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Бурак О. М. Аспекти державного стратегічного управління житлово-комунальним господарством України
У статті проаналізовано періодизацію утворення керуючого органа у сфері житлово-комунального господарства України. Поетапно вивчено 
основні завдання і структуру управління для виявлення стратегічного аспекту діяльності. З’ясовано, що впродовж всього терміну існування 
профільного міністерства сфери житлово-комунального господарства перед ним не ставилися завдання стратегічного управління галуззю,  
а основним завданням визначено здійснення державної політики у певних сферах. Складові стратегічного планування зазначені лише в загально-
державній програмі реформування ЖКГ. Запропоновано усунути дані недоліки шляхом розробки і впровадження Закону України «Про державне 
стратегічне управління», де були б закріплені поняття «стратегія», «стратегічний розвиток», «стратегічне управління». Результати дослі-
дження дозволяють усвідомити завдання міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства з погляду 
на забезпечення сталого розвитку територій, яке може буди досягнути через реалізацію стратегічного управління вказаною галуззю.
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Бурак Е. Н. Аспекты государственного стратегического управления 

жилищно-коммунальным хозяйством Украины
В статье проведен анализ периодизации создания управляющего орга-
на в сфере жилищно-коммунального хозяйства Украины. Поэтапно из-
учены основные задания и структура управления для выявления стра-
тегического аспекта деятельности. Выявлено, что в течение всего 
срока существования профильного министерства сферы жилищно-
коммунального хозяйства перед ним не ставились задачи страте-
гического управления отраслью, а основным заданием определено 
осуществление государственной политики в определенных сферах. В 
работе предложено устранить данные недостатки путем разработ-
ки и внедрения Закона Украины «О государственном стратегическом 
управлении», где закрепить понятия «стратегия», «стратегическое 
развитие», «стратегическое управление». Результаты исследования 
позволяют осознать задачи министерства регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства со стороны обе-
спечения устойчивого развития территорий, которое можно достичь 
через реализацию стратегического управления указанной отраслью.
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This article analyzes periodization of establishing the management body in 
the sphere of housing and communal services of Ukraine. The basic tasks and 
management structure have been stage-wise explored to identify the strategic 
aspect of the activity. It has been detected that for all the existence time of 
the subject ministry of housing and communal services, no tasks of strategic 
management of the industry were set for it, and its main task was defined as 
implementation of State policy in the specified areas. In the article is proposed 
to rectify the deficiencies through the development and implementation of the 
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Здійснення державної політики у сфери житлово-
комунального господарства (далі – ЖКГ) має но-
сити комплексний характер і відрізнятися страте-

гічним аспектом рішень, які приймаються, забезпечу ючи 
при цьому сталий розвиток територій. Але в переліку 
завдань Міністерства регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального господарства України 
не застосовуються терміни «стратегія» і «стратегічне 
управління», що пов’язане з майже повною відсутністю 
законодавчого закріплення даних понять і їх правового 
застосування.

 Основні наукові підходи до стратегічного управ-
ління розроблені І. Ансоффом [1], стратегічний аспект 
в управлінні ЖКГ розглянуто в роботах В. М. Гейця [17], 
Т. М. Качали [2] та О. В.Димченко [3].

 У роботі буде проаналізований історичний зріз 
наявності стратегічного аспекту в завданнях профіль-
ного міністерства і сучасний стан законодавчого забез-
печення стратегічного управління ЖКГ.

 Становлення стратегічного менеджменту в Спо-
лучених Штатах Америки як самостійної сфери дослі-
дження й управлінської практики розпочалося у 1960 – 
1970-х рр. XX ст. і пройшло чотири етапи: бюджетуван-
ня і контроль; довгострокове планування; стратегічне 
планування; стратегічний менеджмент [1, с. 6 – 8]. 

На думку більшості вчених-економістів, практичні 
та теоретичні складові стратегічного управління в Украї-
ні почали формуватися на початку 90-х років XX ст. 

