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ВСТУП 
 

На сучасному етапі економічних перетворень в Україні, які характеризу-
ються нестабільністю і загостренням соціально-економічних проблем, знижен-
ням рівня добробуту людей, необхідно переосмислити підходи щодо управлін-
ня заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу (ЖКК). 
Функціонування підприємств ЖКК характеризується дефіцитом грошових ко-
штів і низьким рівнем платоспроможності споживачів за послуги, що спричи-
няє зростання заборгованості. Головними причинами зниження виробничо-
господарського потенціалу підприємств житлово-комунального комплексу є 
зростання зношеності об’єктів комунальної власності та незадовільний стан ме-
реж, невідповідність наданих послуг їх вартості, відсутність необхідних грошо-
вих коштів, значна частина яких і зосереджена в дебіторській заборгованості. 

Шляхом досліджень визначено, що навіть кращим підприємствам ЖКК у 
середньому вдається зібрати за надані житлово-комунальні послуги  
від 95 до 98 % коштів. Водночас більшість таких підприємств отримує до  85 % 
грошових коштів за надані послуги. Зростання боргових зобов’язань до 3–5 % 
спричиняє те, що підприємства житлово-комунального комплексу не можуть у 
повному обсязі здійснювати найважливіші функції. Більше того, зростання за-
боргованості до 20 % сприяє значному погіршенню фінансово-економічного 
становища цих підприємств й унеможливлює надання якісних послуг у повно-
му обсязі. У наслідок наявності боргових зобов’язань більшість підприємств 
ЖКК функціонують майже 1,6 місяця на рік безоплатно.  

У Законі України «Про Загальнодержавну програму реформування і роз-
витку житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки» № 1869-IV  
від 24.06. 2004 р. визначається необхідність здійснення заходів щодо підвищен-
ня ефективності та надійності житлово-комунального комплексу, забезпечення 
його сталого розвитку, задоволення потреб населення та господарського ком-
плексу щодо житлово-комунальних послуг на базі розвитку державного регу-
лювання природних монополій; забезпечення спільної відповідальності держа-
ви та органів місцевого самоврядування за якість наданих житлово-
комунальних послуг; формування й дотримання соціальних стандартів у сфері 
житлового фонду і житлово-комунального обслуговування; підвищення ефек-
тивності використання людських, грошових та матеріальних ресурсів; підви-
щення відповідальності держави та органів місцевого самоврядування щодо 
ефективного використання майна житлово-комунального комплексу; забезпе-
чення збалансованого розвитку енерго-, тепло-, водо-, газопостачання та водо-
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відведення; технічне переобладнання галузі; розвиток державно-приватного 
партнерства тощо.  

Одним із головних напрямів вирішення визначених завдань є удоскона-
лення організаційно-економічних засад щодо управління заборгованістю на 
підприємствах житлово-комунального комплексу з метою зниження рівня забо-
ргованості за комунальні послуги, забезпечення оптимального співвідношення 
дебіторської та кредиторської заборгованостей.  

Проблемам та особливостям функціонування підприємств  
житлово-комунального комплексу присвячені роботи таких учених: П. Т. Бубе-
нка, В. М. Геєця, Т. М. Качали, В. І. Логвиненка, В. П. Полуянова, В. П. Реше-
тило, В. І. Торкатюка та ін. Узагальнення та систематизацію теоретичних і 
практичних засад щодо формування й погашення заборгованості, управління 
нею здійснювали Л. А. Бернстайн, І. А. Бланк, Ю. Бригхем,  Ван  Хорн,   
В. В. Ковальов, А. В. Крушевський, К. А. Мамонов, Т.В. Момот, І. М. Писарев-
ський, Г. В. Савицька, О. С. Стоянова, Е. Хелферт та ін. 

У наукових працях цих учених обґрунтовані фундаментальні положення 
щодо формування й погашення заборгованості, які дозволяють удосконалити 
організаційно-економічний  інструментарій управління дебіторською та креди-
торською заборгованостями в умовах трансформаційних процесів в Україні. Ра-
зом із тим залишаються невирішеними проблеми зростання заборгованості, її 
високого рівня, низької ефективності управління процесами збору платежів та 
недопущення боргів на підприємствах житлово-комунального комплексу. 

Актуальність визначених проблем, їхня теоретична та практична значи-
мість для функціонування й розвитку підприємств ЖКК зумовили вибір теми та 
визначення мети дослідження. 

Метою цього дослідження є розроблення теоретико-методологічних  твер-
джень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо удосконалення організа-
ційно-економічних засад управління заборгованістю на підприємствах житлово-
комунального комплексу. 

Для досягнення визначеної мети робота структурована наступним чином: 
Розділ 1. «Теоретико-методологічні засади управління заборгованістю 

на підприємствах житлово-комунального комплексу», у межах якого встано-
влені та вирішуються такі завдання: 

– систематизація теоретико-методологічних підходів щодо  сутнісних ха-
рактеристик заборгованості на підприємствах ЖКК; 

– характеристика напрямів та виявлення особливостей управління забор-
гованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу; 



 

 6 

– узагальнення наукових тверджень щодо визначення організаційно-
економічного механізму управління заборгованістю. 

Розділ 2. «Сучасний стан формування й погашення заборгованості на 
підприємствах житлово-комунального комплексу України», завданнями  
якого є: 

– визначення сучасного стану та перспектив трансформацій  
житлово-комунального комплексу; 

– характеристика стану та особливостей функціонування підприємств 
ЖКК регіонів України; 

– узагальнення зарубіжного досвіду управління заборгованістю на  
підприємствах житлово-комунального комплексу. 

Розділ 3. «Удосконалення організаційно-економічних засад  
управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального 
комплексу» визначається такими завданнями: 

– визначення напрямів державного регулювання заборгованості на  
підприємствах ЖКК; 

– методологічний підхід щодо оцінки впливу економічних показників на 
рівні дебіторської та кредиторської заборгованості, їхнє співвідношення; 

– визначення напрямів та виявлення особливостей формування  
й реалізації моделі державно-приватного партнерства на підприємствах  
житлово-комунального комплексу; 

– характеристика організаційно-економічного механізму управління за-
боргованістю на підприємствах ЖКК; 

– рекомендації щодо зростання ефективності управління заборгованістю. 
У монографії обґрунтовані теоретико-методологічні засади й практичні 

рекомендації щодо визначення найважливіших характеристик та структури  
заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу, охаракте-
ризовано стан та напрями трансформацій житлово-комунального комплексу, 
розроблено алгоритм формування організаційно-економічного механізму 
управління заборгованістю на підприємствах ЖКК. Результатом дослідження є 
запропоновані напрями вдосконалення організаційно-економічних засад  
управління заборгованістю. 
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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ  

ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ  

 

 1.1 Заборгованість підприємств житлово-комунального комплексу: 
економічна сутність та структура  
 

Соціально-економічний розвиток держави та зростання добробуту насе-
лення неможливі без ефективного функціонування підприємств  
житлово-комунального комплексу. У роки незалежності на підприємствах цієї 
галузі накопичувалися негативні явища та деформаційні процеси. Крім того, на 
тлі значної кількості напрямів і програм реформування галузі, які у більшості 
випадків мають декларативний характер, не розроблено і не запроваджено діє-
вої стратегії розвитку житлово-комунального господарства, як на рівні держа-
ви, так і регіонів. У цьому контексті одним із найважливіших завдань є удоско-
налення організаційно-економічних засад щодо управління заборгованістю на 
підприємствах житлово-комунального комплексу. За даними Державної служби 
статистики України у сфері надання комунальних та індивідуальних послуг 
зростання дебіторської заборгованості у 2011 р., порівняно із 2010 р., склало  
34 %, збільшення поточних зобов’язань – майже 35 % [138].  

Із огляду на це скорочення заборгованості підприємств  
житлово-комунального комплексу на сучасному етапі є одним із першочерго-
вих завдань, вирішення яких вимагає не тільки комплексного вивчення теоре-
тико-методологічних засад, але й серйозного наукового пошуку щодо форму-
вання механізмів та інструментів управління ними. 

На підприємствах житлово-комунального комплексу заборгованість 
складається із дебіторської та кредиторської заборгованостей. Внаслідок аналі-
зу існуючих наукових досліджень доведено різноаспектний характер визначен-
ня сутності дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість характери-
зується сумою заборгованостей суб’єктів господарювання (дебіторів) підпри-
ємству на відповідну дату. До того ж дебіторами визнаються юридичні та фізи-
чні особи, які внаслідок попередніх дій заборгували підприємству певні суми 
грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [145]. Подібну точку зору 
поділяють Ю. Брігхем та Л. Гапенські [63, С. 289], які фокусують увагу на по-
данні дебіторської заборгованості як сум, очікуваних до надходження або забо-
ргованість від клієнтів за вже продані на певну дату товари. Н. М. Ткаченко, ви-
значаючи особливості бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, роз-
глядає її стосовно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебітор-
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ська заборгованість» [168, С. 240–261], у якому визначені методологічні засади 
її формування в бухгалтерському обліку та розкриття відповідної інформації у 
фінансовій звітності. Особливу увагу до того ж вона приділяє характеристиці 
сумнівної та довгострокової дебіторської заборгованості. Сумнівна дебіторська 
заборгованість визначається як заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги, щодо якої є ризик неповернення. За характеристики сутності довго-
строкової дебіторської заборгованості  Н. М. Ткаченко фокусує увагу на особ-
ливостях операційного циклу та періоду його погашення (більше 12 місяців). 
До того ж у структурі довгострокової дебіторської заборгованості виокремлю-
ють такі елементи: 

– заборгованість за майно, яке передано у фінансову оренду; 
– довгострокові векселі отримані; 
– інша дебіторська заборгованість (розрахунки з робітниками, за видани-

ми довгостроковими позиками, інші види розрахунків тощо) [168, С. 242]. 
У цьому контексті показовою є концепція Н. В. Тарасенко, яка розглядає 

дебіторську заборгованість як заборгованість підприємств, організацій, осіб 
цьому підприємству. Вона робить висновок про те, що дебіторська заборгова-
ність – це безвідсоткова позика клієнтам, розмір якої визначається умовами 
підприємства щодо здійснення відповідних розрахунків. Крім того, Н. В. Тара-
сенко вказує на важливість такої заборгованості, яка впливає на якість оборот-
ного капіталу та фінансовий стан підприємства. Натомість вона визначає про-
блемні аспекти, які постають перед підприємством у разі створення дебіторсь-
кої заборгованості: 

– наявність фінансових ускладнень у зв’язку з іммобілізацією грошових 
коштів у заборгованості; 

– нестача коштів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної 
плати, розрахунків з бюджетом та постачальниками; 

– уповільнення оборотності капіталу; 
– зростання боргів підприємства [165, С. 38]. 
Поділяючи твердження представників цього науково-методичного  

підходу, О. В. Лишиленко до критеріїв визнання дебіторської заборгованості 
зараховує: імовірність отримання підприємством майбутніх економічних  ви-
трат та достовірності визначення її суми [123, С. 220]. В. Б. Івашкевич та   
І. М. Семенова визначають заборгованість у контексті боргових зобов’язань ор-
ганізаціям від юридичних або фізичних осіб, яка виникає внаслідок господарсь-
ких відносин [95, С. 93].  



 

 9 

На відміну від названих підходів, деякі вчені підчас визначення дебітор-
ської заборгованості виокремлюють таку важливу її характеристику, як спів-
відношення заборгованості та вимог фізичних або юридичних осіб щодо сплати 
відповідних товарів, робіт, послуг.  

Необхідно зазначити, що дебіторську заборгованість потрібно розглядати 
як елемент оборотних активів. Зокрема І. В. Сергєєв, виокремлюючи цю забор-
гованість у структурі дебіторської заборгованості, визначає її як кошти в розра-
хунках, які є одним з їхніх ліквідних елементів [157]. У цьому контексті зазна-
чимо, що з метою забезпечення інкасації дебіторської заборгованості необхідно 
створити відповідні умови та здійснити управлінські дії щодо своєчасного по-
вернення грошових коштів із заборгованості. Відповідно до зазначеного підхо-
ду, показовою є точка зору В. В. Ковальова [100, 101], який визначає дебіторсь-
ку заборгованість як елемент оборотного капіталу. Подібну точку зору поділяє 
Г. М. Колпакова [104].  

Досліджуючи особливості формування й погашення дебіторської забор-
гованості, О. В. Єфимова [90] та Р. Дж. Родригес [155] стверджують, що така 
заборгованість є елементом оборотного капіталу і впливає на його формування, 
рух і використання,її створення спрямоване на збільшення продажу і самого 
капіталу. Особливе місце серед представників цього підходу займають Р. Брей-
лі, С. Марс [62, С. 328], які вказують на важливість формування й інкасації де-
біторської заборгованості як важливого елемента оборотного капіталу.  

Деякі вчені [186] до коштів в розрахунках зараховують дебіторську забо-
ргованість за товари, роботи, послуги, з виданих авансів, за векселями, суми з 
підзвітними особами тощо. Що більше, вони розглядають дебіторську заборго-
ваність як один із елементів активів загалом, який може бути реалізований, пе-
реданий, обміняний на майно, продукцію, результат виконання робіт або на-
дання послуг. 

Необхідно вказати, що О. М. Губачова та С. І. Мельник вказують на не-
обхідність створення дебіторської заборгованості на підприємстві у вигляді 
кредиту, що воно надає своїм покупцям [81]. Мало того, вони роблять висновок 
про те, що, якби продукція завжди продавалась за готівку, надходження грошо-
вих коштів було б постійним, але обмеженим. 

Л. М. Павлова, характеризуючи сутність дебіторської заборгованості, ви-
значає причини її виникнення: 

– прострочення платежів; 
– недостачі; 
– розтрати; 
– пошкодження цінностей тощо. 
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До того ж вона фокусує увагу на необхідності створення резерву сумнів-
них боргів для погашення непогашених боргів, раніше визнаних сумнівними. 
Крім того, створений резерв сумнівних боргів є джерелом поповнення оборот-
них коштів, авансованих в операції з реалізації товарів, робіт,  
послуг [141, С. 438]. 

В існуючих науково-методичних підходах для характеристики дебіторсь-
кої заборгованості важливе значення надається виявленню особливостей руху 
дебіторської заборгованості на підприємстві. У цьому контексті Г. В. Савицька 
вказує на необхідність вивчення динаміки, складу, причин та давності виник-
нення дебіторської заборгованості, встановлення нереальних для повернення 
сум або сум, щодо яких закінчився строк давності [156]. 

Розглядаючи сутність дебіторської заборгованості, Є. С. Стоянова зара-
ховує цю заборгованість до активів, які швидко реалізуються і на управління 
якої впливають такі фактори: 

– характеристика та структурування покупців залежно від виду продукції, 
обсягу виконаних робіт, наданих послуг, фінансового стану, особливостей кре-
дитних взаємин і умов продажу; 

– забезпечення моніторингу розрахунків з дебіторами, оцінка стану та 
структури дебіторської заборгованості; 

– аналіз і планування грошових потоків з урахуванням коефіцієнтів  
інкасації. 

Крім того, в системі управління дебіторською заборгованістю дослідник 
виокремлює два підходи. Перший підхід полягає в порівнянні отриманого при-
бутку, пов’язаного з використанням відповідних схем фінансування, з витрата-
ми, що виникають в процесі реалізації поданих схем. Другий підхід полягає в 
порівнянні та оптимізації величини та строків дебіторської та кредиторської за-
боргованостей [163, С. 352–356]. 

Необхідно зазначити, що визначення рівня дебіторської заборгованості 
залежить від рентабельності та структури певних видів активів, які обумовлю-
ють прийняття відповідних управлінських рішень. До такого висновку дійшов 
А. П. Шило в роботі «Управління оборотним капіталом» [187]. 

Заслуговує на увагу думка І. А. Бланка, який запропонував комплексний 
підхід щодо управління дебіторською заборгованістю, в контексті якого, важ-
ливого значення набуває управління поточною дебіторською заборгованістю, 
яка визначається заборгованістю юридичними та фізичними особами відповід-
них сум грошових коштів та їхніх еквівалентів підприємству, що виникає в 
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процесі нормального операційного циклу або може бути погашена протягом 
одного року. 

На відміну від попереднього автора, І. А. Бланк зараховує дебіторську за-
боргованість до середньо ліквідних активів, які характеризують групу майно-
вих цінностей підприємства, що можуть бути законсервовані у грошову форму 
без суттєвих втрат своєї поточної ринкової вартості за період від одного до ше-
сти місяців. 

Важливим у його підході є застосування системного підходу до управлін-
ня поточною дебіторською заборгованістю. Зокрема І. А. Бланк виокремлює та-
кі етапи управління: 

1. Аналіз поточної дебіторської заборгованості підприємства в минулому 
періоді. 

2. Вибір типу  кредитної  політики підприємства щодо покупців продукції. 
3. Визначення можливої суми оборотного капіталу, що спрямовується в 

дебіторську заборгованість за товарним (комерційним) і споживчим кредитом. 
4. Формування системи кредитних умов. 
5. Формування стандартів оцінки покупців та диференціація умов надан-

ня кредиту. 
6. Формування процедури інкасації поточної дебіторської заборгованості. 
7. Забезпечення використання на підприємстві сучасних форм рефінансу-

вання поточної дебіторської заборгованості. 
8. Створення та впровадження ефективних систем моніторингу й контро-

лю за формуванням, рухом і поверненням дебіторської заборгованості [33, 34, 
45, 46]. 

У межах пропонованого підходу вчений визначає такі типи кредитної по-
літики: 

– консервативний, який полягає у мінімізації кредитного ризику внаслі-
док обмеження кола споживачів, що отримують продукцію в кредит, скорочен-
ня термінів надання кредиту, зменшення суми дебіторської заборгованості, ви-
користання договірних умов, які посилюють контроль за поверненням заборго-
ваності; 

– помірний, що характеризує умови формування й повернення дебіторсь-
кої заборгованості на підставі забезпечення прийнятого на підприємстві серед-
нього рівня кредитного ризику й термінів інкасації; 

– агресивний, який спрямований на максимізацію додаткового прибутку за 
рахунок розширення обсягів реалізації продукції в кредит, за наявності високого 
ризику створення довгострокової дебіторської заборгованості. Крім того, для реа-
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лізації цієї політики необхідно використовувати кредит щодо більшого кола спо-
живачів і партнерів, створення пільгових умов у   частині періоду кредитування, 
вартості кредиту, додаткових умов щодо продовження кредитування тощо.  

