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тема управління ним. Пропонується нова система управління для підприємств і органі-
зацій житлового господарства – система збалансованих показників ефективності, роз-
кривається її сутність та основні положення. 
 

В умовах формування ринкової економіки в Україні сучасним 
менеджерам треба керуватися такою системою управління підприємс-
твом, яка дозволить їм отримати бажані результати в складних умовах 
конкуренції. 

Проблема розробки ефективної системи управління підприємст-
вами та організаціями житлового господарства є актуальною, і вона 
знаходить своє відображення у роботах як зарубіжних вчених – 
Д.Нортона, Р.Каплана [2], так і вітчизняних вчених – В.І.Торкатюка 
[6], Т.П.Юр’євої [7], В.М.Кірюшина [8] та ін. 

Досвід реформування економіки народного господарства свід-
чить, що саме з цих обставин занепад багатьох галузей і підгалузей, у 
тому числі і житлового господарства, безпосередньо пов’язаний з від-
сутністю раціональної та зваженої системи управління. 

Житлове господарство – одна з найважливіших підгалузей не 
тільки житлово-комунального господарства, але й всього народного 
господарства України, тому що від ефективності функціонування цієї 
галузі залежить досить багато чинників розвитку всієї країни. Це 
пов’язано з тим, що проблеми житлового господарства відображають-
ся як на виробничому, так і на невиробничому секторах економіки. 

Житловий фонд – це сукупність житлових приміщень незалежно 
від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціальні будинки 
(гуртожитки, притулки, будинки-інтернати для громадян похилого 
віку та інвалідів — дорослих і дітей, дитячі будинки, інтернати при 
школах і школи-інтернати), квартири, службові житлові приміщення, 
інші житлові приміщення в будівлях, придатних для проживання. 

Житло повинно відповідати всім технічним, санітарно-гігієніч-
ним, естетичним вимогам, вимогам безпеки та надійності для сприяння 
процесу відтворення робочої сили, а також покращенню результатів 
діяльності [1]. 

На жаль, сьогодні в Україні житлове господарство переживає зна-
чну економічну кризу [5], що яскраво підкреслюють статистичні дані, 
наведені в таблиці. 

З наведених даних видно, що в Україні в період з 1990 по 2002 рр. 
обсяги введення в експлуатацію житлових будинків зменшилися більш 
ніж у 2,5 рази, а інвестиції в основний капітал у житлове будівництво 
скоротились майже в 3,5 рази. 

Забезпеченість населення житлом у 2002 р. становила 21,3 м2 
в 

середньому на одного жителя, що на 19,66% більше, ніж у 1990 р.,  але  
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ця норма в 2-3 рази нижче, ніж у розвинутих європейських країнах. 
 

Житлові умови населення України 
 

Роки 
Показники 

1990 1995 2000 2001 2002 
1. Весь житловий фонд, млн. м2 922,1 978,3 1015,0 1026,1 1031,7 
2. Введення в експлуатацію житлових будинків, 
тис. м2 

17447 8663 5558 5939 6073 

3. Введення в експлуатацію індивідуальних 
житлових будинків, тис. м2 

4397 3877 3351 3446 3613 

4. Введення в експлуатацію житлових будинків 
у сільській місцевості, тис. м2 

3423 2207 1229 1166 1215 

5. Інвестиції в основний капітал у житлове буді-
вництво, млн. грн. 

8970 3353 2302 2325 2594 

6. Забезпеченість населення житлом, у серед-
ньому на одного жителя, м2 

17,8 19,2 20,7 21,0 21,3 

7. Квартирна черга та поліпшення житлових 
умов: 

     

7.1. Кількість сімей та одинаків, які перебували 
на квартирному обліку на кінець року, тис.  

2638 2411 1765 1624 1533 

7.2. Кількість сімей та одинаків, які одержали 
житло за рік, тис. 

235 82 32 29 25 

7.3. Кількість сімей та одинаків, які одержали 
житло за рік, відсотків до загальної кількості 
тих, хто перебував на квартирному обліку на 
кінець попереднього року (%) 

9,2 3,2 1,6 1,6 1,5 

 

У період з 1990 по 2002 рр. кількість сімей та одинаків, які пере-
бували на квартирному обліку, зменшилася у 1,72 рази, але кількість 
сімей та одинаків, які одержали житло скоротилась у 9,4 рази, а це 
означає, що існує ще велика потреба в житлі. 