Дослідимо історію формування державних орга-
нів управління сферою ЖКГ и виявимо, чи були при-
сутні підходи стратегічного управління у формуванні 
державної політики в даній сфері.

В Україні створення структур управління ЖКГ 
розпочалося з Постанови Ради Народних Комісарів 
від 12.07.1922 р., де було затверджено «Положення про 
управління комунальним господарством».

При Народному комітеті внутрішніх справ було 
створено Головне управління комунального господар-
ства УРСР, на яке покладалося загальне керівництво, 
організація і підтримка комунального господарства на 
території УРСР і нагляд за діяльністю місцевих органів.

Становлення органу управління ЖКГ в Україні 
можна представити таким чином:

1 етап – 1917 – 1970 рр.
Управління у сфері ЖКГ було директивне і не вра-

ховувало механізмів регуляції ринку, більшість підгалу-
зей ЖКГ були монополізовані. У цей період слід говори-
ти про перспективне управління на основі екстраполя-
ційного прогнозування.

2 етап – 1970 – 1991 рр.
Управління здійснювалося на основі таких правових 

актів: Постанови Ради Міністрів УРСР від 14.03.1970 р.  
№ 148 «Про затвердження Положення про Міністерство 
комунального господарства Української РСР» [14] і По-
станови Міністрів УРСР від 30.07.1976 р. № 367 «Про 
схему управління житлово-комунальним господар-
ством УРСР» [13], яка затверджувала перехід на управ-
ління житлово-комунальним господарством по таких 
системах:

 по триланковій системі: Міністерство жит лово-
комунального господарства УРСР – респуб-
ліканське об’єднання, республіканський трест – 
виробниче об’єднання, підприємство, організа-
ція; Міністерство житлово-кому наль ного гос-
по дарства УРСР –  управління комунального 
господарства виконкому обласної Ради депу-
татів працівників – виробниче об’єднання, під-
приємство. У необхідних випадках за рішенням 
Міністерства житлово-комунального господар-
ства УРСР, погодженим з Держпланом УРСР і 
Міністерством фінансів УРСР, виробничому 
об’єднанню можуть бути підпорядковані окремі 
самостійні підприємства;

 по чотириланковій системі: Міністерство 
жит лово-комунального господарства УРСР – 
управління житлового господарства викон-
кому обласної Ради депутатів працівників – 
управління житлового господарства виконкому 
міської Ради депутатів працівників – житлово-
експлуатаційне об’єднання, організація.

Характеристиками даного етапу можна назвати: 
підвищення рівня концентрації виробництва, 
укрупнення підприємств; створення в систе-

мі Міністерства житлово-комунального господар-
ства УРСР, на базі головних підприємств, виробничих 
(водопровідно-каналізаційного господарства, спецав-
тотранспорту, зеленого будівництва, шляхових робіт, 
міського електротранспорту, технічної інвентариза-
ції, готельного господарства, житлового і теплового 
господарства) та міських і районних багатогалузевих 
об’єднань; централізацію виконання у виробничих 
об’єднаннях планових, фінансових та інших господар-
ських функцій, а також спеціалізацію виробничих оди-
ниць, що входять до складу об’єднань.

3 етап – 1991 – 1992 рр.
Постановою Кабінету Міністрів України від 

14.09.1991 р. № 209 «Положення про Державний комі-
тет України по житлово-комунальному господарству» 
[11] встановлено, що Державний комітет України по 
жит лово-комунальному господарству (Держжитлоко-
мунгосп України) є центральним органом державного 
управління, підвідомчим Кабінету Міністрів України. 

Комітет проводив державну політику в галузі 
комплексного розвитку житлово-комунального госпо-
дарства (водо -,тепло -, газопостачання, водовідведен-
ня, міського електротранспорту, житлового та шляхово-
го господарства, благоустрою, інших послуг і робіт для 
населення та промислових споживачів) незалежно від 
форм власності й відомчої належності. 