У системі управління дебіторською заборгованістю та забезпечення її ін-
касації деякі вчені приділяють особливу увагу векселям, як надійній формі за-
безпечення платежів. Зокрема С. І. Маслов визначає, що вексель становить со-
бою найпростішу форму кредитних грошей, яку виписує боржник і передає 
кредитору. Він робить висновок про те, що факт видачі векселя означає пере-
творення товару в гроші [126, С. 23–25].  

Крім того, для забезпечення впровадження та ефективного використання 
системи управління дебіторською заборгованістю на підприємстві необхідно 
створити спеціальний кредитний орган, головними функціями якого є оцінка 
формування та інкасації дебіторської заборгованості, контроль за її рівнем, 
своєчасна та повна інкасація заборгованості тощо. Створення цього органу на 
підприємстві дасть змогу реагувати на накопичення негативних явищ і нівелю-
вати ті диспропорції, які виникли у внаслідок руху дебіторської заборгованості. 

Деякі вчені для формування й упровадження управлінських рішень про-
понують використовувати інструментарій економіко-математичного моделю-
вання [50, 51, 56, 57, 83, 107, 116, 117, 119, 125, 128]. Зокрема, в межах цього 
інструментарію дієвою є методика економетричного моделювання, за допомо-
гою якого можна встановити причинно-наслідковий зв’язок між економічними 
факторами, що впливають на показники формування, та інкасації дебіторської 
заборгованості. До того ж обґрунтування зв’язків базується на формалізованих 
показниках, які мають кількісні характеристики. Розроблена економетрична 
модель дає змогу створити підґрунтя для прогнозування стану та погашення 
дебіторської заборгованості на підприємстві, що сприятиме прийняттю ефекти-
вних управлінських рішень на кожному етапі виробничо-господарської діяль-
ності суб’єктів підприємницької діяльності. 

На відміну від наведених вище підходів, Ю. Бригхем і Л. Гапенськи  
[63, С. 22] розглядають дебіторську заборгованість через призму стимулювання 
попиту на продукцію, формуючи або погашаючи яку компанії залучають до го-
сподарського обороту більшу кількість покупців, надаючи їм товарний кредит, 
що може спричинити підвищення результативності діяльності.  

У контексті розроблення й удосконалення організаційно-економічних за-
сад управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального ком-
плексу важливе значення набуває визначення факторів, що впливають на її фо-
рмування й погашення (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1 – Фактори, що впливають на формування дебіторської заборгованості 
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Необхідно зазначити, що для підвищення ефективності формування та ін-
касації дебіторської заборгованості, управління нею необхідно сфокусувати 
увагу на класифікації заборгованості, елементи якої впливають майже на всі 
економічні процеси підприємства. 

Узагальнюючи теоретико-методологічні підходи, дисертант доводить, що 
дебіторська заборгованість має класифікуватися за елементами, які подані на 
рис. 1.2. Відповідно до пропонованої схеми встановлено, що дебіторська забор-
гованість поділяється за такими важливими ознаками: 

– за строками виникнення – на довгострокову (більше одного року) та по-
точну (до одного року); 

– за напрямами виникнення у дебіторській заборгованості виокремлюєть-
ся заборгованість за товари, роботи, послуги, векселі отримані, за розрахунками 
тощо; 

– за рівнем повернення – на безнадійну (за якою неможливо здійснити 
повернення), сумнівну(за якою є сумнів щодо її повернення) та дійсну (забор-
гованість, яка виникла в процесі нормального операційного циклу і може бути 
повернена протягом одного року). 

Запропонована класифікація дебіторської заборгованості за відповідними 
ознаками створює умови для зростання ефективності управління з метою при-
йняття ефективних управлінських рішень житлово-комунальними підприємст-
вами щодо формування й погашення дебіторської заборгованості та своєчасно-
го впливу на негативні явища та диспропорції, які виникають на цих підприєм-
ствах.  

Для розроблення механізму управління заборгованістю на підприємствах 
ЖКК необхідно визначити особливості економічної природи дебіторської забо-
ргованості, її управління в контексті формування й погашення. 

Крім того, важливого значення набуває моделювання показників рівня 
дебіторської заборгованості та її погашення на підприємствах  
житлово-комунального господарства і встановлення причинно-наслідкового 
зв’язку між факторами, що впливають на формування й погашення цієї забор-
гованості. 
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Рис. 1.2  – Класифікація дебіторської заборгованості на підприємствах 

 

Крім того, визначається безнадійна дебіторська заборгованість, яка  від-
повідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»  
від 28 грудня 1994 року за № 334/94-ВР зі змінами та доповненнями [12]  хара-
ктеризується як заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче 
ознак: 

– заборгованість щодо зобов’язань, за якою минув строк позовної давності; 
– прострочена заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок не-

достатності майна фізичної особи за умови, що дії кредитора, націлені на при-
мусове стягнення майна позичальника, не спричиняє повне погашення заборго-
ваності; 

– заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності 
майна фізичної особи, на яке відповідно до закону може бути спрямоване стяг-
нення; фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності або юридичної 
особи, оголошених банкрутами у порядку, встановленому законом, або в разі 
їхньої ліквідації (зняття з реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності); 

– заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності 
коштів, отриманих від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) 
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майна позичальника, переданого під заставу як забезпечення зазначеної забор-
гованості, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стяг-
нення іншого майна позичальника не спричинили повного покриття заборгова-
ності; 

– заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з обставина-
ми непереборної сили, стихійним лихом (форс-мажор), підтвердженими в по-
рядку, передбаченому законодавством; 

– прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у 
судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також 
прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі. 

Подібні ознаки безнадійної заборгованості визначені у Податковому ко-
дексі України [4]. 

У цьому нормативному документі особлива увага надається порядку вре-
гулювання безнадійної та сумнівної заборгованості в контексті наданих житло-
во-комунальних послуг, за які не отримано вчасно грошової оплати, зміни до-
ходів і витрат у суб’єктів відношень у сфері формування й погашення заборго-
ваності. 

Сумнівна заборгованість характеризується як заборгованість за відванта-
жені товари (роботи, послуги) або заборгованість зі сплати відсотків (комісій-
них), щодо погашення якої боржником є сумніви і яка відрізняється від безна-
дійної заборгованості [26]. 

У сучасних умовах для забезпечення ефективного формування й пога-
шення дебіторської заборгованості використовується відповідний інструмента-
рій [42, 45, 49, 52, 55, 58, 59, 60, 96, 120, 161, 174, 175, 176, 177, 180, 191, 192, 
201, 212, 213] та розробляються відповідні антикризові дії щодо прийняття 
управлінських рішень [38, 129, 142]. 

На вітчизняних підприємствах ЖКК кредиторська заборгованість є засо-
бом або коштами, які вони використовують для здійснення фінансово-
господарської діяльності. По суті, економічна природа кредиторської заборго-
ваності полягає в тому, що вона є коштами або засобом, які надаються   підпри-
ємству як наслідок виникнення кредитних відносин між суб’єктами підприєм-
ницької діяльності. Кредиторська заборгованість є борговим зобов’язанням 
підприємства, яке воно винне іншому підприємству у встановленому розмірі та 
у визначені терміни. Документом, що регламентує методологію відображення 
кредиторської заборгованості, її формування й погашення, є Положення (стан-
дарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» [146]. Згідно з цим норматив-
ним документом зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достові-
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рно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбут-
ньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зо-
бов’язання не підлягає погашенню, то його сума зараховується до складу дохо-
ду звітного періоду. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського об-
ліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [144] зобов’язання становить 
собою заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій, по-
гашення якої у майбутньому, як очікується, спричинить зменшення ресурсів 
підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Тобто головним критері-
єм, за яким визначається зобов’язання, є можливість отримання економічних 
вигод від їх формування та погашення у майбутньому. 

На противагу поданим визначенням, у Господарському Кодексі України 
особлива увага під час характеристики зобов’язань фокусується на забезпеченні 
відносин між суб’єктами, які взаємодіють у процесі формування та погашення 
заборгованості, тобто зобов’язання – це правовідносини, коли одна сторона 
(боржник) зобов’язана здійснити в інтересах іншої сторони (кредитора) певну 
дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) 
або утриматися від такої дії, а кредитор має право вимагати від боржника вико-
нання його зобов’язання [3]. 

Таким чином, у сучасних економічних умовах важливим завданням є за-
безпечення оптимального розміру кредиторської заборгованості та створення 
підґрунтя для повного та своєчасного її повернення. 

Потрібно зазначити, що під час створення  кредиторської заборгованості 
необхідно розробити та впровадити механізм управління її формування та по-
гашення, оскільки неефективне спрямування кредитних ресурсів, створення не-
обґрунтованого розміру кредиторської заборгованості, відсутність надійних та 
адекватних механізмів управління впливають негативно не тільки на функціо-
нальні аспекти діяльності підприємств житлово-комунального комплексу, але й 
гальмує їх розвиток та спричиняє занепад. 

Отже, важливим завданням є забезпечення ефективного управління кре-
диторською заборгованістю шляхом використання відповідного інструмента-
рію, що дасть змогу не допустити значних боргів і максимізувати ефект від фо-
рмування заборгованості у фінансово-господарській діяльності підприємств 
ЖКК України. 

Важливими ознаками кредиторської заборгованості є такі: 
– кредиторська заборгованість – безоплатний кредит або позикові  кошти, 

які використовують підприємства; 
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– кредиторська заборгованість використовується для здійснення  
поточної діяльності; 

– кредиторська заборгованість впливає на платоспроможність підприємс-
тва та його фінансову стійкість; 

– кредиторська заборгованість обумовлює результативність діяльності 
підприємства та структуру оборотних активів, оскільки співвідношення дебі-
торської й кредиторської заборгованості забезпечує створення боргів та дина-
міку їх зростання; 

– кредиторська заборгованість впливає на операційний цикл й залежить 
від обсягів реалізованої продукції, оскільки для більшої суми реалізованої про-
дукції необхідно більший розмір дебіторської заборгованості. 

Узагальнимо наявні теоретико-методичні підходи та визначені напрями, 
за якими класифікується кредиторська заборгованість. 

I.  За напрямами формування: 
1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. 
2. Кредиторська заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за розра-
хунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за розрахун-
ками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасни-
ками та за внутрішніми розрахунками. 
3. Короткострокові векселі видані. 
4. Інші поточні зобов’язання. 

II.  За строками виникнення: 
1. Короткострокова кредиторська заборгованість (від одного місяця до трьох 
місяців). 
2. Середньострокова кредиторська заборгованість (від  трьох місяців до  шести 
місяців). 
3. Довгострокова кредиторська заборгованість (від шести місяців до одного року). 

У контексті формування класифікаційних характеристик заборгованості 
визначається безнадійний податковий борг, а саме: 

– борг платника податків, визнаного у встановленому порядку банкрутом, 
вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю активів банк-
рута; 

– податковий борг фізичної особи: – визнаної у судовому порядку безвіс-
но відсутньою або померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути 
спрямоване стягнення згідно з законодавством; 

– померлої, у разі недостатності майна, на яке може бути спрямоване стя-
гнення згідно з законодавством; 
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– яка понад 720 днів перебуває у розшуку; 
– податковий борг юридичних і фізичних осіб, щодо якого закінчився те-

рмін давності (1095 календарних днів від дня узгодження податкового зо-
бов’язання); 

– податковий борг юридичних або фізичних осіб, що виник внаслідок об-
ставин непереборної сили (форс-мажорні обставини); 

– податковий борг юридичних осіб, визнаних фіктивними згідно з зако-
ном [14]. 

Для підвищення ефективності формування й погашення кредиторської 
заборгованості необхідно визначити організаційно-економічні напрями  
управління: 
– оцінити стан та рух кредиторської заборгованості підприємств житлово-
комунального комплексу; 
– охарактеризувати класифікаційні характеристики кредиторської заборгованості; 
– визначити вплив кредиторської заборгованості на платоспроможність і ре-
зультативність діяльності підприємств ЖКК; 
– здійснити моніторинг кредиторською заборгованістю та контроль за напря-
мами її формування; 
– визначити напрями та строки погашення кредиторської заборгованості. 

Потрібно зазначити, що особливості управління кредиторською заборго-
ваністю визначаються принципами здійснення кредитної політики,  
кредитними умовами, договірними зобов’язаннями тощо. До того ж важливе 
значення має аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборговано-
стей, визначення його впливу на розвиток підприємств житлово-комунального 
господарства. 

Отже, для удосконалення організаційно-економічних засад управління 
заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу запропо-
новано застосовувати відповідний інструментарій, який базується на системно-
му підході й економетричному моделюванні, що враховує економічну природу 
дебіторської та кредиторської заборгованостей, їх класифікаційні ознаки та 
особливості формування й погашення на підприємствах житлово-комунального 
господарства. 
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1.2 Теоретико-методологічні засади управління дебіторською  
заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу 

 

В умовах нестабільної економічної системи України та впливу  
посткризових факторів функціонування підприємств житлово-комунального 
комплексу залежить від ефективності управлінських заходів щодо формування 
й погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей.  

Для забезпечення надійності системи управління дебіторською заборго-
ваністю на підприємствах житлово-комунального комплексу запропоновано  
такі дії: 

1. Аналіз стану, руху й інкасації дебіторської заборгованості на  
підприємствах ЖКК. 

2. Визначення виду політики щодо формування й погашення  
дебіторської заборгованості. 

3. Моніторинг дебіторської заборгованості та контроль за її рівнем і рухом. 
4. Забезпечення погашення та рефінансування дебіторської заборгованості. 
5. Розроблення та впровадження управлінських рішень щодо формування 

й погашення дебіторської заборгованості на підприємствах житлово-
комунального комплексу. 

У контексті пропонованих напрямів варто зазначити, що аналіз стану, ру-
ху й інкасації формування та погашення дебіторської заборгованості на підпри-
ємствах ЖКК запропоновано здійснювати на базі методів економічного й фі-
нансового аналізу, економетричного моделювання, що дасть змогу визначити 
стан, динаміку, траєкторію руху дебіторської заборгованості, ефективність її 
використання, активність процесів інкасації, причинно-наслідкові зв’язки між 
економічними факторами, що впливають на формування й погашення дебітор-
ської заборгованості. 

Для управління процесами формування й інкасації дебіторської заборго-
ваності на підприємствах житлово-комунального комплексу запропонована ре-
алізація відповідної політики, яка впроваджується на підставі результатів попе-
реднього етапу. Для підприємств житлово-комунального комплексу запропоно-
вані такі види політики щодо формування й погашення дебіторської заборгова-
ності: 

1. Агресивна політика. Передбачає створення дебіторської заборгованості 
за надані житлово-комунальні послуги фізичним і юридичним особам. Нато-
мість у межах агресивної політики здійснюється жорсткий контроль за форму-
ванням дебіторської заборгованості, ведеться активна робота щодо її інкасації 
як на рівні житлово-комунального підприємства, так і місцевих органів влади. 
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Агресивна політика дає змогу врахувати рівень платоспроможності споживачів 
житлово-комунальних послуг і, отже, уможливлює надання відповідного кре-
диту. Однак для її впровадження й погашення потрібні додаткові фінансові ре-
сурси щодо здійснення контролю за її формуванням і інкасацією. Крім того, не-
обґрунтоване зростання дебіторської заборгованості може спричинити «замо-
рожування» значних фінансових ресурсів, що негативно впливає на функціону-
вання підприємств житлово-комунального комплексу. 

2. Помірна політика спрямована на створення мінімального рівня дебі-
торської заборгованості (наприклад 10 % від загальної суми наданих житлово-
комунальних послуг споживачеві) з подальшим застосуванням відповідних са-
нкцій у разі перевищення запропонованого рівня. Ця політика дає змогу своєча-
сно впливати на споживачів на етапі створення незначного рівня дебіторської 
заборгованості. З метою реалізації помірної політики також використовуються 
значні фінансові ресурси для контролю за формуванням і інкасацією дебіторсь-
кої заборгованості на відповідному рівні шляхом застосування, зокрема, інфор-
маційних технологій та спеціальних інформаційних систем. 

3. У рамках консервативної політики не передбачається формування й по-
гашення дебіторської заборгованості на підприємствах житлово-комунального 
комплексу. У сучасних економічних умовах впровадження та реалізація цієї 
політики є проблематичними, оскільки значно загострилися соціально-
економічні протиріччя та поглиблюється диференціація в суспільстві, що спри-
яє виникненню групи споживачів з низьким рівнем доходів. Консервативна по-
літика формування та інкасації дебіторської заборгованості, що може бути ви-
користана на підприємствах житлово-комунального комплексу, спрямована на 
обмеження споживання послуг споживачами, які мають низький рівень доходів. 
Отже, застосування консервативної політики на цих підприємствах дає змогу 
мінімізувати ризики іммобілізації грошових коштів в дебіторській заборговано-
сті, хоча не враховує соціальні аспекти й платоспроможність споживачів.  

Таким чином внаслідок проведеного аналізу доведено, що в сучасних 
умовах господарювання для забезпечення управління дебіторською заборгова-
ністю на підприємствах ЖКК запропоновано використовувати політику управ-
ління (консервативну, помірну або агресивну), яка дає змогу контролювати 
процес формування й інкасації дебіторської заборгованості, враховувати плато-
спроможність споживачів та збільшувати суму заборгованості до встановленого 
на підприємстві рівня, залежно від стану суб’єкта господарювання, особливос-
тей сфери житлово-комунального комплексу, зовнішніх або внутрішніх умов 
функціонування. Більш того, протягом одного операційного періоду (один рік) 
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можна переходити від одного типу політики до іншого, із застосуванням відпо-
відного інструментарію та механізмів. 

Зокрема, для впровадження помірної політики формування й інкасації де-
біторської заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу 
запропоновано застосувати відповідні інформаційні технології й системи. Крім 
того, для вирішення визначених проблем на житлово-комунальних підприємст-
вах створюється відповідний структурний підрозділ, який забезпечить управ-
ління формуванням та інкасацією дебіторської заборгованістю, координацію 
між структурними підрозділами і взаємодію з регіональними органами управ-
ління.  

