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Продовження таблиці 
 

Складність виконання. Якщо у команді управління проектом задіяно багато працівників 
комунального підприємства, яке реалізовує інноваційний проект, то вони частіше слабо 
знайомі з методиками стратегічного аналізу, що ускладнює процес його проведення 
Слабка підтримка прийняття конкретних управлінських рішень, особливо в умовах 
складної ієрархічної структури управління, яка діє на більшості комунальних  

підприємств 
Аналіз показує як сильні, так і слабкі сторони проекту, а також помилки у плануванні, 
які необхідно представити керівництву комунального підприємства чи інвесторам прое-

кту, що не завжди грає на користь  команді управління проектом 
Значні витрати часу для управління ризиками інноваційних проектів, адже ці ризики 

вимагають більш мобільного реагування 
 

Таким чином, у даній роботі було визначено особливості застосу-
вання методу SWOT-аналізу для проведення ідентифікації ризиків ін-
новаційних проектів, які реалізуються в системі житлово-комуналь-
ного господарства України, та виділено його переваги та недоліки.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ З ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
НА ОСНОВІ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ 
 

Розглянуто можливість підвищення ефективності функціонування комунальних 
підприємств з водопостачання та водовідведення шляхом використання програм розвит-
ку, з урахуванням особливостей притаманним водопровідно-каналізаційному господар-
ству. 

 

Рассмотрена возможность  повышения эффективности функционирования комму- 
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нальных  предприятий по водоснабжению и водоотведению путем использования про-
грамм развития, с учетом особенностей присущим водопроводно-коммунальному хозяй-
ству. 

 

Examined possibility of increase of efficiency of functioning of communal  enterprises 
from the water-supply and sewage system the use of the programs of development, having 
regard to limitations, peculiar sewage system and water-supply. 

 

Ключові слова: комунальне підприємство, програма розвитку. 
 

На всіх стадіях свого розвитку людина була тісно пов’язана з ото-
чуючим світом. Але з тих пір, як з’явилося високоіндустріальне суспі-
льство, небезпечне втручання людини в природу різко збільшилося, 
розширився об’єм цього втручання, воно стало багатограннішим і за-
раз загрожує стати глобальною небезпекою для людини та природи 
взагалі. Сьогодні екологічне становище України знаходиться в задові-
льному стані, але неефективна діяльність з боку комунальних підпри-
ємств з водопостачання та водовідведення (КП з ВП та ВВ) може при-
звести до екологічної катастрофи. 

В процесі розгляду даного питання було опрацьовано певний об-
сяг літератури [1, 2, 4-6] та виявлено, що основними напрямами щодо 
підвищення ефективності функціонування КП з ВП та ВВ авторами 
обрані комплекси процесів технологічного характеру, а саме введення 
нового обладнання, ремонт, реконструкція та заміна старого морально 
та матеріально застарілого обладнання, використання принципово но-
вих технологій виробництва. 

В умовах діючої ринкової економіки підходу до підвищення ефе-
ктивності функціонування КП з ВП та ВВ, який базується лише на ре-
формі технічного характеру, явно недостатньо, саме тому в роботі 
пропонується розглянути можливість підвищення ефективності діяль-
ності КП з ВП та ВВ шляхом використання інноваційного програмного 
методу управління з урахуванням особливостей функціонування сфери 
водопостачання та водовідведення в цілому. 

Діяльність підприємств з водопостачання та водовідведення є різ-
номанітною та многогранною завдяки використанню програмного ме-
тоду управління, в основу якого закладено програму розвитку КП з ВП 
та ВВ, з’являється можливість урахувати всі особливості та проблеми, 
які супроводжують функціонування комунальних  підприємств. 

Під програмою розуміють групу взаємопов’язаних проектів і різ-
номанітних заходів, поєднаних загальною метою та умовами їх вико-
нання [3]. Використання методології управління програмами дозволяє 
отримати додаткові вигоди, та посилити загальний ефект від реалізації 
проектів в порівнянні з їх реалізацією окремо один від одного. До про-
грами  також  можуть  належати  роботи,  які  не мають  відношення до  
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жодного з проектів.  
Першим кроком в процесі  розробки програми розвитку для КП з 

ВП та ВВ є визначення стратегічних напрямів, за якими планується 
подальший розвиток підприємства в цілому. Наступним етапом є ви-
значення проблем, які вже існують, або можуть виникнути в процесі 
реалізації кожного стратегічного напряму розвитку підприємства. На 
базі отриманого опису кожної із запропонованих проблемних ситуа-
цій, необхідно розробити план «запропонованих до введення проек-
тів». Для більш наглядного викладу вищеназваного матеріалу у роботі 
пропонується використовувати табличну форму представлення даних.  