Ця глибока криза житлового господарства є наслідком недоско-
налої житлової політики та механізму управління. Підгалузь житлово-
комунального господарства, як і інші, постійно зіштовхувалась та про-
довжує натикатися на різноманітні перешкоди: 

1) незадовільну нормативно-правову базу України, пов’язану, 
перш за все, з відсутністю Житлового кодексу; 

2) великі фінансові труднощі, які виникають через недостатнє фі-
нансування галузі державою; 

3) неповноцінну трансформацію відносин у житловому господар-
стві, що повинна включати в себе: 

– формування конкурентного середовища через створення умов 
для існування житлово-експлуатаційних організацій різних форм влас-
ності; 

– введення договірних відносин, які несуть за собою певні права 
та зобов’язання сторін; 
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– створення умов для проведення інвестиційних житлових проек-
тів відносно будівництва та реконструкції житла; 

4) значні кадрові проблеми, які виникають у зв’язку з нестачею 
професійних і висококваліфікованих працівників (що, в свою чергу, 
обумовлено низькою оплатою праці); 

5) системні організаційно-управлінські негаразди в самих житло-
во-експлуатаційних організаціях, які виникають внаслідок неадекват-
ності структури управління сучасним економічним умовам; 

6) постійні нарікання та скарги населення щодо обслуговування 
житлового фонду житлово-експлуатаційними організаціями, що є нас-
лідком усіх перелічених вище факторів.   

Щоб подолати цю складну довгострокову економічну кризу, не-
обхідно використовувати принципово нову систему управління, якою 
має стати система збалансованих показників ефективності. 

Система збалансованих показників ефективності – це система, що  
визначає цілі та стратегію підприємства через систему оцінки його 
діяльності, а також забезпечує підприємство певною методикою для 
створення системи стратегічних критеріїв та системи управління [2]. 

Слід зауважити, що цілі підприємства – це конкретні кінцеві ре-
зультати, які намітила група керівників організації, які формуються в 
процесі планування та розробки стратегії компанії. А стратегія органі-
зації – це довгострокові, найбільш принципові плани, наміри керівниц-
тва підприємства відносно виробництва, доходів і витрат, капіталовк-
ладень, цін та соціального захисту [4].   

Для кожної організації чітке розуміння цілей, задач та методів їх 
досягнення є життєво необхідним. 

Головна задача системи збалансованих показників ефективності 
полягає у трансформуванні місії організації (місія – це головна мета 
підприємства, яка чітко визначає причину його існування) у конкретні 
цілі та показники, які для кожного підприємства формуються під 
впливом його світогляду та стратегії. 

А якщо екстраполювати цю систему на житлове господарство, то 
головна задача буде полягати у трансформуванні державної житлової 
політики у конкретні цілі, показники та механізми управління на рівні 
житлово-експлуатаційних організацій. 

Система збалансованих показників ефективності оцінює роботу 
підприємства на підставі чотирьох параметрів: фінансів, взаємовідно-
син з клієнтами, внутрішніх бізнес-процесів та навчання і кар’єрного 
зростання персоналу. 

Отже, для житлово-експлуатаційних організацій збалансованість 
параметрів функціонування та управління можна досягти при достат-
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ньому, по-перше, фінансовому забезпеченні, що залежить від бюджет-
ного фінансування, інвестиційних вкладень та кредитної політики 
(іпотечне кредитування будівництва житла); по-друге, кадровому за-
безпеченні, що пов’язано з системою підготовки працівників та підви-
щення їх кваліфікації, умовами праці та системою мотивації праці (яка 
включає питання оплати праці); по-третє, організаційному забезпечен-
ні, що враховує всі внутрішні взаємовідносини та бізнес-процеси, від 
яких залежить якість роботи житлово-експлуатаційних організацій, а 
через це і ставлення населення до підприємств житлової галузі (рису-
нок). 