Необхідно зазначити, що в межах помірної політики на підставі  
запровадження структурного підрозділу на житлово-комунальному підприємс-
тві здійснюється моніторинг за формуванням та інкасацією дебіторської забор-
гованості. В цьому контексті важливим є застосування таких інформаційних 
технологій та систем: 

– білінгові системи використовуються для автоматизації формування, об-
ліку й погашення дебіторської заборгованості, оптимізації руху та використан-
ня фінансових, економічних, трудових та інших ресурсів; застосовується для 
створення інформаційно-аналітичної бази щодо партнерів підприємств житло-
во-комунального комплексу, формування тарифної політики, управління інфо-
рмаційними потоками шляхом створення спеціального модуля, який дозволяє 
постійно контролювати стан розрахунків за кожним споживачем та партнером 
підприємства, керувати кредитним ризиком, визначати платоспроможність пар-
тнерів цих підприємств. Білінгвові системи управління формуванням і пога-
шенням дебіторською заборгованістю пропонують онлайн інформаційні ком-
плекси, які дають змогу впливати на зміни в системі та своєчасно реагувати на 
диспропорції й дисбаланси, що виникають в процесі управління дебіторською 
заборгованістю, що перетворюють різноспрямовані інформаційні потоки в єди-
ний потік, який потім розподіляється залежно від визначених завдань (розраху-
нок розміру субсидій, визначення вартості житлово-комунальних послуг, ве-
дення рахунків за групами споживачів, забезпечення й ведення розрахунків  
споживачів, формування звітів щодо руху та погашення дебіторської заборго-
ваності тощо.); 

– «Дерево рішень» є візуальним відображенням процесу формування й 
погашення дебіторської заборгованості за кожним споживачем, що дає змогу 
приймати управлінські рішення з використанням системи вибору найоптималь-
нішого варіанту серед комбінації запропонованих варіантів; 
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– інформаційно-розрахункові центри спрямовані на інформаційне забез-
печення процесу формування й погашення дебіторської заборгованості, особ-
ливо під час роботи з населенням. Пропоновані центри дають змогу автомати-
зувати рух та встановити контроль за інформаційними потоками, які 
об’єднують в єдине ціле процес надання житлово-комунальних послуг. Крім 
того, інформаційно-розрахункові центри дають змогу автоматизувати процеси 
складання документів, які використовуються в процесі оплати житлово-
комунальних послуг і значно спрощують сам процес оплати цих послуг. У на-
званих центрах ведеться облік стану оплати житлово-комунальних послуг за 
кожним споживачем, створюється та зберігається відповідний інформаційний 
архів за кожним споживачем, що уможливлює в ретроспективі виявлення особ-
ливостей оплати за житлово-комунальні послуги. Інформаційно-розрахункові 
центри об’єднують в єдиний ланцюг споживача послуг, регіональні органи 
управління та житлово-комунальні підприємства. Відбувається уніфікація під-
ходів щодо нарахувань за житлово - комунальні послуги, а також пільг та суб-
сидій. Крім того в межах інформаційно-розрахункового центру розробляють 
методичні рекомендації щодо формування та впровадження тарифної політики 
на регіональному рівні. Функціонування інформаційно-розрахункового центру 
здійснюється на базі створення інформаційного серверу для учасників, які бе-
руть участь у процесі  надання житлово-комунальних послуг; впровадження 
сучасних способів оплати (карти передоплати, Інтернет-платежі); забезпечення 
оплати інших послуг, які виникають в житлово-комунальному комплексі; 

– система комплексної автоматизації підприємств ЖКК спрямована на 
ведення бази даних щодо всіх зацікавлених осіб, які беруть участь в процесі на-
дання житлово-комунальних послуг, облік пільг та субсидій, розрахунок пла-
тежів для різних споживачів, формування й централізоване друкування платіж-
них документів, застосування технологій штрих-кодування з метою уникнення 
помилок, збільшення швидкості оброблення інформації та прийняття управлін-
ських рішень, забезпечення цілеспрямованої роботи щодо проблемних спожи-
вачів житлово-комунальних послуг, контроль за інформаційними потоками та 
створення відповідних баз даних щодо споживачів і постачальників матеріаль-
них ресурсів; 

– інтернет-технології уможливлюють автоматизацію процесу формуван-
ня, руху, використання інформації щодо наданих житлово-комунальних послуг, 
спрощують доступ до інформаційно-аналітичного забезпечення шляхом вико-
ристання оптоволоконних систем, виділених каналів, комутованого доступу; 
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– технологія «Електронний рахунок» спрямована на автоматизацію доку-
ментообігу та розрахунків зі споживачами на підприємствах житлово-
комунального комплексу. У межах зазначеної технології визначають блоки що-
до автоматизації робочого місця бухгалтера, інспектора з нарахування житло-
вих компенсацій, оператора касира з приймання платежів тощо; 

– єдина інформаційна система управління житлово-комунальним госпо-
дарством регіону забезпечує для платників: отримання достовірних рахунків 
щодо всіх наданих житлово-комунальних послуг, стану розрахунків, рівня за-
боргованості тощо; для житлово-комунальних підприємств – отримання інфор-
мації щодо наданих житлово-комунальних послуг в режимі онлайн, що забез-
печує прискорення та контроль за формуванням, рухом і використанням інфор-
маційних потоків, автоматизує процес оброблення інформації тощо; для органів 
регіонального управління інформацію про стан розрахунків і кількості та якості 
наданих житлово-комунальних послуг, заборгованості всіх зацікавлених осіб, 
що беруть участь у процесі надання житлово-комунальних послуг; для фінан-
сових установ – достовірність, оперативність і контроль за комунальними пла-
тежами, зростання рівня автоматизації оброблення інформації, підвищення 
ефективності роботи працівників банків у сфері надходження й оброблення ко-
мунальних платежів; 

– спеціалізовані автоматизовані системи обліку спрямовані на автомати-
зацію обліку інформації щодо надання окремих видів житлово-комунальних 
послуг. Зокрема, широке використання у великих мегаполісах отримала авто-
матизована система обліку енергоспоживання, яка дає змогу отримувати інфо-
рмацію щодо енергоспоживання за кожним із об’єктів, контролювати процес 
надання відповідних житлово-комунальних послуг, визначати добовий графік 
споживання електроенергії, виявляти найбільші значення її споживання тощо; 

– системи інтегрованого інформаційного забезпечення процесу надання 
житлово-комунальних послуг [93] складається з технології формалізованого 
управління сферами житлово-комунального господарства, технології описання 
процесів, що відбуваються в житлово-комунальному комплексі, технології на-
скрізного оброблення інформації, технології інформаційного забезпечення, за-
стосування програмного забезпечення (PDM, CAD/ CAM/ CAE, PM, DocFlow, 
Workflow), технології створення електронного опису процесів у сфері  
житлово-комунального комплексу, створення електронної бази даних щодо 
процесів, які виникають під час надання житлово-комунальних послуг. 

Отже, внаслідок дослідження установлено, що для підвищення ефектив-
ності погашення дебіторської заборгованості на житлово-комунальних підпри-
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ємствах необхідно впроваджувати сучасні технології, які містять комплекс фу-
нкціональних блоків та інструментів, що охоплюють процеси створення та по-
гашення заборгованості. Зокрема, впровадження білінгових систем на підпри-
ємствах ЖКК дає змогу постійно контролювати рівень дебіторської заборгова-
ності, реагувати на її структурні зміни, ухвалювати управлінські рішення щодо 
існуючих економічних умов. Крім того, особлива увага приділяється роботі зі 
споживачами, забезпеченню своєчасної оплати з партнерами, формуванню еко-
номічно обумовленої та соціально-орієнтованої політики щодо управління де-
біторською заборгованістю. Використання інформаційних технологій спрямо-
ване на вирішення як окремих, так і комплексних завдань, тому для підвищення 
ефективності формування й використання дебіторської заборгованості необхід-
но окреслити коло питань і визначити проблемні аспекти на підприємствах  
житлово-комунального комплексу.  

Необхідно зазначити, що в загальному визначенні рефінансування дебі-
торської заборгованості характеризується системою фінансових операцій, яка 
забезпечує прискорену конверсію дебіторської заборгованості грошовими акти-
вами [167]. Виходячи із вищезазначеного, можна зробити висновок про те, що в 
сучасних умовах господарювання України в комплексі управління формуван-
ням і інкасацією дебіторської заборгованості на підприємствах житлово-
комунального комплексу необхідно сфокусувати увагу на  відповідному ін-
струментарії щодо забезпечення процесу погашення й рефінансування заборго-
ваності. Крім того, як зазначають деякі вчені, причиною збільшення рівня дебі-
торської заборгованості та зростання значення процесів погашення й рефінан-
сування заборгованості є порушення розрахунково-платіжної дисципліни, над-
мірна відкритість національної економіки, використання в розрахунках не гро-
шових інструментів, використання грошових сурогатів – толлінгу, взаємозалі-
ку, взаємної простроченої заборгованості [186]. Для використання методів по-
гашення й рефінансування під час здійснення управління дебіторською забор-
гованістю на підприємствах житлово-комунального господарства необхідно 
враховувати такі принципи: 

1) сума витрат, які використовуються на формування й погашення дебі-
торської заборгованості не повинна перевищувати можливий прибуток від ви-
користання коштів, спрямованих на цей процес; 

2) витрати для здійснення інкасації дебіторської заборгованості не пови-
нні перевищувати суми короткострокових кредитів; 
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3) сума витрат на фінансування дебіторської заборгованості не повинна 
перевищувати величину витрат, пов’язаних із «заморожуванням» грошових 
коштів, враховуючи інфляційну складову [161, С. 35–45]. 

Крім того, в процесі забезпечення інкасації дебіторської заборгованості 
виникають і накопичуються негативні явища, пов’язані з невиконанням держа-
вою своїх зобов’язань перед підприємствами житлово-комунального комплек-
су, що спричиняє порушення розрахунково-платіжної дисципліни за низької 
можливості впливу самого підприємства на цей процес. Із огляду на це необ-
хідно переосмислити підходи щодо взаємодії між державними інституціями та 
підприємствами ЖКК, особливо у сфері забезпечення розрахунково-платіжної 
дисципліни на базі розроблення та впровадження організаційно-економічного 
механізму управління заборгованістю. З метою погашення й рефінансування 
дебіторської заборгованості на житлово-комунальних підприємствах викорис-
товуються відповідні методи: 

1) факторинг полягає у перепродажу права на можливість стягнення бор-
гів за відповідним дорученням, які здійснюються шляхом операцій з одержання 
грошей за продаж у кредит, що забезпечує зростання ймовірності повернення 
дебіторської заборгованості. Під час використання факторингових операцій ви-
значається комісійна плата, яка встановлюється залежно від суми наданого кре-
диту у вигляді дебіторської заборгованості, договірних умов, платоспроможно-
сті споживачів і партнерів. Перевагами факторингу є підвищення оборотності 
дебіторської заборгованості, скорочення періоду фінансового й операційного 
циклів, забезпечення повернення більшої частини дебіторської заборгованості. 
До недоліків належать додаткові витрати у вигляді комісійних виплат, що здій-
снюються продавцем у процесі надання житлово-комунальних послуг; можли-
вість втрати прямого зв’язку зі споживачами, залежність від компетентності й 
репутації фінансової установи, що забезпечує здійснення факторингових опе-
рацій, недосконалість нормативно-правової баз и щодо можливості застосуван-
ня цього інструментарію на підприємствах житлово-комунального комплексу, 
виникнення методологічних проблем, які полягають у порядку віднесення цих 
операцій або до кредитних, або до комісійно-посередницьких, або до банківсь-
ких операцій [76, С. 60–71]. Види факторингу такі: 

а) факторинг з регресом, за якого компанія (фактор) придбаває у  
підприємств житлово-комунальних послуг право на всі суми, що виникли у  
відповідних споживачів, у разі можливості погашення поданого боргу  
житлово-комунальним підприємством компанії (фактору); 
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б) факторинг без регресу, за якого компанія (фактор) придбаває у підпри-
ємства житлово-комунального комплексу право на всі борги, які виникли у 
споживачів, у разі неможливості затребування суми із житлово-комунального 
підприємства у повному обсязі; 

в) відкритий факторинг характеризується тим, що про поступку боргових 
зобов’язань повідомляють споживачів житлово-комунальних послуг; 

г) закритий факторинг пов’язаний з тим, що про поступку боргових зо-
бов’язань не повідомляють споживачів житлово-комунальних послуг; 

ґ) прямий факторинг характеризується прямими зв’язками між компанією 
(фактором) і боржниками житлово-комунальних послуг; 

д) взаємний факторинг виокремлюється наявністю зв’язків між декілько-
ма компаніями (факторами) і боржниками житлово-комунальних послуг; 

е) внутрішній факторинг. В операції погашення боргових зобов’язань бе-
руть участь вітчизняні зацікавлені особи; 

є) зовнішній факторинг. В операції погашення боргових зобов’язань бе-
руть участь одна або декілька зацікавлених осіб – іноземців. 

ж) форвейтинг характеризується здійсненням операцій передачі векселя 
фінансовій установі із виплатою останній відповідної комісійної винагороди та 
у разі забезпечення зобов’язань щодо погашення цього векселю. Перевагами 
запропонованого інструментарію є можливість довгострокового використання 
наданих коштів та швидкість отримання грошових коштів на підставі здійснен-
ня вексельних операцій, недолік – залежність від репутації та компетентності 
фінансової установи у разі здійснення форфейтингових операцій, а також знач-
на вартість операцій з форфейтингу; 

з) облік векселів полягає у продажу векселів фінансовим установам або 
іншим суб’єктам господарювання за ціною, яка визначається виходячи із номі-
налу, вексельної ставки та терміну погашення векселя. Пропонований інстру-
ментарій дає змогу отримати грошові кошти в короткостроковий термін, під-
вищити ймовірність повернення сумнівної дебіторської заборгованості шляхом 
виплати відповідної премії. Недоліком використання векселів є зростання вар-
тості наданих послуг шляхом комісійної винагороди та премії за ризик, а також 
можливість втрати взаємодії зі споживачами послуг без врахування їхнього су-
часного фінансового, економічного, соціального та іншого стану; 

и) аутсорсінг становить собою зовнішнє управління дебіторською забор-
гованістю спеціалізованими компаніями. Застосування аутсорсінгу дає змогу 
забезпечити повернення боргів професійними спеціалістами або компаніями, 
які можуть гарантувати результативність цього процесу; відсутність необхідно-
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сті створення додаткових організаційних структур для управління дебіторською 
заборгованістю; застосування колекторів під час повернення боргу, які здійс-
нюють системну програму стягнення боргів;  можливість надання юридичних 
послуг. Недоліками аутсорсінгу є залежність від репутації колекторів, у сфері 
яких існують так звані «сірі» колектори, які негативно впливають на репутацію 
компанії, що надала кредит, зростання додаткових витрат на забезпечення по-
вернення дебіторської заборгованості тощо; 

і) відстрочка платежу визначається поданням кредиту споживачам у ви-
гляді дебіторської заборгованості за надані житлово-комунальні послуги на 
умовах, визначених у договірних зобов’язаннях. Перевагами відстрочення пла-
тежів є забезпечення прямої взаємодії між житлово-комунальними  підприємст-
вами та споживачами й партнерами; зниження або відсутність додаткових ви-
трат, пов’язаних з інкасацією дебіторської заборгованості; можливість враху-
вання соціально-економічного стану споживачів і партнерів. Недоліками засто-
сування відстрочення платежів є збільшення ризику неповернення дебіторської 
заборгованості; 

ї) взаємозалік є методом, який спрямований на погашення взаємних ви-
мог споживачів, партнерів та інших суб’єктів, що беруть участь у господарсь-
кому процесі, шляхом врахування та забезпечення зустрічних зобов’язань [132]. 
Використання взаємозаліку дає змогу враховувати інтереси споживачів, парт-
нерів та інших суб’єктів, що беруть участь у господарському процесі, приско-
рити оборотність дебіторської заборгованості, припинити взаємні вимоги учас-
ників господарського процесу. До недоліків взаємозаліку належить відсутність 
коштів для забезпечення взаємозаліку, що може спричинити виникнення про-
тиріч між зацікавленими сторонами; 

й) погашення дебіторської заборгованості шляхом взаємного врахуван-
ням платежів до бюджету спрямоване на взаємне врахування розмірів бюджет-
них платежів з метою погашення дебіторської заборгованості шляхом визна-
чення податкового кредиту дебітора та податкового зобов’язання кредитора. 
Погашення дебіторської заборгованості шляхом взаємного зарахування плате-
жів до бюджету дає змогу забезпечити погашення дебіторської заборгованості, 
враховуючи кошти, спрямовані в бюджет, визначити інтереси дебітора та кре-
дитора в частині погашення платежів у бюджет. До недоліків належать такі: не-
досконалість законодавчої бази здійснення процесу взаємозаліку коштами, 
спрямованими в бюджет; складний характер перерозподілу коштів суб’єктів го-
сподарювання, спрямованих в бюджет внаслідок недосконалої фіскальної сис-
теми; 
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к) реструктуризація дебіторської заборгованості – це комплекс організа-
ційно-економічних заходів, спрямованих на зміну якісних та кількісних пара-
метрів наявної заборгованості [120]. Вона дає змогу розробити заходи пога-
шення дебіторської заборгованості, враховуючи стан платоспроможність дебі-
тора. Реструктуризація дебіторської заборгованості спричиняє подальше «замо-
рожування» грошових коштів, уповільнення оборотності дебіторської заборго-
ваності; 

л) судові методи стягнення дебіторської заборгованості полягають у стяг-
ненні дебіторської заборгованості із боржника за рішенням суду шляхом вико-
навчого провадження щодо примусової реалізації рішення суду та інших орга-
нів юриспруденції. Уможливлюють створення можливості повернення дебітор-
ської заборгованості, зокрема способів, пов’язаних із майном кредитора; захист 
інтересів кредиторів, нормативно-правове забезпечення їхніх інтересів. Недолі-
ком судових методів стягнення дебіторської заборгованості є недосконалість 
наявної судової системи в Україні, що може спричинити прийняття необґрун-
тованих судових рішень. 

Отже, вищезазначені методи погашення та рефінансування дебіторської 
заборгованості використовуються або можуть застосовуватись на  
підприємствах житлово-комунального комплексу. До того ж більшість із них 
мають досудовий характер і враховують стан та платоспроможність споживачів 
комунальних послуг та партнерів житлово-комунальних підприємств. Нато-
мість необхідно в комплексі інструментів погашення та рефінансування дебі-
торської заборгованості застосовувати й судові методи, як більш радикальні 
щодо стягнень у разі невиконання встановлених вимог і зобов’язань. До недо-
ліків, що обмежують застосування судових методів, належать недосконалість 
наявного законодавства, судової та фіскальної системи щодо використання ме-
тодів погашення й рефінансування дебіторської заборгованості на підприємст-
вах житлово-комунального господарства, зокрема в частині здійснення взаємо-
заліків у сфері дебіторської заборгованості шляхом взаємного врахування пла-
тежів до бюджету тощо. 

Прикладом застосування комплексу досудових методів на підприємствах 
житлово-комунального комплексу є погашення заборгованості ЖКК м. Києва у 
2012 році. Зокрема, для забезпечення кредиту банкам було запропоновано під 
заставу комунальне майно і випущено відповідні векселі. Крім того, для пога-
шення заборгованості житлово-комунального комплексу м. Києва перед  
ПАТ «Київенерго» та НАК «Нафтогаз Україна» також широко застосовувалися 
вексельні операції. 