Довгострокова діяльність спрямовувалась на про-
гнозування та розробку перспектив і пріоритетних на-
прямків розвитку галузі; узагальнення практики засто-
сування законодавства з питань житлово-комунального 
господарства і розробка пропозицій щодо його вдоско-
налення.

Крім того, Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 05.09.1991 р. № 311 «Про розмежування держав-
ного майна України між загальнодержавною (респуб-
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ліканською) власністю і власністю адміністративно-
територіальних одиниць (комунальною) власністю» [10] і 
Законом УРСР «Про власність» [5], що введений в дію 15 
квітня 1991 р., передбачено передачу державного майна, 
яке перебуває у віданні міністерств і відомств України, ін-
ших органів, уповноважених управляти державним май-
ном, до складу комунальної власності, а також від однієї 
адміністративно-територіальної одиниці до іншої здій-
снюється безоплатно стосовно порядку, передбаченого 
Постановою Ради Міністрів УРСР від 28 квітня 1980 р. 
№ 285 «Про порядок передачі підприємств, об’єднань, 
організацій, установ, будинків і споруд» [15].

4 етап – 1992 – 1997 рр.
Постановою Кабінету Міністрів України від 

25.05.1992 р. № 266 «Положення про Державний комітет 
України по житлово-комунальному господарству»[12] 
встановлено, що до сфери функціонального управлін-
ня Держжитлокомунгоспу України належать науково-
дослідні, проектні, будівельні, ремонтно-будівельні, 
промислові, інші підприємства та організації, що здій-
снюють реалізацію державної політики комплексного 
розвитку житлово-комунального господарства. 

Держжитлокомунгосп України розробляє й реа-
лі зовує державну стратегію розвитку житлово-кому-
нального господарства, формує та здійснює єдину тех-
нічну та економічну політику в галузі. І це вперше, коли 
було зафіксовано термін «стратегія».

На даному етапі ведеться підготовка пропозицій 
щодо поглиблення економічної реформи в галузі, пере-
ходу житлово-комунального господарства на ринко-
ві відносини, оренди, роздержавлення і приватизації 
власності, проводиться сприяння створенню системи 
заходів щодо забезпечення сталої роботи житлово-
комунального господарства.

 5 етап – 1997 – 2002 рр.
Наказом Президента України від 9.12.1997 р. № 

1342/97 «Про Положення про Державний комітет будів-
ництва, архітектури та житлової політики України» [9] 
затверджується, що Державний комітет будівництва, ар-
хітектури та житлової політики України (Держбуд Украї-
ни) є центральним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом Міні-
стрів України через Міністра економіки України.

Держбуд України в установленому порядку вно-
сить пропозиції щодо формування державної житлової 
політики, державної науково-технічної і економічної по-
літики у сфері містобудування та архітектури, будівни-
цтва, промисловості будівельних матеріалів, житлово-
комунального господарства, міського електротранспорту 
та забезпечує їх реалізацію, здійснює управління цих сфе-
рах, а також міжгалузеву координацію та функціональне 
регулювання з питань, віднесених до його відання.

Держбуд України здійснює свої повноваження 
безпосередньо та через підзвітні і підконтрольні йому 
структурні підрозділи з питань містобудування та ар-
хітектури, капітального будівництва та житлово-ко му-
нального господарства місцевих державних адміністра-
цій, а також установи та організації, що належать до 
сфери його управління.

 6 етап – 2002 – 2005 рр.
Наказом Президента України від 19.08.2002 р. 

№ 723/2002 «Про Положення про Державний комітет 
України з питань житлово-комунального господарства» 
[6] організовано Державний комітет України з питань 
житлово-комунального господарства (Держжитлоко-
мунгосп України), який є центральним органом вико-
навчої влади, діяльність якого спрямовується і коорди-
нується Кабінетом Міністрів України. 