 

 
 

Система збалансованих показників ефективності  
для житлово-експлуатаційної організації 

 

Система збалансованих показників ефективності доповнює сис-
тему фінансових показників системою оцінок майбутніх перспектив. 
Це обумовлюється тим, що тільки фінансових ресурсів недостатньо 
для управління та оцінки діяльності підприємства в умовах формуван-
ня ринкової економіки в епоху інформації. Треба завжди розуміти, що 
необхідно знаходити спільну мову з клієнтами (для житлового госпо-
дарства – це мешканці) та працівниками, а для цього слід діяти, орієн-
туючись на бажання та можливості споживачів і враховуючи потреби 
власного персоналу. 

Для всіх підприємств, а для організацій житлової галузі особливо, 
принципового значення набувають внутрішні організаційні бізнес-
процеси, які повинні орієнтувати підприємство як на удосконалення 
основних видів діяльності, так і на введення інших додаткових іннова-
ційних проектів з метою отримання прибутку для розвитку підприємс-
тва в цілому. Для житлово-експлуатаційних організацій це можуть бу-
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ти комерційні послуги з ремонту приватних квартир, офісів та інших 
приміщень. 

Важливим принципом системи збалансованих показників ефекти-
вності є інформаційна доступність для працівників усіх рівнів. Для 
житлового господарства це матиме вигляд: усі рішення та постанови 
Головного управління житлово-комунального господарства повинні 
бути доступні та доведені як до керівництва житлових організацій, так 
і до звичайних робітників цих організацій [3]. 

Велика кількість підприємств для того, щоб покращити свою дія-
льність, концентрують свою увагу на зниженні собівартості, підви-
щенні якості, зменшенні часового циклу існуючих процесів та ін. Сис-
тема збалансованих показників ефективності завдяки чіткому визна-
ченню цілей та показників діяльності (на яких базується система 
управління) дозволяє виділити ті основні аспекти та критерії, які є 
найголовнішими для отримання бажаних результатів. Отже, це ще раз 
наголошує на необхідності житлово-експлуатаційним організаціям 
фокусувати свою діяльність на потреби населення [7]. 

Використання житлово-експлуатаційними організаціями системи 
збалансованих показників ефективності як системи управління дозво-
лить своєчасно  визначати цілі та планувати ефективно діяльність, а це 
у свою чергу виявить певні кількісні та якісні результати, яких слід 
досягти; сформує механізм забезпечення всіма необхідними ресурса-
ми; встановить прогнози та перспективи відносно фінансових та нефі-
нансових показників. 

 Таким чином, фінансові ресурси, споживачі послуг (населення), 
внутрішні організаційні бізнес-процеси, навчання та підготовка персо-
налу – це результат трансформації місії підприємства у конкретні за-
дачі, цілі та показники. 

Система збалансованих показників ефективності забезпечує ме-
неджмент універсальним механізмом, який через свої чотири складові 
елементи дозволяє досягнути балансу між довгостроковими та корот-
костроковими цілями підприємства, між бажаними результатами та 
факторами їх досягнення. 

Тому використання такої системи управління як система збалан-
сованих показників ефективності необхідно поширювати в усіх галу-
зях народного господарства України, і перш за все у таких найважли-
віших галузях як житлове господарство, яке потребує постійної держа-
вної уваги та підтримки. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ОБСЯГІВ ПРОПОЗИЦІЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ  
ПРОДУКЦІЇ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 
НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ 
 

Пропонується методика прогнозування обсягів виробництва та  переробки основ-
них видів паливно-енергетичних ресурсів, в основі якої лежить аналітичне вирівнювання 
та гармонійний аналіз періодичної складової. 
 

Для сталого і стабільного функціонування енергоринку виникає 
необхідність  в розробці стратегії його розвитку, плануванні й прогно-
зуванні майбутніх тенденцій, характерних для енергоринку. Цього не-
можливо досягти без наявності якісної і науково обґрунтованої інфор-
мації щодо особливостей функціонування енергоринку, тенденцій та 
закономірностей його розвитку як в минулому, так і на даний момент, 
а також, безумовно, моделювання та прогнозування майбутнього стану 
і перспектив. Значний внесок у розвиток моделювання та прогнозу-
вання належить таким відомим вченим, як Г.Тейл, М.Кендалл, 
А.Стюарт, О.Френкель, Г.Кільдишев, Т.Дуброва, А.Вайнштейн [1-3, 5-
7, 9-12]. 

Оскільки вказана задача є надзвичайно важливою та актуальною, 
тому в даному дослідженні було проведено моделювання обсягів про-