 

 30 

Прикладом стягнення заборгованості з боржників на підприємствах жит-
лово-комунального комплексу є відповідні Постанови судів різних інстанцій 
(таблиця 1.1). 
 
Таблиця 1.1 – Постанови судів різних інстанцій щодо стягнення заборгованості 
із боржників на підприємствах житлово-комунального комплексу 

 
Назва Постанови Характеристика 

1 2 

   Постанова Верхов-
ного суду України від  
20 червня 2012 р. 

   Про стягнення заборгованості за надані комуна-
льні послуги із комунального підприємства Вінни-
цької міської ради  

   Постанова Вищого 
господарського суду 
України від 8 травня 
2012 р. 

   МКП «Енергоресурс» звернулось до ДТГО  
«Південно-Західна залізниця» про стягнення забор-
гованості за послуги центрального теплопостачання 

   Постанова Вищого 
господарського суду 
України від 1 лютого 
2012 р. 

   ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» по-
дав до господарського суду позов щодо відповідача 
ДП «Житло-Плюс» про стягнення заборгованості 

 

Отже, на підприємствах житлово-комунального комплексу України ши-
роко застосовуються як досудові, так і судові методи стягнення заборгованості 
за надані й отримані послуги. Застосування відповідних методів залежить від 
стану та особливостей формування заборгованості, споживачів, рівня взаємодії 
з різними групами зацікавлених осіб. 

Досудові та судові методи погашення дебіторської заборгованості на під-
приємствах житлово-комунального комплексу широко застосовуються і в ін-
ших країнах. На підприємствах ЖКК Російської Федерації, зокрема застосуван-
ня досудових методів полягає в оптимізації системи взаємодії підприємства із 
споживачами для отримання платежів за послуги. До того ж особлива увага 
приділяється зниженню та попередженню заборгованості зі створенням абоне-
нтських відділів, які забезпечують надходження грошових  коштів від спожива-
чів та роботу з боржниками.  

Для забезпечення роботи з дебіторською заборгованістю створюється си-
стема адресної допомоги населенню, яка недостатньо забезпечується матеріа-
льно. Особлива увага приділяється демонополізації сфери надання  
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житлово-комунальних послуг через створення та трансформацію підприємств із 
комунальної власності у акціонерні товариства, питома вага яких за сферами 
житлово-комунального комплексу така: 

– водопровідно-каналізаційне господарство – 17 %; 
– теплоенергетика – 37 %; 
– дорожнє господарство – 50 %; 
– ритуальні послуги – 70 %; 
– житлове господарство – 8 %. 
Активно демонополізація підприємств житлово-комунального комплексу 

Російської Федерації здійснюється у Кемеровській та Московській області, 
Пскові, Омську, Самарі, Новгороді Великому, Новочеркаську, Азові. За раху-
нок цих заходів здійснюється технічне переобладнання підприємств без засто-
сування коштів місцевих бюджетів, вирішуються юридичні та економічні про-
блеми, підвищується ефективність діяльності. 

У практиці діяльності підприємств ЖКК Російської Федерації для пога-
шення дебіторської заборгованості застосовуються стимулюючі методи мора-
льно-психологічного впливу, до яких належать: 

– постійне інформування громадян про заборгованість шляхом застосу-
вання повідомлень та попереджень; 

– використання засобів масової інформації для забезпечення своєчасної 
оплати дебіторської заборгованості споживачами; 

– залучення до роботи із формування та погашення дебіторської  
заборгованості керуючих житловими будинками; 

– застосування інформаційного інструментарію щодо формування та по-
гашення дебіторської заборгованості шляхом використання програмного про-
дукту «Оплата житлово-комунальних послуг споживачем»; 

– створення та забезпечення діяльності групи або комісії щодо врегулю-
вання заборгованості, здійснення особистого прийому споживачів та  
боржників; 

– оптимізація та зростання ефективності роботи юридичної служби щодо 
роботи з дебіторською заборгованістю шляхом застосування заходів договірної 
відповідальності та досудового впливу. 

У разі застосування судових методів щодо погашення дебіторської забор-
гованості на підприємствах ЖКК особливого значення набуває арбітражний 
суд, на який покладено відповідні функції.  

Потрібно зазначити, що у період трансформацій для забезпечення ефек-
тивності функціонування підприємств житлово-комунального комплексу, залу-
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чення додаткових інвестиційних ресурсів, створення системи управління забор-
гованістю у країнах Західної Європи (Данія, Ірландія, Люксембург) практику-
ється зниження податкової ставки або повне звільнення від оподаткування за 
корпорацій ним податком [121]. 

Для забезпечення управління заборгованістю у країнах Європи застосову-
ється інститут приватних керуючих компаній. Формування тарифної політики в 
країнах із розвиненою економікою здійснюється державою. До того ж для 
оплати наданих комунальних послуг, погашення відповідної заборгованості для 
малозабезпечених сімей та пенсіонерів застосовуються соціальні допомоги, 
розмір яких залежить від рівня доходів сім’ ї, розміру  квартирної плати та кіль-
кості дітей. Кількість наданих допомог, наприклад у Швеції, така: 30 % пенсіо-
нери, 20 % сім’ ї з однією дитиною, 20 % – з двома дітьми, 50 % сімей з трьома 
дітьми і більше. Середній розмір доплат може сягати 80 % від розміру квартир-
ної плати. Головними тенденціями у сфері надання житлово-комунальних по-
слуг країн Західної Європи і США є скорочення державних інвестицій у цю 
сферу та пошук нових форм фінансування (муніципальні позики – США, дер-
жавні дотації муніципалітетам – Великобританія) [207, 208, 209, 211]. 

Ефективне управління дебіторською заборгованістю на підприємствах 
ЖКК забезпечується шляхом застосування багаторівневої системи, у межах 
якої регулюються ціни, ставки і тарифи на всіх рівнях із вираховуванням особ-
ливостей функціонування житлово-комунального комплексу та рівня взаємодії 
із зацікавленими особами. 

У країнах із розвиненою економікою застосовуються різні види програм 
для регулювання тарифів та погашення дебіторської заборгованості. У США, 
зокрема, працює програма «Житло», у межах якої здійснюється управління за-
боргованістю більше 4 млн сімей. 

Особливе значення для управління заборгованістю мають Єдині розраху-
нкові центри із застосування білінгових систем, що забезпечують  
централізацію розрахунків та зниження збутових розрахунків, персональний 
облік заборгованості. 

Сектор житлово-комунального комплексу країн Європейською Союзу по-
вністю лібералізований при забезпеченні низького рівня оподаткування й утри-
мання апарату управління, у якому власники житла керують своєю власністю 
самостійно або через органи колективного управління (Чехія, Латвія, Естонія). 

Результуючим етапом управління дебіторською заборгованістю є розроб-
лення  та  впровадження  управлінських  рішень щодо формування й погашення  
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дебіторської заборгованості на підприємствах ЖКК, які полягають у такому: 
1) перманентний моніторинг формування й погашення дебіторської забо-

ргованості, її інвентаризація на кожному етапі функціонування підприємств 
ЖКК; 

2) застосування заходів щодо виявлення розкрадань і неврахованого ви-
користання енергії юридичними та фізичними особами;  

3) комплексне використання пропонованих методів погашення та рефіна-
нсування дебіторської заборгованості; 

4) упровадження політики пільг для споживачів, які попередньо або своє-
часно сплачують комунальні послуги; 

5) застосування системи санкцій відповідно до договорів щодо надання 
житлово-комунальних послуг; 

6) використання інформаційних технологій під час збирання  
комунальних платежів зі споживачів; 

7) проведення інформаційної роботи (засоби  масової інформації, відкриті 
джерела, білборди тощо), спрямованої на забезпечення своєчасного повернення 
боргових зобов’язань; 

8) особисті контакти зі споживачами і партнерами щодо формування та 
інкасації дебіторської заборгованості підприємствам житлово-комунального 
комплексу; 

9) забезпечення постійного контролю за виконання договорів про рестру-
ктуризацію та графіків погашення дебіторської заборгованості; 

10) уведення санкцій щодо споживачів житлово-комунальних послуг, які 
не виконують відповідні обов’язки, введення обмежень та відключень; 

11) максимальна активізація роботи житлово-комунальних підприємств із 
судовими органами для забезпечення інкасації дебіторської заборгованості; 

12) забезпечення енергозбутової діяльності, виявлення пріоритетних на-
прямків оптимізації дебіторської заборгованості; 

13) робота з партнерами та іншими контрагентами, які є або можуть стати 
боржниками через відповідні структурні підрозділи в межах діючого законо-
давства, зокрема особисті зустрічі; 

14) страхування ризиків виникнення дебіторської заборгованості та її ін-
касації, які відображаються в договірних зобов’язаннях; 

15) використання варіабельних систем оплати, які корелюються для дебі-
тора і кредиту із врахуванням їхніх фінансових можливостей,  
платоспроможності й оплати [151]; 
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16) здійснення робіт щодо погашення простроченої дебіторської  
заборгованості, зокрема з використанням судових інструментів та аутсорсінгу; 

17) створення резерву сумнівних боргів, як суми зниження ризику щодо 
формування й погашення безнадійної дебіторської заборгованості, що негатив-
но впливає на платоспроможність підприємств житлово-комунального компле-
ксу. Необхідно зазначити, що в процесі формування й використання резерву 
сумнівних боргів виникають методологічні проблеми пов’язані з віднесенням 
сум резерву до складу витрат. У діючих вітчизняних стандартах резерв сумнів-
них боргів, зокрема, відображається в складі інших операційних витрат. Проте 
в Міжнародних стандартах фінансової звітності суми резерву сумнівних боргів 
акумулюються у витратах на збут. Отже, для вирішення цієї складної методоло-
гічної проблеми необхідно уніфікувати положення вітчизняних і міжнародних 
стандартів. З метою створення резерву сумнівних боргів на вітчизняних під-
приємствах використовуються такі методи: абсолютної суми (визначається 
шляхом аналізу окремого дебітора) та коефіцієнта сумнівності (розраховується 
на підставі визначення питомої ваги безнадійного боргу, класифікації дебітор-
ської заборгованості за строками непогашення й визначення середньої питомої 
ваги представного боргу). Алгоритм визначення резерву сумнівних боргів ви-
значено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська за-
боргованість», відповідно до якого резерв сумнівних боргів визначається мно-
женням коефіцієнта сумнівності відповідно до частки безнадійних боргів у чис-
тому доході на суму залишку дебіторської заборгованості на початок року 
[145]. У цілому створення резерву сумнівних боргів, окрім забезпечення під-
ґрунтя для погашення безнадійної дебіторської заборгованості, надає інформа-
ційний базис інвесторам щодо впевненості ведення управлінцями підприємства 
політики формування й погашення дебіторської заборгованості. Таким чином, 
створення резерву сумнівних боргів дає змогу знизити ймовірність формування 
безнадійної дебіторської заборгованості й інвестиційну впевненість інвесторам 
щодо здійснення політики у сфері управління заборгованістю; 

18) застосування в системі управління дебіторською заборгованістю на 
підприємствах житлово-комунального комплексу відповідного типу політики з 
використанням відповідного структурного підрозділу. 

Характеристика практики застосування напрямів управління  
дебіторською заборгованістю на вітчизняних підприємствах  
житлово-комунального комплексу подана в таблиці 1.2. 
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Таблиця 1.2 – Практика застосування напрямів управління дебіторською 
заборгованістю на вітчизняних підприємствах житлово-комунального комплексу 

 

Назва напряму Характеристика напрямів 

   Адресна допомога 
(підприємств ЖКК  
м. Хмельницького) 

   Розроблений порядок надання адресної допомоги 
споживачам на підприємствах житлово-комунального 
комплексу м. Хмельницького у сфері водопостачання 
та водовідведення, теплопостачання, застосовуючи 
кошти місцевого бюджету  

   Проведення акцій 
та лотерей (м. Луцьк 
та Коростень) 

   Для дисциплінованих споживачів, які своєчасно 
сплачують житлово-комунальні послуги, проводяться 
стимулюючи акції та лотереї за рахунок коштів місце-
вого бюджету 

   Упровадження 
пільгових тарифів          
(м. Комсомольськ) 

   Для забезпечення управління дебіторською заборго-
ваністю виконавчий комітет м. Комсомольська розро-
бив і реалізує рішення «Про пільгові тарифи на кому-
нальні послуги», сутність якого полягає у тому, що 
стимулюється погашення житлово-комунальних по-
слуг до 20 числа наступного місяця  

  

Отже, як наслідок дослідження, запропоновано напрями управління дебі-
торською заборгованістю житлово-комунального комплексу. Крім того, прове-
дений аналіз свідчить про необхідність широкого використання в управлінні 
дебіторською заборгованістю на комунальних підприємствах інформаційних 
технологій та методів її погашення й інкасації. Запропоновані напрями управ-
ління дебіторською заборгованістю мають комплексний характер, вони містять 
етапи створення й погашення дебіторської заборгованості на підставі її моніто-
рингу, аналізу, роботи зі споживачами й партнерами та формування підґрунтя 
для попередження ризику створення безнадійної заборгованості. 

 

1.3 Кредиторська заборгованість підприємств житлово-комунального 
комплексу України: управлінський аспект 

 
Важливою складовою процесу формування й погашення заборгованості 

на підприємствах житлово-комунального комплексу України є процес управ-
ління кредиторською заборгованістю. Політика управління кредиторською за-
боргованістю взаємозалежна із процесами управління формуванням і погашен-
ням дебіторською заборгованістю. У сучасних економічних умовах необхідно 
запропонувати напрями управління кредиторською заборгованістю, які ком-
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плексно будуть враховані під час удосконалення організаційно-економічних за-
сад управління заборгованістю на підприємствах ЖКК.  

Відповідно до існуючого Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
11, зобов’язанням визнається щодо її оцінки й отримання економічних вигод в 
майбутньому [146]. Кредиторська заборгованість житлово-комунальних під-
приємств входить у структуру поточних зобов’язань. Наведені особливості й 
аспекти впливають на формування й погашення кредиторської заборгованості. 
Крім того, управління цією заборгованістю базується, за висловлюванням до-
слідників, на таких принципах: 

– правильність вибору форми заборгованості з метою мінімізації відсот-
кових виплат з метою купівлі матеріальних цінностей; 

– встановлення найбільш зручної форми банківського чи комерційного 
кредиту та його строку; 

– недопущення утворення й зростання простроченої заборгованості [140]. 
Для забезпечення управління кредиторською заборгованістю на  

підприємствах житлово-комунального комплексу необхідно розробити й запро-
вадити комплекс дій, які полягають у такому: 

1. Збір та оброблення інформації щодо формування й погашення креди-
торської заборгованості на житлово-комунальних підприємствах. Характерис-
тика внутрішньої поточної кредиторської заборгованості та зовнішніх запози-
чень і виявлення тенденцій їхнього розвитку з визначенням впливу на плато-
спроможність підприємства. 

2. Моніторинг кредиторської заборгованості з боку відповідного  струк-
турного підрозділу із розробленням пропозицій щодо тенденцій її формування 
й погашення. 

3. Оптимізація кредиторської заборгованості, яка полягає в пошуку  під-
ходів, за допомогою яких ця заборгованість позитивно впливає на діяльність 
житлово-комунального підприємства [82]. 

4. Забезпечення оптимального співвідношення між дебіторською й креди-
торською заборгованістю, враховуючи особливості функціонування підпри-
ємств житлово-комунального комплексу. 

5. Своєчасне реагування на звернення кредиторів, правове виконання зо-
бов’язань і договірних умов. 

6. Залучення додаткових коштів з метою погашення кредиторської забор-
гованості, якщо власні відсутні. 

7. Формування й реалізація політики залучення банківського кредиту під-
приємствами житлово-комунального комплексу, яка уміщує: визначення цілей 
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використання позикових коштів; визначення платоспроможності, ліквідності й 
кредитоспроможності підприємств житлово-комунального комплексу; вибір  
видів  та напрямів здійснення банківського кредитування; оцінка умов здійс-
нення банківського кредитування; визначення найбільш ефективних умов ви-
користання банківського кредиту; забезпечення контролю за використанням 
банківського кредиту; визначення строків та джерел погашення банківського 
кредиту. Водночас визначається показник «грант-елемент», який уможливлює 
порівняння вартості залучення фінансового кредиту на умовах окремих комер-
ційних банків із середніми умовами на фінансовому ринку. Оцінка зазначеного 
показника здійснюється як сума відношень величини сплачуваного відсотка в 
конкретному інтервалі кредитного періоду та суми амортизованого головного 
боргу в конкретному інтервалі кредитного періоду до загальної суми банківсь-
кого кредиту, який використовується житлово-комунальним підприємством, 
враховуючи середню ставку відсотка за кредит, яка визначена на фінансовому 
ринку за відповідними кредитними інструментами, конкретний інтервал креди-
тного періоду, за яким здійснюється платіж коштів комерційного банку,та зага-
льну тривалість кредитного періоду [182]. 

8. Мінімізація вартості залучених кредитних ресурсів, яка відбувається в 
розрізі визначення розміру цінової знижки під час здійснення готівкового пла-
тежу за продукцію і періоду надання відстрочки платежу у відповідності до 
умов наданого кредиту. До того ж необхідно забезпечити виконання такого 
принципу: вартість залучення позикових коштів не повинна перевищувати рі-
вень ставки відсотка за короткостроковий банківський період [182]. 

9. Упровадження та використання інформаційних технологій у системі 
управління кредиторською заборгованістю з метою своєчасного реагування на 
негативні тенденції та їхнє попередження. 

10. Забезпечення своєчасного погашення кредиторської заборгованості 
перед бюджетом, фондами соціального страхування, з оплати праці, що сприя-
тиме попередженню  санкцій, які  можуть  бути застосовані щодо підприємств 
житлово-комунального комплексу. 