Напрямками діяльності Держжитлокомунгоспу 
є: участь у формуванні та забезпечення реалізації дер-
жавної житлової політики, державної науково-технічної 
та економічної політики у сфері житлово-комунального 
господарства та міського електротранспорту; регулю-
вання діяльності у сфері централізованого водовідве-
дення та водо-, теплопостачання; здійснення управлін-
ня у сфері житлово-комунального господарства, питної 
води та питного водопостачання, а також міжгалузевої 
координації та функціонального регулювання з питань 
житлово-комунального господарства. 

7 етап - 2005 – 2011 рр.
Наказом Президента України № 1801/ 2005 від 

19.12.2005 р. «Про Положення про Міністерство будів-
ництва, архітектури та житлово-комунального госпо-
дарство України» [7] затверджується, що Міністерство 
будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України (Мінбуд України) є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямову-
ється і координується Кабінетом Міністрів України.

8 етап – 2011 – 2015 рр.
Наказом Президента України № 633/ 2011 від 

31.05.2011 р. «Про Положення про Міністерство регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-кому наль  ного 
господарство України» [8] затверджується, що Міністер-
ство будівництва, архітектури та житлово-кому нального 
господарства України (Мінрегіонбуд Ук раїни) є централь-
ним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямо-
вується і координується Кабінетом Міністрів України.

Завданнями Мінрегіонбуду є формування та за-
безпечення державної політики у сфері житлово-
комунального господарства, житлової політики, 

благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного 
насінництва та розсадництва, поводження з побутови-
ми відходами, поховання.

Останні зміни щодо керуючого органу у сфері 
ЖКГ відбулися 26.11.2014 р., і вони не стосувалися пи-
тань його стратегічних завдань функціонування.

Тепер звернемося до основного документа розвит-
ку ЖКГ – «Загальнодержавної програми реформування 
житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 
роки» [4].

Даний документ містить два основні положення:
 необхідне розмежування функцій управління 

та державного регулювання у житлово-кому-
нальній сфері, підвищення ролі центрального 
органу виконавчої влади з питань житлово-
кому нального господарства щодо здійснення 
стратегічного управління галуззю; 
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 необхідне створення нормативно-правової ба-
зи, для впровадження нового ефективного ме-
ханізму фінансування розвитку галузі та визна-
чення стратегічно важливих напрямів співпра-
ці з міжнародними фінансовими інституціями 
та донорськими організаціями. 

Вирішення даних питань не відбувається, як і за-
лишається недопрацьованим Проект Закону України 
«Про державне стратегічне планування» [16], що визна-
чає такі терміни:
 державне стратегічне планування – функція 

державного управління з обрання пріоритетів, 
визначення з урахуванням наявних ресурсів 
цілей та напрямів розвитку, розроблення та 
виконання взаємозв’язаних завдань і заходів 
соціально-економічного розвитку;

 розроблення документів державного стра
тегічного планування – процес аналізу, моде-
лювання, формування бачення та визначення 
пріоритетів, цільових індикаторів, стратегічних 
цілей, завдань, шляхів їх досягнення та ресурс-
ного забезпечення;

 стратегія – документ, в якому визначаються 
пріоритети, стратегічні цілі та напрями роз-
витку держави, окремих сфер, видів економіч-
ної діяльності та окремих адміністративно-
територіальних одиниць.

ВИСНОВКИ 
Таким чином, необхідно сказати, що застосуван-

ня в офіційній документації всіх понять, що пов’язані 
зі стратегічним управлінням у сфері ЖКГ, потребує де-
тальної розробки. Як зазначено у Програмі реформуван-
ня ЖКГ, є потреба у вдосконаленні інституціонального 
забезпечення виконання завдань даної галузі. 

Крім того, не слід підміняти поняття «стратегічне 
управління» поняттям «перспективне (довгострокове) 
управління або планування». Якщо в Україні немає ре-
альних передумов для створення стратегічного управ-
ління в ЖКГ, законодавчі органи мають обґрунтувати 
дану ситуацію. Історично стратегічне управління в про-
відних країнах також було лише «довгостроковим пла-
нуванням і бюджетуванням», а на сьогодні вже настала 
фаза стратегічного управління змінами.