Як приклад у таблиці наведено основні стратегічні напрями роз-
витку КП з ВП та ВВ, а також основні проблеми по кожному з напря-
мів, та «запропоновані до введення проекти». 

 

№ 
п/п 

Стратегічні 
напрями розви-
тку КП з ВП та 

ВВ 

Проблеми, які су-
проводжують да-
ний стратегічний 

напрям 
Запропоновані до введення  проекти 

1 2 3 4 
Відсутність процес-
ного підходу. 

Введення процесного підходу 

Невідповідність 
організаційної стру-
ктури системі керу-
вання. 

Реорганізація організаційної структури 
підприємства відповідно до системи керу-
вання 

Поява випадків 
«подвійного підпо-
рядкування». 

Пошук випадків «подвійного  підпорядку-
вання» та їх ліквідація 

1 
Неефективна 
система управ-
ління 

Відсутність матриці 
відповідальності. 

Створення матриці відповідальності 

Відсутність позити-
вної тенденції роз-
витку. 

Проекти, які мають на меті створення 
ефективної схеми фінансування 

Застарівання основ-
них фондів. 

Проекти націлені на ремонт, заміну та 
реконструкцію морально та матеріально  
застарілого обладнання з метою підви-
щення ефективності виробництва 

2 
Неефективна 
схема фінансу-
вання 

Непривабливість 
сфери для інвесту-
вання. 

Проекти в межах підвищення привабливо-
сті сфери для потенційних інвесторів 

  
Природна регіона-
льна монополія 
підприємства 

Розробка та впровадження проектів наці-
лених на пошук підприємств, які можуть 
надати послугу-субстітут населенню, та 
встановлення з ними договірних відносин 
на предмет надання допомоги споживачам 
в критичній ситуації за «справедливим» 
тарифом 
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Продовження таблиці 
 

1 2 3 4 

3 
Стратегічна важ-
ливість підприєм-
ства для регіону 

Висока значимість 
для екологічного 
стану регіону 

Розробка та впровадження проектів щодо 
підвищення якості збору та очистки стіч-
них вод з метою поліпшення екологічного 
стану регіону 

  

Висока значимість 
КП з ВП та ВВ для 
життєзабезпечення 
регіону 

Розробка проектів і впровадження націле-
них на прогнозування ризикових ситуацій 
та плану реагування у разі їх  виникнення 

Недоотримання 
коштів від абонен-
тів, які  не користу-
ються послугами 
даного підприємства 

Розробка та впровадження проектів, ме-
тою яких буде пошук потенційних спожи-
вачів, а також пошук можливостей надати 
їм свої послуги 

4 
Недостатньо 
розвинене бізнес-
середовище 

Недоотримання 
коштів від надання 
послуг сумісних з 
основним напрямом 
діяльності підпри-
ємства 

Проекти, націлені на пошук можливості 
надавати суміжні з основним виробницт-
вом послуги споживачам 

Низький рівень 
енергозбереження 

Проекти, спрямовані на підвищення ефек-
тивності використання  енергетичних 
ресурсів 

Низька якість про-
дукції 

Проекти, які мають на меті підвищення 
якості продукції 

Невикористання  
ІТ-технологій 

Проекти, націлені на підвищення якості 
процесу виконання робіт за рахунок вве-
дення сучасних ІТ-технологій 

5 

Низький рівень 
використання 
інновацій у про-
цесі виробництва. 

Застарівання та 
зниження ефектив-
ності технології 
збору та очистки 
стічних вод 

Проекти, спрямовані на впровадження 
інноваційних технологій збору та очистки 
стічних вод з метою покращення ефектив-
ності технологічного процесу в цілому 

Непривабливість 
місця роботи 

Розробка та впровадження проектів у 
межах підвищення привабливості сфери 
водовідведення з точки зору потенційного 
висококваліфікованого персоналу 

Високий показник 
руху кадрів 

Проекти, які мають на меті аналіз переду-
мов підвищення показника руху кадрів,  
ліквідація найбільш вагомих чинників з 
метою знизити рух персоналу, збережен-
ня, з точки зору процесу виробництва, 
найцінніших кадрів 

Неефективна систе-
ма мотивації персо-
налу 

Створення системи мотиваторів з 
обов’язковим урахуванням специфіки 
колективу та сфери діяльності 

6 

Неефективна 
система роботи з 
персоналом під-
приємства. 