Кредиторська заборгованість є важливим та вигідним джерелом фінансу-
вання діяльності житлово-комунальних підприємств. Водночас, результативне 
та ефективне використання позикових коштів може бути досягнуте у разі вико-
нання всіх умов, які обумовлюють надання коштів. Для забезпечення цього 
процесу, окрім запропонованих дій, використовуються  відповідні методи по-
гашення кредиторської заборгованості, які подані в таблиці 1.3. 
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Таблиця 1.3 – Методи погашення кредиторської заборгованості на  
підприємствах житлово-комунального комплексу [173] 

Назва методу Характеристика 

   Проведення  
взаємозаліків 

   Реалізується у випадках, коли між підприємства-
ми (кредитором і позичальником) є взаємні  
зобов’язання. Цей метод полягає у здійсненні взає-
мозаліку між підприємствами на базі письмового 
повідомлення про здійснення відповідної операції 

   Поступка прав вла-
сності на головні за-
соби 

   Здійснюється в умовах значної кількості головних 
засобів у підприємства житлово-комунального  
комплексу або у випадку недостатності грошових та 
інших коштів для погашення кредиторської забор-
гованості. Цей метод характеризується погашенням 
кредиторської заборгованості або її частини голо-
вними засобами на підставі відповідних договірних 
умов і нормативно-правової бази  

   Надання векселя    Полягає у наданні векселя підприємству-кредитору у 
вигляді письмового зобов’язання, яке повинне бути 
виконане відповідно до визначених строків і відсот-
кових ставок, що дає змогу відтермінувати вико-
нання кредитних зобов’язань 

   Переоформлення 
кредиторської забор-
гованості 

   Характеризується переоформлення кредитних зо-
бов’язань із однієї форми в іншу. Переведення, зок-
рема, незабезпеченого ніякими зобов’язаннями кре-
диту в забезпечений 

   Судові методи по-
гашення кредиторсь-
кої заборгованості 

   Спрямовані на погашення кредиторської заборго-
ваності на підставі відповідного судового рішення, 
яке було прийнято судовим органом 

 

Отже, за таблицею 1.3 усі методи можна розділити на досудові й судові. 
Зазвичай більшість підприємств намагаються під час здійснення управління 
кредиторською заборгованістю використовувати досудові методи, які дають 
змогу зберегти певний рівень співпраці зі споживачами й партнерами та репу-
тацію для забезпечення подальшої взаємодії. Проте у випадках постійного не-
виконання зобов’язань на підприємствах житлово-комунального комплексу 
можуть задіюватися судові рішення, що негативно впливає як на кредиторів, 
так і на самі підприємства. 

Іншою важливою проблемою, що виникає в процесі управління як креди-
торською заборгованістю зокрема, так і підприємством узагалі, є політика ви-
користання кредитних ресурсів шляхом визначення напрямів залучення пози-
кових коштів [105] (рис. 1.3). 
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Напрями залучення позикових коштів 
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Залучення коштів інвесторів є найбільш важливим завданням у діяльності 
підприємств житлово-комунального комплексу. Ці кошти дають змогу отрима-
ти порівняно дешеві додаткові фінансові ресурси. Водночас залучення зазначе-
них коштів зазвичай призводить до зміни складу та структури   корпоративного 
управління, а також установчих документів. Крім того, інвестори можуть впли-
вати на функціонування підприємств житлово-комунального комплексу. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 – Напрями залучення позикових коштів на підприємствах 
житлово-комунального комплексу 

 
Проте, враховуючи особливості та результативність діяльності цих  під-

приємств, їхня інвестиційна привабливість залишається на низькому рівні. Вар-

то звернути увагу на «громіздку» та неефективну структуру управління  

житлово-комунальними підприємствами, що знижує привабливість та інвести-

ційну активність у сфері житлово-комунального господарства.  

Використання банківського або фінансового кредиту в сучасних умовах 

господарювання житлово-комунальних підприємств є фінансово невигідною 

справою. Крім того, на комунальних підприємствах виникають проблеми з ви-

користанням банківського або фінансового кредиту, пов’язаного з його цільо-

вим використанням та забезпеченням виплат відсотків. Поряд з тим залиша-

ються проблемними питання щодо отримання таких видів кредитних ресурсів 

житлово-комунальними підприємствами, оскільки більшість з них мають низь-
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кий конкурентоспроможний та ліквідний рівень, що визначено на підставі від-

повідних фінансових і бухгалтерських документів. У разі вирішення пропоно-

ваних проблем використання банківського або фінансового кредиту сприятиме 

розвитку підприємств житлово-комунального комплексу. 

Товарний кредит, який є формою створення й використання кредиторсь-

кої заборгованості за надані послуги, виконані роботи, реалізовані товари, має 

безпроцентний характер. Цей вид кредитних ресурсів дає змогу отримати жит-

лово-комунальним підприємствам відповідну продукцію з відстрочкою плате-

жу. Під час використання товарного кредиту необхідно забезпечити виконання 

відповідних договірних умов, порушення яких може спричинити санкції.  

Використання власної «економічної переваги» об’єднує в собі всі види 

кредитування і полягає в можливості диктувати і нав’язувати партнерам власні 

умови через монопольне становище на ринку; різницю в рівнях економічного 

потенціалу; маркетингові переваги; можливі недоліки в управлінні заборговані-

стю. На підприємствах житлово-комунального комплексу ці економічні перева-

ги можуть бути реалізовані лише шляхом монопольного становища на ринку, 

що знижує ефективність і результативність цього напряму залучення позикових 

коштів.  

Потрібно зазначити, що практика застосування інструментів управління 

кредиторською заборгованістю на підприємствах житлово-комунального ком-

плексу свідчить про те, що вона здебільшого формується внаслідок зростання 

цін на енергоносії та несвоєчасної їхньої оплати з боку цих підприємств. У 

цьому контексті укладаються договори щодо реструктуризації заборгованості 

між підприємствами енергопостачання, постачання газу тощо, із підприємства-

ми ЖКК. Застосовуються також договори з податковими органами щодо рест-

руктуризації заборгованості з податків і зборів, списання пені і штрафних санк-

цій підприємств ЖКК, списання кредиторської заборгованості підприємствам 

теплопостачання за непогашені боргові зобов’язання щодо несплачених обсягів 

природного газу (Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання спи-

сання вартості несплачених обсягів природного газу» від 29 квітня 2004 р.  

№ 550), забезпечення взаємних заліків між підприємствами житлово-

комунального комплексу та компаніями, які здійснюють постачання відповід-

них ресурсів. 

Таким чином, шляхом дослідження визначено комплекс управлінських 

дій, спрямованих на формування та погашення кредиторської заборгованості на 

підприємствах житлово-комунального комплексу. Доведено, що з метою під-
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вищення результативності процесу погашення кредиторської заборгованості на 

житлово-комунальних підприємствах необхідно застосовувати відповідні мето-

ди погашення, які поділяються на досудові й судові. У практичній діяльності 

більшість проблемних питань щодо погашення кредиторської заборгованості на 

підприємствах житлово-комунального комплексу доцільно вирішувати досудо-

вими методами. З метою забезпечення процесу адекватного управління креди-

торською заборгованістю охарактеризовано напрями залучення позикових ко-

штів, використання яких має певні ускладнення на комунальних підприємствах, 

оскільки в діяльності останніх накопичуються управлінські, економічні, органі-

заційні та інші проблеми, вирішення яких дає змогу підвищити ефективність і 

результативність функціонування. 

 

1.4 Теоретико-методологічні засади щодо визначення  
організаційно-економічного механізму управління заборгованістю на  
підприємствах житлово-комунального комплексу 
 

Удосконалення організаційно-економічних засад управління заборговані-

стю на підприємствах житлово-комунального комплексу потребує  

застосування відповідних сучасних механізмів. У цьому контексті важливе зна-

чення має розроблення й реалізація організаційно-економічного механізму 

управління заборгованістю на підприємствах ЖКК. 

Враховуючи, що погляди на визначення організаційно-економічного ме-

ханізму управління заборгованістю, їхню різноаспектність суттєво різняться, 

великого значення набуває узагальнення теоретико-методологічних положень 

щодо сутності цього механізму, виявлення особливостей його  функціонування 

на підприємствах ЖКК. Крім того, не вирішені теоретико-методичні й практи-

чні питання у сфері формування й реалізації організаційно-економічного меха-

нізму управління заборгованістю, навіть не визначено поняття «організаційно-

економічний механізм управління заборгованістю підприємств житлово-

комунального комплексу. 

В існуючих наукових дослідженнях запропоновано різні підходи щодо 

визначення організаційно-економічного механізму управління заборгованістю. 

П. Т. Бубенко і Я. В. Леонов, зокрема, визначають організаційно-економічний 

механізм як системну категорію, що має відкритий, адаптивний, динамічний 

характер (принцип системності), яка функціонує в ринковому середовищі в ме-

жах, окреслених методами державного і регіонального регулювання (принцип 



 

 42 

регульованого ринку), що забезпечує тривале виживання і розвиток суб’єкта 

господарської діяльності у нестабільному середовищі за рахунок безупинного 

пошуку і використання нових способів і сфер реалізації його потенціалу (прин-

цип орієнтації на інновації) [66]. Мало того, Я. В. Леонов, під час визначення 

організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком 

підприємств водопостачання, зосереджує увагу на врахуванні платоспроможно-

го попиту на «кошик послуг» системи водопостачання, коригуючого фактору 

потреб споживачів, об’ємів подачі води, з урахуванням фактичного фінансово-

економічного стану виробленої системи та її інноваційного потенціалу, приро-

дно-ресурсного потенціалу водозабезпечення регіону, що дає змогу посилити 

ринкову складову в діяльності підприємств водопостачання [118]. 

Поділяючи підхід вищезазначених авторів, О. С. Чмельова розглядає ор-

ганізаційно-економічний механізм на прикладі трудових ресурсів, враховуючи 

особливості регіонального розвитку як систему інституційних елементів, що 

мають ієрархічний рівень взаємодії, та сукупності інструментів, методів і важе-

лів, які уможливлюють оптимізацію циклу реалізації трудового потенціалу та 

підвищення ефективності управління трудовими ресурсами [183]. На систем-

ний характер формування й реалізації механізму вказують А. Ю. Бережна [41], 

А. Н. Азрилян [47], Н. Ю. Брюховецька [64], Е. Ю. Вагина [67], В. М. Князєв 

[84], В. Б. Авер’янов [85], С. В. Мочерний [89], О. М. Ковалюк [102], Р. М. Руд-

ніцька [154], О. Г. Дерев'янко [178] та ін. 

У контексті визначення організаційно-економічного механізму управлін-

ня як системи заслуговує на увагу погляд О. Кендюхова, який визначає його як 

систему, що містить цілі, функції, методи, організаційні структури та суб’єкти 

й об’єкти управління, де здійснюються управлінські дії, спрямовані на досяг-

нення результуючого ефекту [98]. Подібний погляд поділяє Г. В. Остапова, яка 

зосереджує увагу на системних ознаках організаційно-економічного механізму 

управління, в якому визначаються економічні й організаційні складові, що 

впливають на управлінський процес [137]. 

Враховуючи особливості регіонального розвитку, важливе місце у сфері 

формування й використання організаційно-економічного механізму управління 

необхідно відвести науковим дослідженням О. Амосова, який важливе значення 

в цьому контексті надає сукупності форм і методів, що використовуються тери-

торіальними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вони 

спрямовані на реформування  та функціонування економічних суб’єктів у всіх 

сегментах і ланках господарства району [36]. У процесі вдосконалення механі-
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зму управління місцевим господарством О. В. Ольшанський пропонує визнача-

ти п’ять блоків, щодо яких буде здійснюватись управління: політичний, норма-

тивно-правовий, організаційний, економічний та соціальний [134]. Крім того, у 

межах організаційно-економічного механізму управління можна визначити та-

кож блоки, пов’язані з регіональним менталітетом, релігійними, географічними 

особливостями розташування регіону тощо.  

М. А. Дядюк, під час визначення організаційно-економічного механізму 

управління, пропонує спиратись на систему принципів і методів та відповідну 

їм організаційну структуру управління фінансово-економічною діяльністю та 

майново-правовими взаємовідносинами [88].  

Заслуговує на увагу погляд О. М. Тридіда, який під час формування та 

впровадження організаційно-економічного механізму пропонує реалізувати си-

стемний підхід на базі відповідних принципів [171] (рис. 1.4). 

До того ж під час впровадження та реалізації організаційно-

економічного механізму управління заборгованістю на підприємствах житлово-

комунального комплексу необхідно спрямувати зусилля на забезпечення висо-

ких показників відповідних критеріїв (рис. 1.5).  

Крім того, на підприємствах житлово-комунального комплексу  

пропонується комплекс заходів, які спрямовані на таке: 

– забезпечення фінансової стабілізації житлово-комунального  

комплексу; 

– формування ринкових механізмів функціонування підприємств  

житлово-комунального комплексу; 

– зниження й оптимізація витрат і зростання якості наданих послуг; 

– залучення інвестицій та модернізація об’єктів житлово-комунального 

комплексу [159]. 
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Рис. 1.4 – Принципи формування та впровадження  
організаційно-економічного механізму управління заборгованістю 
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Рис. 1.5 – Критерії ефективності під час впровадження й реалізації 

організаційно-економічного механізму управління [109] 
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приємствами житлово-комунального комплексу пропонують здійснювати за 
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льного використання головних виробничих фондів, зниження споживання па-

ливно-енергетичних і матеріальних ресурсів, ефективного використання капі-

тальних вкладень, розширення та підвищення якості наданих житлово-

комунальних послуг [153]. 

О. П. Хом’як в організаційно-економічному механізмові розвитку   жит-

лово-комунального господарства зосереджує увагу на необхідності впрова-

дження лізингу й мікрокредитування, організації системи спеціалізованих вен-

чурних фондів і муніципальних банків [181]. 

Потрібно зазначити, що формування й реалізація організаційно-

економічного механізму управління заборгованістю на підприємствах житлово-

комунального комплексу необхідно здійснювати на базі створення й розвитку 

керуючих компаній, які є важливим елементом в структурі управління житло-

во-комунальним комплексом. У цьому контексті особливе місце посідають ро-

боти В. І. Логвиненка, який указує на необхідність трансформувати житлово-

комунальний комплекс залежно від удосконалення системи регіонального 

управління [124]. 

У сфері житлово-комунального комплексу необхідно створити умови вза-

ємодії між усіма можливими суб’єктами, які беруть участь у процесі надання 

житлово-комунальних послуг. С. В. Корнійчук, зокрема під час дослідження 

особливостей упровадження й реалізації державної політики у сферах держав-

ного та регіонального управління розвитком житлово-комунального комплексу 

та формування відповідного механізму управління заборгованістю на підпри-

ємствах ЖКК, особливу увагу надає системі взаємодії місцевих органів влади 

та підприємств житлово-комунального господарства регіону з метою посилення 

відповідальності органів влади за його розвиток. Крім того, він пропонує удо-

сконалити організаційну структуру управління житлово-комунального компле-

ксу на засадах програмно-цільового методу, що забезпечить надання спожива-

чам послуг належної якості [110]. 

Л. М. Косматенко розглядає організаційно-економічний механізм управ-

ління комунальним господарством у сільській місцевості на базі взаємодії трьох 

структурних елементів: 

– організаційно-технічних; 

– організаційно-господарських; 

– економіко-господарських [112]. 

Необхідно зазначити, що деякі вчені, під час розроблення та впроваджен-

ня організаційно-економічного механізму управління, вказують на необхідність 
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збалансувати розвиток окремих підгалузей житлово-комунального комплексу в 

кожному регіоні, раціонального використання наявних ресурсів та можливості 

підвищення ефективності роботи шляхом постійного зниження витрат ресурсів 

на одиницю продукції. Крім того, за допомогою організаційно-економічного 

механізму управління запропоновано регулювати процеси життєдіяльності, ви-

являти резерви в галузі, обирати та своєчасно впроваджувати ресурсозберігаючі 

нововведення [97]. 

Деякі вчені зосереджують увагу на впровадженні механізму в житлово-

комунальні комплекси шляхом підвищення ефективності його формування й 

реалізації на базі: 

– розвитку різних форм власності; 

– економічної самостійності господарюючих суб’єктів житлово-

комунального господарства; 

– стимулювання конкуренції підприємств і організацій на ринку послуг 

ЖКК; 

– удосконалення інфраструктури житлово-комунального комплексу; 

– участь громадських об’єднань громадян і виробників житлово-кому- 

нальних послуг у регулюванні діяльності підприємств ЖКК, зокрема у сфері 

формування тарифної політики; 

– створення несуперечливої нормативно-законодавчої бази функціону-

вання житлово-комунального комплексу [74]. 

Л. М. Томаневич пропонує удосконалення організаційно-економічного 

механізму управління інвестиційною діяльністю здійснювати на базі форму-

вання й використання системи фінансово-економічних та організаційно-

правових важелів для досягнення очікуваних економічних результатів. Крім то-

го, автор пропонує, в контексті вирішення проблем удосконалення організацій-

но-економічного механізму управління, упровадити кластерні технології, що 

забезпечують взаємодію між регіональними управлінськими й організаційними 

структурами з метою вирішення відповідних проблем [169].  

Крім того, в межах організаційно-економічного механізму управління ре-

сурсами К. О. Чурікова виокремлює такі структурні елементи: 

– принципи (обґрунтованість і справедливість, ефективність і самостій-

ність, збалансованість і субсидарність, відповідальність учасників бюджетного 

процесу, прозорість і публічність, повнота, єдність бюджетної системи, цільове 

використання бюджетних коштів); 
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– завдання (скорочення розриву між бюджетною потребою та бюджетною 

забезпеченістю, удосконалення казначейської системи виконання місцевих бю-

джетів, скорочення прихованого дефіциту регіонального бюджету, наближення 

розміру соціальних виплат до рівня прожиткового мінімуму, удосконалення 

стратегічного бюджетного планування, удосконалення формульних розрахун-

ків, регулювання розподілу ресурсів між регіонами, стимулювання зацікавле-

ності місцевих органів влади щодо зміцнення своєї дохідної бази); 

– методи (аналіз і синтез систем управління, прийняття рішень, програм-

но-цільове управління, економетричне моделювання, інформаційне забезпечен-

ня моделювання); 

– організаційно-правове забезпечення (закони України, постанови Кабі-

нету Міністрів України, укази Президента України, концепції, програми тощо); 

– інструменти (програмно-цільовий метод, формула розподілу між-

бюджетних трансфертів, бюджетна класифікація, механізм удосконалення між-

бюджетних відносин, економіко-математичне моделювання); 

– критерії ефективності (збалансованість бюджету, зростання бюджетно-

го забезпечення на одного мешканця території, скорочення розриву між рівнем 

бюджетної потреби та забезпеченості, зростання відтворюваного у регіоні ВВП 

і збільшення його на одного мешканця регіону) [184]. 

Розвиваючи пропонований підхід, Н. М. Потапова в механізмові управ-

ління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу вка-

зує на необхідність точного обліку ресурсів, розроблення інструментів стиму-

лювання ресурсозбереження та формування конкурентного ринку житлово-

комунальних послуг, виокремлюючи такі складові елементи: пропорційно-

прогресивні тарифи на послуги житлово-комунального комплексу, економічне 

стимулювання ресурсозбереження, комплексний енергоаудит, сприяння осна-

щенню житлового фонду приладами обліку споживання ресурсів на підприємс-

твах житлово-комунального комплексу, формування суспільної ідеології та 

культури ресурсозбереження [148]. 