Також не слід ототожнювати поняття «стратегічне 
управління» і «стратегічний розвиток» галузі ЖКГ, бо 
при наявності стратегічного управління створюються пе-
редумови для цілеспрямованого стратегічного розвитку.

Отже, підсумовуючи вищесказане, підкреслимо ос-
новні дії, які необхідно здійснити найближчими роками:
 закріпити поняття «житлово-комунальне гос-

подарство» на законодавчому рівні;
 на державному рівні визначити концептуальний 

підхід до розуміння стратегічного управління в 
різних галузях народного господарства;

 розробити законодавчі та нормативні акти для 
перенесення понять стратегічного управління в 
правове поле;

 удосконалити механізми реалізації програм дер-
жавного стратегічного управління.                    
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Кіпчарська Я. М. Функціональна структура корпоративної безпеки підприємства
Метою статті є визначення та обґрунтування суті функціональних складових корпоративної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності. 
У ході проведеного дослідження проаналізовано основні наукові підходи щодо визначення функціональних складових економічної безпеки на рівні 
підприємства, зокрема: ресурсний, системний та ресурсно-функціональний підходи, а також розглянуто переваги та недоліки кожного з них. У 
результаті досліджень, відштовхуючись від структуризації економічної безпеки представниками ресурсно-функціонального підходу та виходя-
чи з позиції теорії систем, обґрунтовано доцільність виділення таких складових корпоративної безпеки підприємства: фінансово-економічну, 
організаційно-управлінську, техніко-технологічну, інтелектуально-кадрову,  інформаційну та силову,  які, у свою чергу, структуровано на під-
системи нижчих рівнів. Запропонована структуризація дає можливість комплексно підходити до вирішення проблеми забезпечення безпеки роз-
витку суб’єкта господарювання.
Ключові слова: корпоративна безпека підприємства, економічна безпека підприємства, підхід, складова, структура.
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УДК 658.1
Кипчарская Я. Н. Функциональная структура корпоративной  

безопасности предприятия
Целью статьи является определение и обоснование сущности функ-
циональных составляющих корпоративной безопасности субъектов 
предпринимательской деятельности. В ходе проведенного исследо-
вания проанализированы основные научные подходы к определению 
функциональных составляющих экономической безопасности на 
уровне предприятия, в частности: ресурсный, системный и ресурсно-
функциональный подходы, а также рассмотрены преимущества и не-
достатки каждого из них. В результате исследований, отталкиваясь 
от структуризации экономической безопасности представителями 
ресурсно-функционального подхода и исходя из позиции теории систем, 
обоснована целесообразность выделения следующих составляющих 
корпоративной безопасности предприятия: финансово-экономическую, 
организационно-управленческую, технико-технологическую, интеллек-
туально-кадровую, информационную и силовую, которые, в свою оче-
редь, структурированы на подсистемы низших уровней. Предложенная 
структуризация позволяет комплексно подходить к решению пробле-
мы обеспечения безопасности развития предприятия.
Ключевые слова: корпоративная безопасность предприятия, экономи-
ческая безопасность предприятия, подход, составляющая, структура.
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Corporate Security
The article is aimed at defining and substantiating the essence of the func-
tional components of the corporate security of business entities. In the study, 
the main scientific approaches to the definition of functional components of 
economic security at the enterprise level have been analyzed, in particular: 
resource, system and resource-functional approaches; also the advantages 
and disadvantages of each have been discussed. As result of the carried out 
research, starting from structuring the economic security by representatives 
of the resource-functional approach and based on the position of systems 
theory, the relevance of allocating of the following components of the en-
terprise's corporate security has been substantiated: financial-economic, 
organizational-managerial, technical-technological, intellectual-human re-
sourcing, informational and force component, which, in turn, are structured 
into the subsystems of the lower levels. The proposed structuring allows a 
comprehensive approach to address the concerns of securing the enterprise's 
development.
Key words: enterprise's corporate security, enterprise's economic security, 
approach, component, structure.
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