Неефективна систе-
ма підвищення ква-
ліфікації кадрів 

Розробка та впровадження проектів з 
метою покращення системи підвищення  
кваліфікації кадрів шляхом співпраці з 
вузами регіону, які займаються розвитком 
актуальних питань в сфері водовідведення 
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Продовження таблиці 
 

1 2 3 4 
Низька швидкість 
реагування абонен-
тів на зміни в роботі 
підприємства 

Розробка та впровадження ефективної 
системи сповіщення абонентів про запла-
новані й аварійні зміни в роботі підприєм-
ства 

Незацікавленість 
абонентів в прове-
денні своєчасних 
виплат за спожиті 
послуги 

Розробка та впровадження проектів, на-
правлених на створення ефективної сис-
теми мотиваторів з метою покращення 
абонентської культури 

7 

Неефективна 
система роботи з 
існуючими та 
потенціальними 
абонентами 

Низький рівень 
інформованості 
населення про 
спектр послуг, які 
надають КП з ВП та 
ВВ 

Проекти, націлені на розробку та прове-
дення рекламних акцій з метою ознайоми-
ти якомога більший обсяг населення  зі 
спектром послуг, які можуть надати КП з 
ВП та ВВ 

8 

Відсутність сис-
теми періодично-
го оновлення 
методологічної 
бази 

Відсутність симбіо-
тичних відносин КП 
з ВП та ВВ з анало-
гічними підприємст-
вами в інших регіо-
нах, а також з вуза-
ми регіону 

Проекти, спрямовані на створення догові-
рних відносин з вузами регіону й аналогі-
чними підприємствами в інших регіонах  
на предмет відстеження методологічних 
напрацювань та надання практичної бази 
для їх опробування 

 
Після  проведення й успішного представлення перших трьох ета-

пів розробки програми розвитку для КП з ВП та ВВ пропонується про-
вести більш детальне роздрібнення проектів на роботи та операції. За 
умови використання інструментів та методологічних напрацювань 
притаманних програмному менеджменту стає можливим коректне, 
детальне зображення програми розвитку, що значно підвищує ймовір-
ність успішної реалізації програми з найменшим ступенем виникнення 
непередбачуваних ситуацій. 

Таким чином, використання на КП з ВП та ВВ програмного мене-
джменту є однією з найголовніших передумов до підвищення як ефек-
тивності діяльності в цілому на підприємстві, так і для покращення 
роботи на кожному з його підрозділів, росту ступеня задоволеності 
абонентів, а як наслідок – систематизація виплат за отримані послуги, 
а також покращення екологічного стану регіону . 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВКИ АРМАТУРНЫХ  
СТЕРЖНЕЙ В СКВАЖИНУ БЕТОНА И ОПТИМАЛЬНОГО ЗАМЕСА 
АКРИЛОВОГО КЛЕЯ 
 

Приведены результаты определения времени приготовления акрилового клея и ус-
тановки арматурных стержней класса А500С в скважины в бетоне, а также оптимальной 
массы замеса акрилового клея для производства анкероустановочных работ. 

 

Наведено результати визначення часу приготування акрилового клею і установки 
арматурних стрижнів класу А500С в свердловини в бетоні, а також оптимальної маси 
замісу акрилового клею для виробництва анкероустановочних робіт. 

 

The results of determination of time of preparation of acryl glue and setting of re-barss 
of class of A500С in mining holes, in a concrete, and also optimum mass of premix of acryl 
glue for the production of anchor аdjustings work sare expounded. 
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 При сооружении, реконструкции и модернизации зданий и со-
оружений осуществляется крепление бетонных и железобетонных 
элементов к фундаментам и другим различным конструкциям. В слу-
чае, например, сооружения из монолитного железобетона они крепятся 
арматурными выпусками, заделываемыми в бетон на определенную 
глубину.  

Учитывая значительный объем модернизации, ремонта, реконст-
рукции, замены и нового возведения зданий и сооружений, важными 
являются сокращение сроков строительства, экономия материальных, 