Варто зазначити, що для розвитку підприємств житлово-комунального 

комплексу, забезпечення ефективності управління заборгованістю деякі вчені 

пропонують концептуальні схеми кластерного типу, у яких визначають п’ять 

блоків: 

– адміністративний центр; 

– профільні базові підприємства; 

– інноваційний блок; 
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– ринкова інфраструктура; 

– супутні послуги та перспективи розвитку [80]. 

Отже, враховуючи вищезазначене, організаційно-економічний механізм 

управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу 

запропоновано характеризувати як комплекс принципів, методів, інструментів, 

інформаційно-аналітичного та нормативно-правового забезпечення щодо форму-

вання й погашення заборгованості, що враховує особливості функціонування під-

приємств житлово-комунального комплексу й рівень взаємодії між різними гру-

пами зацікавлених осіб. Він спрямований на забезпечення розвитку цих підпри-

ємств і надання якісних комунальних послуг споживачам.  

Внаслідок обґрунтування теоретико-методичних засад управління забор-

гованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу визначено такі: 

1. Систематизація теоретико-методичних підходів дала змогу виявити 

особливості формування й погашення дебіторської заборгованості на підприєм-

ствах житлово-комунального комплексу. Визначені ознаки, за якими дебіторсь-

ка заборгованість класифікується, а саме: за строками виникнення (довгостро-

кова (більше одного року) та поточна (до одного року); за напрямами виник-

нення (за товари, роботи, послуги, векселі отримані, за розрахунками та іншою 

дебіторською заборгованістю); за рівнем повернення (безнадійна (відсутня мо-

жливість повернення), сумнівна (за якою є сумнів щодо її повернення) та дійсна 

(заборгованість, яка виникла в процесі нормального операційного циклу і може 

бути повернена протягом одного року). 

2. Визначені ознаки кредиторської заборгованості підприємств житлово-

комунального комплексу, яка становить безоплатний кредит або позикові кош-

ти; застосовується з метою здійснення поточної діяльності; впливає на плато-

спроможність підприємства та його фінансову стійкість; обумовлює результа-

тивність діяльності підприємства та структуру оборотних активів, оскільки 

співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості забезпечує ство-

рення боргів та динаміку їхнього зростання; впливає на операційний цикл і за-

лежить від обсягів реалізованої продукції, оскільки для більшої суми реалізова-

ної продукції необхідно більший розмір дебіторської заборгованості. 

3. Запропоновано для забезпечення управління дебіторською заборговані-

стю на підприємствах житлово-комунальному комплексу здійснювати такі дії: 

аналіз стану, руху та інкасації дебіторської заборгованості за відповідними 

суб’єктами регіонального розвитку; визначення типу політики щодо формуван-

ня й погашення дебіторської заборгованості; моніторинг дебіторської заборго-
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ваності та контроль за її рівнем та рухом; забезпечення погашення й рефінансу-

вання дебіторської заборгованості; розроблення та впровадження управлінсь-

ких рішень щодо формування й погашення дебіторської заборгованості. 

4. Визначені та проаналізовані методи погашення й рефінансування дебі-

торської заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу, 

більшість яких мають досудовий характер та враховують стан і платоспромож-

ність споживачів комунальних послуг і партнерів.  

5. Запропоновані напрями управління дебіторською заборгованістю на 

підприємствах житлово-комунального комплексу: перманентний моніторинг 

формування й погашення дебіторської заборгованості; використання методів 

погашення й рефінансування дебіторської заборгованості; впровадження пільг 

для споживачів, які попередньо або своєчасно сплачують комунальні послуги; 

застосування системи санкцій щодо споживачів, які не виконують зобов’язання, 

відповідно до договорів щодо надання житлово-комунальних послуг; викорис-

тання інформаційних технологій під час збору комунальних платежів зі спожи-

вачів; проведення інформаційної роботи (засоби масової інформації, відкриті 

джерела, білборди тощо, спрямовані на забезпечення своєчасного повернення 

боргових зобов’язань); особисті контакти зі споживачами та партнерами щодо 

формування та інкасації дебіторської заборгованості підприємствам житлово-

комунального комплексу; робота з партнерами та іншими контрагентами, які є 

або можуть стати боржниками через відповідні структурні підрозділи в межах 

діючого законодавства, зокрема особисті зустрічі; здійснення робіт щодо пога-

шення простроченої дебіторської заборгованості, між ними і з використанням 

судових інструментів та аутсорсінгу тощо. 

6. Визначені дії щодо управління кредиторською заборгованістю на під-

приємствах житлово-комунального комплексу: збір та оброблення інформації 

щодо формування й погашення кредиторської заборгованості на підприємствах 

ЖКК, характеристика внутрішньої поточної кредиторської заборгованості й зо-

внішніх запозичень і виявлення тенденцій їхнього розвитку з визначенням 

впливу на платоспроможність підприємства; моніторинг кредиторської забор-

гованості з боку відповідного структурного підрозділу із розробленням пропо-

зицій щодо тенденцій її формування та погашення; визначення оптимального 

рівня заборгованості й забезпечення оптимального співвідношення між креди-

торською та дебіторською заборгованостями; своєчасне реагування на звернен-

ня кредиторів, правове виконання зобов’язань і договірних умов; залучення до-

даткових коштів з метою погашення кредиторської заборгованості, якщо власні 
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відсутні; формування і реалізація політики залучення банківського кредиту; 

упровадження та використання інформаційних технологій у системі управління 

кредиторською заборгованістю з метою своєчасного реагування на негативні 

тенденції та їхнє попередження; забезпечення своєчасного погашення креди-

торської заборгованості перед бюджетом, фондами соціального страхування, з 

оплати праці, що сприятиме попередженню санкцій, які можуть бути застосо-

вані щодо підприємств житлово-комунального комплексу. 

7. Систематизація існуючих теоретико-методичних положень уможливи-

ла визначення організаційно-економічного механізму управління заборгованіс-

тю на підприємствах житлово-комунального комплексу як комплексу принци-

пів, методів, інструментів, інформаційно-аналітичного та нормативно-правового 

забезпечення щодо формування й погашення заборгованості, що враховує особли-

вості функціонування підприємств житлово-комунального комплексу та рівень 

взаємодії між різними групами зацікавлених осіб, та спрямований на забезпечення 

розвитку цих підприємств і надання якісних комунальних послуг споживачам 
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РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ Й ПОГАШЕННЯ  
ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ  
 

2.1 Житлово-комунальний комплекс України: стан та перспективи 
трансформації 

 

Житлово-комунальний комплекс України є важливою, соціально орієнто-
ваною галуззю економіки, яка впливає на сфери життєдіяльності населення, рі-
вень його соціальної забезпеченості, розвиток економічних відносин у державі. 
У цій сфері працює майже п’ять відсотків працездатного населення держави та 
використовується 25 відсотків базових фондів. Натомість на сучасному етапі 
економічних перетворень житлово-комунальний комплекс України характери-
зується нестабільністю, якість та вартість наданих ними послуг не задовольняє 
населення.  

За даними міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства [139], 70 % житла збудовано до 70-х років минуло-
го століття, 3,9 % багатоквартирних будинків комунальної власності знаходить-
ся в аварійному стані, на 60 % зношена комунальна інфраструктура. Житловий 
фонд складається з будинків, строк експлуатації яких (92,6 %) становить понад 
20 років. Крім того, 95,5 тис. осіб проживає у старих і 23,1 тис. осіб – у аварій-
них житлах. Отже, важливими проблемними аспектами щодо житлового фонду 
є його недостатня комфортність, низька енергоефективність, значне фізичне і 
моральне зношення. До того ж за останні роки не здійснюється системна робота 
щодо здійснення ремонтних робіт житлового фонду (16 % від необхідних обся-
гів). З цієї причини зростають ризики виникнення надзвичайних ситуацій тех-
ногенного характеру, що загрожує національним інтересам і спричиняє до зни-
ження національної безпеки.  

Аналізуючи стан ліфтового господарства, необхідно вказати на  значну 
питому вагу ліфтів (майже 38 %) термін експлуатації яких становить 25 і біль-
ше років. 

Так, за останні 10 років у сфері житлово-комунального господарства кі-
лькість аварій зросла майже в 5 разів, у незадовільному й аварійному стані зна-
ходиться 33 % мереж водопостачання, 29 % мереж водовідведення, 18 % тепло-
вих мереж, 37 % котлів є застарілими.  
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Водопровідно-каналізаційне господарство характеризується значним фі-
зичним зношенням головних засобів і мереж, а саме: 

– четверта частина водопровідних очисних споруд відпрацювала норма-
тивний термін амортизації; 

– кожна п’ята насосна станція відпрацювала свій нормативний термін. 
Необхідно зазначити що більше ніж у 260 населених пунктах якість пит-

ної води не відповідає встановленим нормативам. У цілому якість більшості 
наданих послуг водопровідно-каналізаційного господарства не відповідає вста-
новленим нормам і нормативам.  
Комунальна теплоенергетика характеризується значними втратами енергії в 
мережі (12,9 %). Найбільшими вони були у Дніпропетровській 17,5 %, Черні-
гівській 16,9 %, Сумській 16,8 %, Херсонський 15,6 %, Закарпатській 14,8 %, 
Черкаській 13,1 % областях, у місті Києві – 18,2 % [15]. Втрати теплової енергії 
мають також суттєві значення (рис. 2.1), що негативно впливає на розвиток жи-
тлово-комунального комплексу, знижує його ефективність і результативність 
функціонування. 

Як критична характеризується сфера міського електричного транспорту. Бі-
льшість одиниць рухомого складу, зокрема має значну або критичну зношеність: 
трамвайних вагонів – 93 %, тролейбусів – 75 %. Понад 20 % загальної протяжності 
трамвайних колій та контактної мережі знаходиться в аварійному стані. Крім того, 
збільшення рухомого складу незначне і має несистемний характер.  

 

 

Рис. 2.1 – Втрати теплової енергії за областями України [106] 
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Особливо гостро виявляються проблеми втрати ресурсів на підприємст-

вах житлово-комунального комплексу, а саме: 

– загальний обсяг втрат питної води на підприємствах сфери водопровід-

но-каналізаційного господарства варіюється від 30 до 60 % щодо поданої в сис-

тему воду; 

– втрати електричної енергії у водопровідно-каналізаційному господарст-

ві становлять 2 млрд кВт/год; 

– втрати паливних ресурсів на опалення будинків – 600 млн м3 газу; 

– у житловому фонді та зовнішніх мережах втрати теплової енергії стано-

влять 30 і 25 % відповідно. 

У цілому підприємства житлово-комунального комплексу України харак-

теризуються високим рівнем споживання енергетичних ресурсів (44 %), що бі-

льше ніж у 1,5 разів перевищує відповідні зарубіжні аналоги.  

Крім того, внаслідок дослідження визначено: 

1) більшість вулиць та доріг вимагають капітального або поточного ре-

монту, вітчизняні мости та шляхопроводи не відповідають нормам вантажопід-

йомності та габаритів, які використовуються у Європейському Союзі; 

2) рівень фізичного зношення міського електричного транспорту стано-

вить більш ніж 80 %, а у деяких регіонах (АР Крим, міста Вінниця, Житомир, 

Рівне, Тернопіль, Чернігів) цей показник сягає 100 % рухомого складу трамвай-

них вагонів і тролейбусів; 

3) зростає зношеність ліфтового господарства, яке майже не оновлюється, 

а модернізація здійснюється на низькому рівні; 

4) загрозливих масштабів набуває зростання сміттєзвалищ, рівень вико-

ристання сучасних технологій у сфері утилізації відходів низький; 

5) високий рівень використання енергетичних ресурсів у теплових мере-

жах, їхня втрата під час транспортування, що збільшує енергомісткість  вітчиз-

няних підприємств комунальної теплоенергетики; 

6) низький рівень реагування на техногенні, екзогенні та геологічні нега-

тивні процеси, що можуть відбуватись на підприємствах житлово-

комунального господарства; 

7) більшість підприємств вищезазначеної галузі характеризуються по-

стійною збитковістю. Так, у 2010 р., за даними галузевого міністерства, підпри-

ємства житлово-комунального господарства зазнали збитків у розмірі  

3,4 млрд грн (без урахування ВАТ «Київводоканал» та АК «Київенерго») [131]. 

Крім того, найбільші збитки у 2010 р. – на підприємствах комунальної тепло-
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енергетики (2 163,0 млн грн.),  водопровідно-комунального господар- 

ства (652,0 млн грн.). На підприємствах електричного транспорту збитки у 2009 

і 2010 рр. склали відповідно 365,6 і 307,7 млн грн. Необхідно зазначити, що 

найбільших збитків зазнали підприємства житлово-комунального господарства 

таких областей: 

– Харківської  – 126,4 млн грн; 

– Київської  – 57,7 млн грн; 

– Луганської – 55,6 млн грн; 

– Дніпропетровської – 51,0 млн грн; 

– Донецької – 42,6 млн грн; 

Найменшими збитки були в у: 

– Рівненській області – 4,8 млн грн; 

– Сумській області – 5,5 млн грн; 

– Житомирській області – 6,5 млн грн; 

8) існуюча організаційна структура управління житлово-комунальним го-

сподарством є громіздкою та високовитратною, не завжди ефективно реагує на 

виклики, що виникають у сучасному економічному середовищі; 

9) зниження якості наданих житлово-комунальних послуг. Більше  

ніж 80 % підприємств цієї сфери порушують вимоги законодавства щодо забез-

печення населення якісними послугами. Надання якісних послуг – це скоріше 

виняток, ніж система. Встановлено, що мають місце порушення існуючої нор-

мативно-правової бази у сфері захисту прав споживачів, а саме: 

– положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги» [10]; 

– положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності» [9]; 

– Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холо-

дної та гарячої води та водовідведення [24]; 

– Правил утримання житлових будинків, термінів невідкладної ліквідації 

виявлених та заявлених несправностей елементів житлових будівель [149]  

тощо; 

10) необґрунтована тарифна політика. Рівень відшкодування фактичної 

собівартості затвердженими тарифами за послуги теплопостачання  

(таблиця 2.1) на 100 % погашається для населення лише у двох обласних 

центрах (містах Харків та Чернівці). Натомість для комерційних споживачів 

значення цього показника свідчить про високий рівень відшкодування фактич-

ної собівартості затвердженими тарифами – 18 обласних центрів. 
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Таблиця 2.1 – Рівень відшкодування затвердженими тарифами фак-тичної 
собівартості житлово-комунальних послуг (за регіонами України), % 

За послуги  
тепло-

постачання 

За послуги  
водопостачання 

За послуги  
водовідведення 

№ 

з/п 
Регіони України 
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л
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 т
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к
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р
и
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р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Україна 75,2 90,1 77,9 202,3 65,7 152,0 63,5 
2 Вінниця 74,9 83,8 58,5 326,8 45,2 284,6 100,0 
3 Луцьк 84,3 109,4 95,3 138,4 91,8 128,9 100,0 
4 Дніпропетровськ 96,2 111,4 83,6 122,7 75,9 114,5 100,0 
5 Донецьк 61,6 60,9 77,6 129,4 73,4 137,6 68,2 
6 Житомир 71,4 83,3 61,9 96,9 81,0 97,4 91,2 
7 Ужгород 44,8 116,8 72,0 107,9 87,6 131,6 100,0 
8 Запоріжжя 89,3 110,6 100,0 120,4 100,0 131,9 100,0 

9 
Івано-

Франківськ 
73,5 83,4 91,1 126,4 88,9 128,0 75,9 

10 Біла Церква 92,6 118,8 85,9 130,1 92,0 113,0 99,3 
11 Кіровоград 74,6 131,7 86,2 129,4 83,0 124,7 92,3 
12 Луганськ 73,7 86,1 59,7 137,9 69,1 201,2 75,9 
13 Львів 77,5 110,1 71,1 96,8 76,6 90,0 80,6 
14 Миколаїв 86,0 109,2 64,7 148,9 70,6 124,1 100,0 
15 Одеса 86,9 98,7 52,1 228,2 50,7 249,6 90,4 
16 Полтава 84,5 122,1 62,0 270,8 40,5 165,7 81,7 
17 Рівне 71,6 89,7 68,4 174,0 57,6 184,6 100,0 
18 Суми 76,1 108,4 79,3 154,5 73,0 159,4 88,9 
19 Тернопіль 88,6 92,0 89,4 113,8 100,0 132,9 98,4 
20 Харків 100,0 114,9 59,2 259,3 45,4 287,5 74,7 
21 Херсон 83,1 100,3 71,1 194,8 80,4 149,4 100,0 
22 Хмельницький 63,0 106,0 76,2 114,3 77,4 116,6 100,0 
23 Черкаси 94,9 139,3 86,6 170,7 100,0 151,8 100,0 
24 Чернівці 100,0 104,5 81,0 116,2 81,8 124,5 100,0 
25 Чернігів 80,0 122,5 85,7 191,5 89,6 125,7 98,0 
26 Київ 65,2 128,0 88,8 176,5 78,3 161,0 81,0 
27 Севастополь 58,8 108,1 73,2 151,3 83,6 142,3 100,0 
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За послуги водопостачання майже за всіма регіонами України фактична 
собівартість для населення не перекривається встановленими тарифами. Лише в 
м. Запоріжжя тарифи для населення відшкодовують фактичну собівартість за 
надані послуги водопостачання. Натомість встановлені тарифи для комерцій-
них споживачів перевищують фактичну собівартість у 25 із 27 регіонах. Крім 
того, у 5 регіонах тарифи перевищують фактичну собівартість у 2 і більше ра-
зів. Щодо послуг водовідведення для населення спостерігається аналогічна те-
нденція, як і в попередніх сферах. Фактичну собівартість тарифи перевищують, 
зокрема, лише у трьох регіонах (міста Запоріжжя, Тернопіль і Черкаси). Нато-
мість інша динаміка спостерігається із рівнем відшкодування для комерційних 
споживачів: у містах Житомир і Львів тарифи не відповідають фактичній собі-
вартості. У більшості регіонів України (15 обласних центрів) тарифи за послуги 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій не перевищують 
фактичну собівартість. 

Отже, в результаті дослідження встановлено, що тарифна політика у сфе-
рі житлово-комунального господарства не збалансована і має диспропорційні 
тенденції. Необхідно вказати, що у цій галузі спостерігається значне наванта-
ження у вигляді тарифів для комерційних споживачів внаслідок значного недо-
отримання коштів від них, до того ж більшість тарифів для них не відповідає 
фактичній собівартості. Це відбувається внаслідок неефективної системи 
управління житлово-комунальним господарством, низьким рівнем технологіч-
ної та технічної підготовленості підприємств цієї сфери, їхньою високою  
енергомісткістю, відсутністю системної роботи щодо інформування споживачів 
про збереження енергії та впровадження в цьому напрямі відповідних сучасних 
технологій тощо; 

11) недофінансування й неефективне використання коштів у сфері  жит-
лово-комунального господарства. 

