавець  1,85
Київ  1,863

Євпаторія  2,113

Харків  2,268

Маріуполь  2,3

Житомир  2,4

Миколаїв 2,438

Черкаси 2,438

Дніпродзержинськ  2,463

Тернопіль  2,5

Кремнчук  2,588

Луцьк  2,625

ЮБК  2,638 
Хмельницький  2,725

Рівне  2,763
Суми  2,775 

Чернігів  2,838 
Івано-Франківськ  2,85

Біла Церква  2,975
Феодосія  3,1

Херсон  3,113

Кам'янець-Подільський 3,213

Сімферополь  3,35

Полтава  3,513

Донецьк  3,513

Дніпропетровськ  3,55

Севастополь  3,55

Крамоторськ  3,863

Керч  4,0

Ужгород  4,375

Мелітополь  4,475
Чернівці  5,088

Луганськ  5,813
Бердянськ  6,238

Рис. 1. тарифи на водопостачання у містах України за станом на 2012 р.  (грн / м³)
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Забезпеченість житлових будинків з централізова
ним теплопостачанням засобами обліку теплової енергії 
ще гірша. Такими приладами в Україні забезпечені мень
ше 30 тисяч багатоповерхових будинків, оскільки прилади 
обдіку тепла мають значно більшу вартість, ніж лічильни
ки води, і придбаються та встановлюються за кошти спо
живачів. При відсутності обліку на місцевих водопоста
чальних підприємствах, котельних неможливо виміряти 
обсяг реально вироблених ресурсів (теплової енергії), без 
урахування на рівні будівель неможливо виміряти реаль
ний обсяг споживання (тепла, води), за відсутності ін
формації з виробництва і споживання не можна реально 
оцінити втрати в мережах. А без цих даних ні виробники, 
ні споживачі комунальних послуг не можуть дізнатися, 
скільки втрачається і який наявний ресурсний потенціал. 
Відсутність реальних кількістних та якістних показників 
виробництва та споживання тепла сприяє нерозумінню 
значущості ухвалення енергозбережних заходів.

Наявність розгалуженої системи централізовано
го опалювання, водопостачання, газопостачан
ня, єнергопостачання, каналізації має велике 

позитивне значення у постачанні комунальних послуг 
нашої держави, але необхідно, підтримувати в належно
му стані і модернізувати, що є одним з елементів безпе
ки країни. При вирішенні проблем ресурсозбереження 
послуг необхідно врахувати, що:
 у всіх країнах, які здійснили реформу, немає сер

йозних технічних проблем цієї галузі, при цьому 
споживачі регулярно сплачують за послуги; 

 значні приватні інвестиції в нереформовану 
систему централізованого постачання не ре
альні, можливі окремі державні або муніціпаль
ні проекти в зонах надвисоких тарифів, але для 
масштабних інвестицій необхідна докорінна 
зміна економічній моделі; 

 жодні адміністративні накази про підвищення 
енергоефективності і ресурсозбереження та 
контроль за їх виконанням не діють без ство
рення системи економічних стимулів всередині 
прийнятої економічної моделі.

Діюча методика формування комунальних тарифів 
призвела до розбалансування їх соціальної орієнтації. За 
узагальненими данними статистики, які було покладено 
в основу аналіза, можна зробити висновок про відсут
ність єдиного підходу до формування тарифів на послу
ги теплопостачання по областях України. Окрім цього, 
існуючі тарифи не враховують рівня доходів населення.

Недоліками діючого порядку тарифоутворення на 
послуги водопостачання є те, що відсутність чіткої нор
мативної бази створює певну хаотичність у формуванні 
тарифів, що призводить до створення передумов зане
паду житловокомунальних підприємств практично по 
всіх областях. Тільки зважене використання державних 
регулюючих заходів у цій галузі здатне сприяти узго
дженню тарифів із загальним соціальноекономічним 
станом різних територій. Отже, існує нагальна потре
ба у державному регулюванні ринку комунальних по
слуг. Основними напрямками державного регулювання 
функціонування сфери ЖКГ повинні бути: вплив на умо

ви постачання послуг ЖКГ; вплив на умови формування 
розміру тарифів; вплив на можливість споживачів спла
чувати послуги згідно з встановленими тарифами. Вплив 
держави на умови постачання складається з двох основ
них напрямів. Поперше, це створення нормативноза
конодавчої бази для забезпечення економічних основ 
конкурентних відносин серед постачальників послуг. 
Подруге, ця підтримка конкурентних основ за рахунок 
прямої фінансової допомоги населення при встанов
ленні лічильників. Вплив на умови формування розміру 
тарифів передбачає кластерізацію регіонів з точки зору 
впливу окремих факторів на розмір тарифу за одиницю 
послуги і на цій основі диференціацію тарифів.

Таким чином, у сучасних умовах, коли значна кіль
кість населення живе в умовах низького рівня 
доходів, формування ринкових відносин у сфері 

ЖКГ без підтримки з боку держави платоспроможнос
ті населення неможливе. Саме тому ми виділяємо такий 
напрям державного регулювання, як вплив держави на 
можливість населення сплачувати послуги згідно з вста
новленими тарифами. Для цього необхідно провести 
кластеризацію населення і на її основі надати адресну 
допомогу окремим групам громадян. На наш погляд, 
основним критерієм кластерізації повинен бути процент 
розміру витрат на послуги ЖКГ у доходах населення. 

Реалізація запропонованих заходів дозволить як 
під вищити рівень ефективності функціонування ЖКГ, так 
і оптимізувати рівень оплати послуг для населення.         
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Мєшкова Н. Л., Фесенко І. А. Розвиток теоретичних аспектів управління діловою активністю підприємств
У статті проведено аналіз теоретичних основ управління діловою активністю підприємств. Розглянуто сучасні підходи до аналізу та оцінки ді
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