У житлово-комунальному комплексі функціонують такі підприємства: 
– газопостачання; 
– комунальної теплоенергетики; 
– водопостачання й водовідведення; 
– електротранспорту; 
– благоустрою й санітарного очищення; 
– забезпечення житлового фонду тощо. 
Загальне уявлення про стан і особливості функціонування названих під-

приємств житлово-комунального комплексу доповнюють визначені техніко-
економічні показники їхньої роботи. 
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Техніко-економічні показники газопостачальних підприємств подані в 
таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Техніко-економічні показники діяльності газопостачальних 
підприємств 

Показники 

20
08

 р
. 

20
09

 р
. 

20
10

 р
. 

20
11

 р
. 

20
12

 р
. 

20
12

 / 
20

08
 рр

. 

1 2 3 4 5 6 7 
   Наявність квартир, що 
забезпечені природним га-
зом, на кінець року (з по-
чатку газифікації), млн 
квартир 

13,1 13,3 13,4 13,56 13,7 1,04 

   Одиночна протяжність 
вуличних газових мереж 
на кінець року, тис. км  

255,2 263,5 270,4 275,5 280,3 1,1 

   Подано природного газу 

в мережу, млрд м3 
50,0 41,2 45,88 46,1 44,05 0,88 

   Відпущено природного 

газу, млрд м3 
49,7 41,2 45,91 46,2 44,1 0,89 

Зокрема населенню 17,3 16,8 17,58 17,5 17,43 1,01 

На комунально-побутові 

потреби 
9,5 9,3 9,91 10,07 9,83 1,03 

 

Внаслідок аналізу техніко-економічних показників діяльності газопоста-
чальних підприємств визначено, що протягом 2008 – 2012 рр. збільшилась кіль-
кість квартир, що забезпечені природним газом, на кінець року (з початку гази-
фікації) на 4 %. Одночасно з цим зростає одиночна протяжність вуличних газо-
вих мереж на кінець року на 10 %. Натомість скорочується кількість поданого 
та відпущеного в мережу природного газу на 12 %, обсяг відпущений природ-
ного газу на комунально-побутові потреби населенню також скорочуються. 
Отже, на підставі вищезазначених показників можна зробити висновок про на-
магання скоротити використання газу у разі збільшення та можливого викорис-
тання сучасних технологій на тих об’єктах, які його споживають. Натомість ці 
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заходи нівелюються внаслідок зростання використання газу для населення й на 
комунально-побутові потреби. 

У таблиці 2.3 подані техніко-економічні показники роботи опалювальних 
котелень і теплових мереж. 
 

Таблиця 2.3 – Техніко-економічні показники роботи опалювальних коте-
лень і теплових мереж 

Показники 
20

08
 р

. 

20
09

 р
. 

20
10

 р
. 

20
11

 р
. 

20
12

 р
. 

20
12

/ 2
00

8 р
р

. 

1 2 3 4 5 6 7 
  Всього котелень на кі-
нець року, тис. одиниць 31,3 32,7 33,3 35,1 35,4 1,13 

  Сумарна потужність 
котелень на кінець ро-
ку, тис. Гкал·год 

133,3 130,4 127,2 120,3 117,8 0,88 

  Кількість установле-
них котлів (енергоуста-
новок) на кінець року, 
тис. одиниць 

72,3 75,8 76,9 79,7 80,1 1,11 

  Протяжність теплових 
та парових мереж на кі-
нець року у двотруб-
ному обчисленні,     
тис. км 

35,8 34,6 33,8 33,1 32,4 0,9 

   Вироблено теплової 
енергії, млн Гкал 104,7 98,0 104,1 104,7 104,1 0,99 

   Отримано теплової 
енергії зі сторони, млн 
Гкал 

7,4 8,3 10,3 9,6 9,2 1,24 

   Витрачено теплової 
енергії на власні вироб-
ничі потреби котелень, 
млн Гкал 

3,6 3,2 3,1 3,2 3,5 0,97 

   Відпущено теплової 
енергії, млн Гкал 96,1 90,7 97,8 97,6 96,0 0,99 

   Зокрема населенню 51,8 52,1 54,7 54,7 55,0 1,06 
   На комунально-
побутові потреби 23,6 22,2 23,1 22,6 21,9 0,93 

   Втрати теплової енер-
гії, млн Гкал 12,4 12,3 13,6 13,5 13,8 1,1 



 

 60 

Внаслідок аналізу визначено, що за досліджений період кількість котелень 
та установлених котлів (енергоустановок) на кінець року зросла  на 13 %, отрима-
ної теплової енергії зі сторони – на 24 %, втрат теплової енергії – на 10 %. Одноча-
сно з цим спостерігається скорочення таких показників: 

– відпущеної теплової енергії – на 1 %; 
– сумарної потужності котелень на 12 %; 
– протяжності теплових та парових мереж на кінець року у двотрубному 

обчисленні – на 10 %; 
– виробленої теплової енергії – на 1 %; 
– витраченої теплової енергії на власні виробничі потреби котелень –на 3 %; 
– відпущеної  теплової  енергії на  комунально-побутові  потреби – на 1 %. 
Отже, визначені за досліджений період техніко-економічні показники ро-

боти опалювальних котелень і теплових мереж вказують на зниження ефектив-
ності роботи названих котелень і теплових мереж, що виявляється у зростанні 
екстенсивних показників (кількості котелень, установлених котлів, отриманої зі 
сторони енергії та її відпуску) за умов зниження інтенсивних показників роботи 
(потужності котелень, протяжності теплових та парових мереж, виробленої те-
плової енергії тощо). Крім того, до негативних явищ варто віднести зростання 
втрат теплової енергії протягом 2008 – 2012 рр. на 10 %. 

Техніко-економічні показники роботи водопроводів та окремих водопро-
відних мереж подано в таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 – Техніко-економічні показники роботи водопроводів та 
окремих водопровідних мереж 

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
2012/ 

2008рр. 

1 2 3 4 5 6 7 
   Кількість водопрово- 
дів на кінець року, 
тис. одиниць 

10,5 10,5 10,4 10,4 10,2 0,97 

   Кількість окремих 
водопровідних мереж 
на кінець року, тис. 
одиниць 

2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 1,11 

   Установлена вироб-
нича потужність на кі-
нець року, млн м3 води 
на добу: 

 

   – насосних станцій 
першого підйому, 33,1 32,9 33,0 32,0 32,4 0,98 

   – очисних споруд, 15,2 15,2 15,0 15,0 14,5 0,95 

водопроводів 24,8 24,5 24,1 23,7 23,6 0,95 
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Продовження таблиці 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 
   Одинична протяж-
ність на кінець року, 
тис. км: 

 

   – водоводів 53,4 51,6 51,0 50,3 50,4 0,94 
   – вуличних водопро-
відних мереж, 

103,7 104,2 104,0 104,8 104,8 1,01 

   – внутрішньоквар-
тальних та внутріш-
ньодворових мереж 

25,5 25,3 24,9 24,7 24,9 0,98 

   Подано води у мере- 
жу, млрд  м3 

4,7 4,3 4,2 4,0 4,0 0,85 

   Очищено води на  
очисних спорудах, 
млрд  м3 

2,5 2,3 2,3 2,2 2,2 0,88 

   Відпущено води, 
млрд  м3  

3,3 3,0 3,0 2,9 2,8 0,85 

   Зокрема населенню 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 0,82 
   На господарсько-
побутові потреби 

0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,75 

   Витік та невраховані 
витрати води, млрд  м3 

1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 0,92 

 

Техніко-економічні показники роботи водопроводів та окремих водопро-
відних мереж свідчать про зниження активності їх функціонування. Кількість 
водопроводів на кінець року, зокрема, скоротилась на 3 %, знижується вироб-
нича потужність їхньої роботи, скорочується подача та відпуск води у мережу. 
Натомість, потрібно зазначити зниження рівня витоку та неврахованих втрат 
води на 8 %. Отже, проведений аналіз дає змогу зробити висновок про намаган-
ня скоротити втрати води в мережах не стільки за рахунок проведення заходів 
щодо підвищення ефективності роботи водопроводів та окремих водопровідних 
мереж та впровадження сучасної техніки й технологій, а за рахунок скорочення 
їхньої кількості, протяжності, зниження подачі води в мережі, здійснення захо-
дів з очищення.  

Показники забезпеченості населених пунктів водою та газом надані в 
таблиці 2.5.  

Внаслідок оцінювання показників забезпеченості населених пунктів во-
дою і газом визначено, що загальна кількість міст, які мають водопровід, збіль-
шилась, за зменшення їх у селищах міського типу й у сільських населених пун-
ктів. Протягом дослідженого періоду кількість населених пунктів, газифікова-
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них тільки природним і природним та зрідженим газом, а також кількість міст, 
газифікованих тільки зрідженим газом, зменшалось.  

 

Таблиця 2.5 – Показники забезпеченості населених пунктів водою та газом 

П
ок
аз
н
и
к
и

 

20
01

 р
. 

20
02

 р
. 

20
03

 р
. 

20
04

 р
. 

20
05

 р
. 

20
06

 р
. 

20
07

 р
. 

20
08

 р
. 

20
09

 р
. 

20
10

 р
. 

20
11

 р
. 

20
12

 р
. 

20
12

/2
00

1р
р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  Кількість 
населених 
пунктів, які 
мають  
водопровід: 

             

–  міст, 

449 449 450 454 452 453 454 455 456 455 456 457 1,
02

 

–  селищ 
міського 
типу, 

790 781 783 767 767 768 769 767 771 771 775 761 0,
96

 

–  сільсь-
ких насе-
лених 
пунктів, 

66
16

 

65
06

 

64
90

 

63
75

 

63
08

 

63
05

 

62
80

 

62
83

 

63
16

 

62
98

 

63
12

 

62
25

 

0,
94

 

–  газифі-
ковані 
тільки 
природ-
ним та 
природ-
ним і 
зрідженим 
газом: 

             

– міст, 395 394 402 407 411 417 418 420 421 423 424 427 1,
08

 

– селищ 
міського 
типу, 

486 508 519 533 545 573 592 602 609 617 631 637 1,
3 

–  сіль-
ських на-
селених 
пунктів. 

83
21

 

87
99

 

86
71

 

94
44

 

10
31

8 

11
04

8 

12
28

1 

13
01

8 

13
44

7 

13
96

5 

14
39

1 

14
68

8 

1,
76
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Продовження таблиці 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

–  Газифі- 
ковані 
тільки 
зрідженим 
газом: 

            

 

–  міст, 53 53 49 45 42 36 34 32 32 30 29 28 0,
53

 

–  селищ 
міського 
типу, 

376 355 341 328 316 295 238 221 213 203 190 186 0,
5 

–  сільсь-
ких насе-
лених  
пунктів 

18
58

0 

18
05

0 

18
10

6 

17
31

8 

16
30

6 

15
78

5 

14
74

9 

13
96

4 

13
44

3 

12
83

6 

12
36

2 

12
00

3 

0,
65

 

 

 Таким чином, у сфері забезпечення водою спостерігаються диспропорції, 
пов’язані з незначним використанням водопроводу в містах, за зменшення – в 
селищах і сільських населених пунктах, які потребують його наявності, що 
спричиняє зростання соціальних і екологічних проблем. У сфері забезпечення 
газом відбуваються процеси, які характеризуються також диспропорціями в бік 
зростання питомої ваги природного газу, за значного скорочення питомої ваги 
забезпечення населених пунктів зрідженим газом. Проте в сучасних умовах 
зростання вартості використання енергоносіїв різних енергетичних джерел дає 
змогу диверсифікувати ринок і зменшити навантаження на житлово-
комунальний комплекс.  

Необхідно зазначити, що протягом років незалежності з метою подолання 
кризових явищ у житлово-комунальному комплексі розроблена відповідна но-
рмативно-правова база, а саме: 

– Конституція України від 28.06.1996 № 254, зі змінами та доповненнями [1]; 
– Конституція Автономної Республіки Крим від 23.12.1998 № 350-XIV, зі 

змінами та доповненнями [2]; 
– Закон України «Про державне прогнозування та розроблення прог- рам 

економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-III [6]; 
– Закон України «Про житлово-комунальні послуги», прийнятий  24 чер-

вня 2004 р. [10]; 
– Указ Президента України «Про прискорення реформування житлово-

комунального господарства» від 19 жовтня 1999 р. № 1351 [22]; 
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– Указ Президента «Про концепцію ціноутворення у сфері ЖКП»  
від 28.12.2007 [18]; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих орга-
нів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» [20]; 

– наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства «Про затвердження форми Договору про делегу-
вання функцій замовника для реалізації проектів за бюджетними програмами 
«Питна вода України» і «Реалізація пілотних проектів у сфері житлово-
комунального господарства» та форми звітності» від 06.06.2011 № 69 [35]; 

– наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства «Про затвердження Порядку проведення відбору 
проектів із реалізації заходів Загальнодержавної програми «Питна вода Украї-
ни» на 2006 – 2020 роки», від 6.04.2011 № 27 [32]; 

– наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства «Про затвердження Порядку проведення конкурс-
ного відбору пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства» 
від 05.04.2011 № 26 [31]; 

– наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства «Про затвердження Методичних рекомендацій з 
розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання 
та водовідведення» від 23.12. 2010 № 476 [27]; 

– наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства «Про затвердження СОУ ЖКГ «Побутові відходи. 
Технологія перероблення відходів скла, що є у складі твердих побутових відхо-
дів» від 31.12.10 № 486 [33]; 

– наказ Міністерства «Про затвердження СОУ ЖКГ «Побутові відходи. 
Технологія перероблення відходів пластмаси, паперу та картону, що є у складі 
твердих побутових відходів» від 31.12.10 № 485 [34]; 

– наказ Міністерства «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
створення системи економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих 
заходів на підприємствах житлово-комунального господарства» від 26.01.11  
№9 [29]; 

– наказ Міністерства «Про затвердження Методичних рекомендацій із за-
безпечення ефективного відведення поверхневих вод» від 23.12.10 № 470 [28]; 
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– наказ Міністерства «Про затвердження Положення про систему моніто-
рингу підтоплення міст і селищ міського типу України (небезпечне підняття рі-
вня ґрунтових вод)» від 08.12.10 № 448 [30]; 

– Лист Антимонопольного комітету та Міністерства з питань житлово-
комунального господарства від 31.03.2009 «Про удосконалення державного ре-
гулювання у сфері ЖКГ», [122]. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Програма рефор-
мування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002 – 2005 роки та 
на період до 2010 року» від 14 лютого 2002 р. № 139 визначені головні напрями 
реформування житлово-комунального господарства: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.4 – Головні напрями реформування  
житлово-комунального господарства [25] 

 
Внаслідок аналізу головних напрямів та особливостей функціонування 

житлово-комунального господарства встановлено, що повністю ні один із про-
понованих напрямів реформування не реалізовано. Щобільше, системної робо-
ти за цими напрямами не було проведено, особливо щодо дерегуляції, оптимі-
зації системи управління, демонополізації й розвитку ринкових відносин, упро-
вадження програм із енергозбереження й використання сучасних технологій 
тощо. 

У контексті функціонування підприємств житлово-комунального  ком-
плексу, удосконалення організаційно-економічних засад управління заборгова-
ністю важливого значення набувають результати порівняльного аналізу загаль-

   Удосконалення системи управління підприємствами й організаціями 
житлово-комунального господарства всіх форм власності, розмежу-
вання функцій органів влади, послуг підприємств-виробників, спожи-
вачів житлово-комунальних послуг, розвиток ринкових відносин у 
галузі 

   Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, 
створення конкурентного середовища і ринку послуг, реструктуризація 
підприємств і організацій, формування єдиної соціальної та фінансової 
політики на території самоврядування, створення сільської комуналь-
ної служби в єдиній системі житлово-комунального господарства 

   Зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному 
господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики 
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нодержавних програм реформування й розвитку житлово-комунального госпо-
дарства на 2004–2010 рр. [7] і 2009–2014 рр. [8] за такими підсумками: 

1. Аналіз сучасного стану житлово-комунального господарства. Підпри-
ємства житлово-комунального господарства неспроможні ефективно працюва-
ти в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належного рівня та якості 
(загальнодержавна програма реформування й розвитку житлово-комунального 
господарства на 2004–2010 рр.). У сфері житлово-комунального господарства 
ситуація продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у становленні 
ринкових відносин, розвитку конкуренції, залученні приватних інвестицій (за-
гальнодержавна програма реформування й розвитку житлово-комунального го-
сподарства на 2009–2014 рр.). 

2. Мета та шляхи реформування житлово-комунального господарства. 
Мета програми реформування й розвитку житлово-комунального господарства 
на 2004–2010 рр. Програма полягає у реалізації державної політики з реформу-
вання житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надій-
ності його функціонування, забезпечення сталого розвитку з метою задоволен-
ня потреб населення та господарського комплексу щодо житлово-комунальних 
послуг відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів. Го-
ловні шляхи реформування такі: організація ефективного управління у сфері 
виробництва й надання житлово-комунальних послуг; поглиблення демонопо-
лізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середо-
вища на ринку житлово-комунальних послуг;забезпечення беззбиткового фун-
кціонування підприємств житлово-комунального господарства; технічне пере-
оснащення житлово-комунального господарства, наближення до вимог Євро-
пейського Союзу показників використання енергетичних і матеріальних ресур-
сів на виробництво житлово-комунальних послуг. Мета загальнодержавної про-
грами реформування й  розвитку житлово-комунального господарства  
на 2009–2014 рр. полягає у визначенні засад реалізації державної політики ре-
формування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо під-
вищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення стало-
го розвитку з метою задоволення потреб населення та господарського комплек-
су щодо житлово-комунальних послуг, відповідно до встановлених нормативів 
і національних стандартів. Головні шляхи реформування: розвиток державного 
регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг; 
формування державної житлової політики, створення розвинутого конкурент-
ного середовища на ринку обслуговування житла, зокрема, впровадження ком-
плексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду 



 

 67 

із залученням інвесторів – забудовників на конкурсних засадах; забезпечення 
беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господар-
ства; технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення 
питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необ-
хідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, зокрема ство-
рення дієвого та прозорого механізму стимулювання використання альтернати-
вних джерел енергії та видів палива; залучення інвестицій і співпраця з міжна-
родними фінансовими установами та донорськими організаціями; залучення 
громадськості до процесів формування житлової політики та реформування жи-
тлово-комунального господарства. 

3. Забезпечення виконання Програми, а саме: нормативно-правове, нау-
ково-технічне забезпечення, забезпечення виконання центральними і   місцеви-
ми органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (загаль-
нодержавна програма реформування й розвитку житлово-комунального госпо-
дарства на 2004–2010 рр.). Інституційне, організаційне, фінансове, нормативно-
правове та науково-технічне забезпечення (загальнодержавна програма рефор-
мування й розвитку житлово-комунального господарства на 2009–2014 рр.). 

4. Терміни виконання Програми. Відповідно до загальнодержавної про-
грами реформування й розвитку житлово-комунального господарства  
на 2004–2010 рр. на першому етапі (2004–2006 роки) передбачається: заверши-
ти розроблення першочергових нормативно-правових актів; реформувати сис-
тему управління ЖКГ; покращити фінансово-економічний стан; створити пере-
думови щодо забезпечення населення послугами належної якості та рівня; сис-
темно інформувати населення щодо проведення реформи; поступово виводити 
з експлуатації аварійні об’єкти та їхнє відновлення. На другому етапі  
(2007–2010 р.) передбачається: забезпечити населення послугами високої якості 
та рівня; комплексно модернізувати та технічно переоснастити підприємства 
ЖКГ; забезпечити повну компенсацію підприємствам економічно обґрунтова-
ної вартості житлово-комунальних послуг; зменшити регіональні диспропорції; 
врахувати витрати на капітальний ремонт у тарифах; забезпечити ефективну 
систему державного управління у сфері ЖКГ; наблизити витрати до рівня ви-
трат Європейського Союзу тощо. У загальнодержавній програмі реформування 
й розвитку житлово-комунального господарства на 2009–2014 рр. визначені те-
рміни виконання програми відповідно до напрямів її забезпечення:  
2009–2011 рр. – розвиток державного регулювання діяльності природних моно-
полій на ринку комунальних послуг; 2010–2014 рр. – формування державної 
житлової політики, створення розвинутого конкурентного середовища на ринку 
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обслуговування житла; 2010–2013 рр. – забезпечення беззбиткового функціону-
вання підприємств ЖКГ; 2010–2014 рр. – технічне переоснащення житлово-
комунального господарства; 2009–2014 рр. – залучення інвестицій і співпраця з 
міжнародними фінансовими установами; 2009–2014 рр. – залучення громадсь-
кості до процесів формування житлової політики й реформування ЖКГ. 

5. Фінансування виконання Програми. Фінансове забезпечення виконання 
загальнодержавної програми реформування й розвитку житлово-комунального 
господарства на 2004–2010 рр. здійснюється за такими напрямами: організація 
ефективного управління у сфері виробництва й надання житлово-комунальних 
послуг; поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, 
створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг; 
забезпечення беззбиткового функціонування підприємств ЖКК; технічне пере-
оснащення житлово-комунального господарства, наближення показників вико-
ристання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-
комунальних послуг до вимог Європейського Союзу. Джерелами фінансування 
заходів Програми є кошти державного та місцевих бюджетів; кошти підпри-
ємств житлово-комунального господарства відповідно до програм їхнього роз-
витку, затверджених органами місцевого самоврядування в порядку, встанов-
леному законом; гранти, кредити міжнародних організацій, благодійні внески; 
іноземні інвестиції та кошти фізичних і юридичних осіб, що залучаються шля-
хом приватизації підприємств житлово-комунального господарства, передачі 
об'єктів галузі в управління, оренду, концесію; кредити вітчизняних комерцій-
них банків. Загальнодержавна програма реформування й розвитку житлово-
комунального господарства на 2009–2014 рр. фінансується за такими напряма-
ми: розроблення та вдосконалення нормативно-правового та науково-
технічного забезпечення виконання завдань Програми; технічне переоснащення 
житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників викорис-
тання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-
комунальних послуг; фінансування Програми шляхом залучення інвестицій і 
співпраці з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаці-
ями; фінансування перебудови системи управління житлово-комунального гос-
подарства, трансформація системи управління державними монополіями у сфе-
рі виробництва й надання житлово-комунальних послуг. 

6. Контроль за виконанням Програми. Контроль здійснюють Міжвідомча 
комісія з реалізації реформи житлово-комунального господарства, центральний 
орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інші 
центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки 
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Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи 
місцевого самоврядування в межах своєї компетенції. Громадський контроль за 
ходом реалізації Програми здійснюється (за їхнім бажанням) представниками 
громадських організацій, у статуті яких передбачена діяльність у сфері житло-
во-комунального господарства. Центральний орган виконавчої влади з питань 
житлово-комунального господарства щороку надає Кабінету Міністрів України 
інформацію про хід виконання завдань, визначених Програмою. Кабінет Мініс-
трів України щороку, не пізніше першого липня, на підставі моніторингу подає 
Верховній Раді України звіт про стан виконання Програми. У разі потреби, за 
поданням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-
комунального господарства, Міжвідомча комісія з реалізації реформи житлово-
комунального господарства вносить пропозиції щодо коригування завдань Про-
грами. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забез-
печення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджет-
ним законодавством (загальнодержавна програма реформування й розвитку 
житлово-комунального господарства на 2004–2010 рр.). Контроль за виконан-
ням цієї Програми, а також регіональних і місцевих програм, здійснюють 
центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господар-
ства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адмініст-
рації, органи місцевого самоврядування. Громадський контроль за ходом вико-
нання Програми здійснюються представниками громадських організацій, стату-
том яких передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних 
послуг. Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального 
господарства надає щороку Кабінету Міністрів України інформацію про хід ви-
конання завдань, визначених Програмою. Кабінет Міністрів України щороку, 
не пізніше першого травня, подає Верховній Раді України звіт про стан вико-
нання Програми (загальнодержавна програма реформування й розвитку житло-
во-комунального господарства на 2009–2014 рр.). 

Шляхом порівняльного аналізу загальнодержавних програм реформуван-
ня й розвитку житлово-комунального господарства на 2004–2010 рр. і  
2009–2014 рр. визначені головні напрями, етапи, інституції, відповідальні за їх-
ню реалізацію, джерела фінансування реформування й розвитку житлово-
комунального господарства. Натомість необхідно вказати на те, що лише деякі 
із запропонованих заходів були реалізовані в частині розробки нормативно-
правового забезпечення, що впливає на формування організаційно-економічних 
засад щодо управління підприємствами ЖКК. Відсутність системної роботи в 
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цій сфері спричинило невиконання результатів загальнодержавної програми ре-
формування й розвитку житлово-комунального господарства на 2004–2010 рр.,  
а саме: 

– зменшити зношуваність об’єктів житлово-комунального комплексу до 
рівня експлуатаційної безпеки; 

– зменшити втрати і витрати під час надання житлово-комунальних по-
слуг; 

– забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-
комунального комплексу; 

– поліпшити якість житлово-комунальних послуг населенню; 
– створити прозорий механізм взаємодії органів виконавчої влади, місце-

вого самоврядування, підприємств та громадськості, спрямований на вирішення 
проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства. 

Крім того, у загальнодержавній програмі на 2009–2014 рр. заплановано 
здійснити витрати в сумі 23 365 млн грн. Проте, враховуючи динаміку витрат у 
розвиток і реформування житлово-комунального господарства у 2009 р.  
(2 916,2 млн грн) і 2010 р. (5 988 млн грн), помітно, що спостерігається значне 
недофінансування запропонованих заходів, і тому можна зробити висновок про 
невиконання цієї Програми у наступних роках.  

Таким чином, можна стверджувати, що на підприємствах житлово-
комунального комплексу, у їхніх структурних підрозділах не подолані кризові 
явища. Натомість ці підприємства потребують більше часу для виходу з кризи, 
ніж інші галузі економіки держави, оскільки вони пов’язані з «фінансовим здо-
ров’ям» держави, платоспроможністю населення, його соціальним забезпечен-
ням, невідповідністю тарифів для населення фактичній собівартості тощо. На-
томість в умовах недофінансування галузі, відсутності системних дій щодо 
впровадження сучасної техніки та технологій, низького рівня проведення ремо-
нтних робіт основних засобів та використання альтернативних енергетичних 
технологій тощо поглиблюються кризові явища й не дають змоги підприємст-
вам ЖКК стабільно розвиватися. Проведений аналіз дав змогу зробити висно-
вок про необхідність удосконалення організаційно-економічних засад управ-
ління заборгованістю між підприємствами житлово-комунального комплексу та 
іншими зацікавленими особами як про важливий елемент, що впливає на розви-
ток цих підприємств. 
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2.2 Аналіз стану та особливостей функціонування підприємств  
житлово-комунального комплексу Харківського регіону  

 

У сучасний період ринкової трансформації економіки України більшість 
проблемних питань у сфері функціонування підприємств житлово-
комунального комплексу залишаються невирішеними, а сучасні траєкторії роз-
витку регіонів характеризуються посткризовими тенденціями, що негативно 
впливає на рівень життя населення країни. 

Крім того, протягом років незалежності України визначені й на теоретич-
ному рівні обґрунтовані напрями регіонального розвитку та виявлені відповідні 
особливості [39, 40, 48, 65, 71, 73, 75, 77, 78, 91, 92, 99, 133, 135, 136, 143, 147, 
152, 158, 162, 166, 185]. Натомість залишаються проблемними механізми реалі-
зації цих теоретичних положень, їхнє впровадження в реальну діяльність під-
приємств.  

Результати аналізу динаміки фінансових результатів звичайної діяльності 
підприємств до оподаткування за регіонами України свідчать про зростання пи-
томої ваги суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали  
збиток (таблиця 2.6). 

 
Таблиця 2.6 – Фінансові результати звичайної діяльності підприємств до 

оподаткування за регіонами України 
2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Автономна 
Республіка 
Крим 

64,6 35,4 62,5 37,5 56,3 43,7 61,3 38,7 0,95/1,09 

   Вінницька 64,5 35,5 61,7 38,3 59,1 40,9 70,2 29,8 1,09/0,84 
   Волинська 62,3 37,7 59,1 40,9 56,8 43,2 61,6 38,4 0,99/1,02 

 



 

 72 

Продовження таблиці 2.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Дніпро-
петровська 

61,7 38,3 57,9 42,1 57,2 42,8 62,8 37,2 1,02/0,97 

   Донецька 66,0 34,0 62,0 38,0 62,3 37,7 64,1 35,9 0,97/1,06 
   Житомир-

ська 
61,4 38,6 58,3 41,7 54,7 45,3 64,9 35,1 1,06/0,91 

   Закарпат-
ська 

74,8 25,2 74,9 25,1 64,9 35,1 70,2 29,8 0,94/1,18 

   Запорізька 64,9 35,1 62,0 38,0 59,5 40,5 63,7 36,3 0,98/1,03 

   Івано-
Франківська 

73,1 26,9 69,8 30,2 68,6 31,4 63,4 36,6 0,87/1,36 

   Київська 63,1 36,9 60,3 39,7 60,3 39,7 63,4 36,6 1,0/0,99 

   Кірово-
градська 

69,7 30,3 69,3 30,7 63,5 36,5 68,6 31,4 0,98/1,04 

   Луганська 66,6 33,4 63,2 36,8 60,2 39,8 59,6 40,4 0,89/1,21 

   Львівська 65,0 35,0 61,8 38,2 61,7 38,3 61,4 38,6 0,94/1,1 

   Миколаїв-
ська 

64,6 35,4 63,6 36,4 61,8 38,2 65,2 34,8 1,01/ ,98 

   Одеська 61,0 39,0 58,5 41,5 56,9 43,1 62,2 37,8 1,02/0,97 

   Полтав-
ська 

67,8 32,2 65,0 35,0 59,5 40,5 68,1 31,9 
1,0/0,99 

 

   Рівненська 63,0 37,0 57,4 42,6 55,4 44,6 63,8 36,2 1,01/0,98 

   Сумська 67,3 32,7 64,5 35,5 56,1 43,9 66,5 33,5 0,99/1,02 

   Тернопіль-

ська 
67,1 32,9 66,9 33,1 61,3 38,7 67,1 32,9 1,0/1,0 
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Продовження таблиці 2.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Харків-

ська 
59,7 40,3 57,1 42,9 57,5 42,5 63,4 36,6 1,06/0,91 

   Херсон-

ська 
63,5 36,5 61,0 39,0 57,5 42,5 62,4 37,6 0,98/1,03 

   Хмель-

ницька 
64,5 35,5 61,8 38,2 60,5 39,5 73,1 26,9 

1,13/0,76 

   Черкаська 67,5 32,5 65,0 35,0 61,5 38,5 69,7 30,3 1,03/0,93 

   Черні-

вецька 
62,5 37,5 63,1 36,9 66,0 34,0 62,5 37,5 1,0/1,0 

   Чернігів-

ська  
67,1 32,9 62,2 37,8 56,6 43,4 64,2 35,8 

0,96/1,09 

   м. Київ 55,9 44,1 54,1 45,9 57,4 42,6 61,5 38,5 1,1/0,87 

   м. Сева-

стополь 
60,0 40,0 56,3 43,7 51,6 48,4 59,4 40,6 

0,99/1,02 

 

За останні чотири роки, які характеризуються значними трансформація-
ми, пов’язаними з падінням і накопиченням кризових явищ (2008– 2009 рр.) та 
посткризовими тенденціями й стагнацією (2010 р.), 2011 р. зросла питома вага 
прибуткових підприємств у більшості регіонів України порівняно з попереднім 
роком. Це підтверджує висновок про відсутність тенденцій зростання і про не 
подолання кризових явищ на підприємствах. 

Важливим аспектом у розвитку підприємств житлово-комунального ком-
плексу є вирішення складних соціальних проблем шляхом забезпечення висо-
кого рівня зайнятості й сприяння скороченню безробіття. Рівень зайнятості на-
селення у січні – березні 2013 р. за регіонами України подано на  рис. 2.5. 

Шляхом аналізу змін показника рівня зайнятості населення за січень – 
березень 2013 р. встановлено, що в середньому цей рівень складає по Україні 
59,3 % для населення від 15 до 70 років. Найбільшим показник рівня     зайня-
тості населення був у м. Києві (63,8 %), м. Севастополі (63,3 %), Дніпропетров-
ській області (61,2 %), Автономній Республіці Крим (61,1 %). 

Варто зазначити, що значення цього показника за регіонами України де-
монструє високу щільність (від найнижчої у Івано-Франківській області до най-
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вищого у м. Києві 10 %), що свідчить про невисокий рівень диспропорцій за ре-
гіонами України і за показником зайнятості. 

 

 

Рис. 2.5 – Рівень зайнятості населення за регіонами України 
за січень – березень 2013 р. [138]. 

 

Натомість на підставі кількісних значень показника зайнятості населення 
за регіонами України можна стверджувати про його невисокий рівень, з визна-
ченням проблемних регіонів (Івано-Франківська, Тернопільська області), що 
потребує здійснення управлінських рішень на рівні держави й органів місцево-
го самоврядування з метою створення нових робочих місць.  

Значення показника рівня безробіття (рис. 2.6) свідчить про його суттєві 
значення у Рівненській (10,1 %), Тернопільській (10,1 %), Чернігівській (10,1 %)  
областях. Натомість найнижчим цей показник був у м. Києві (5,7 %), м. Севас-
тополі (6,2 %), Одеській (6,4 %) областях і Автономній Республіці Крим (6,3 %). 
Таким чином, формування й реалізація політики зайнятості й вирішення проблем 
безробіття активно здійснюється в м. Києві та в південних регіонах. Натомість у 
цьому контексті проблемними залишаються деякі регіони Заходу й Півночі, що 
впливає на їхній соціально-економічний розвиток і поглиблює диспропорції в 
життєзабезпеченні населення.  
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Рис. 2.6 – Рівень безробіття населення за регіонами України 
у січні – березні 2013 р. [138]. 

 

На соціально-економічний рівень підприємств житлово-комунального 
комплексу значний вплив здійснюють процеси, які відбуваються у сфері фор-
мування й виплати заробітної плати. Внаслідок аналізу обсягів заборгованості 
із заробітної плати станом на 1.06.2011 р. визначено (рис. 2.7), що найбільші 
темпи її зростання порівняно з початком досліджуваного року спостерігались у 
Черкаській (240,4 %), Житомирській (147,7 %), Івано-Франківській (134,4 %), 
Запорізькій (126,2 %), Хмельницькій (100,2 %), Сумській (100 %) областях. 
Значення цього показника свідчать про тенденції зростання заборгованості у 
поданих регіонах, що негативно впливає на соціально-економічний розвиток 
підприємств житлово-комунального господарства, значно знижує мотиваційну 
складову робітників галузі, негативно впливає на якість наданих житлово-
комунальних послуг тощо.  

Поряд із вищезазначеними негативними тенденціями, в деяких регіонах 
України спостерігалось зниження заборгованості із заробітної плати на підпри-
ємствах житлово-комунального комплексу: 

м. Севастополь – 100 %; 
Чернігівська область – 99,1 %; 
Чернівецька область – 92,3 %; 
Тернопільська область – 65 %; 
Миколаївська область – 54,1 %; 
Харківська область – 50,6 %; 
Київська область – 49,5 %. 
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Рис. 2.7 – Темпи приросту обсягів заборгованості із заробітної плати  
на підприємствах житлово-комунального комплексу станом на 1.06. 2011 р., 

порівняно із початком року, % [138] 
 

Таким чином, загалом по Україні обсяг заборгованості із заробітної плати 
на підприємствах житлово-комунального комплексу характеризувався швидки-
ми темпами скорочення, що позитивно впливає на розвиток цієї галузі. Нато-
мість у значній кількості регіонів (10 областей) спостерігається зростання забо-
ргованості, що свідчить про суттєві дисбаланс і диспропорції, які підтверджу-
ють висновок про стагнаційні й посткризові тенденції на підприємствах житло-
во-комунального комплексу.  

У структурі темпів заборгованості із заробітної плати у житлово-
комунальному комплексі найбільшу питому вагу складає заборгованість у водо-
провідно-каналізаційному господарстві (28 %), інших підгалузях (23 %), місь-
кому електротранспорті (22,6 %) (рис. 2.8). Варто зазначити, що питома вага 
темпів заборгованості на підприємствах житлового господарства й комунальної 
теплоенергетики нижча порівняно з іншими підприємствами ЖКК. Це вказує на 
те, що в цих сферах більше уваги надається саме підвищенню мотиваційної 
складової, оскільки зазначені підгалузі найбільше соціально орієнтовані й 
упливають на рівень життєдіяльності населення.  
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Рис. 2.8 – Питома вага темпів заборгованості із заробітної плати на   

підприємствах житлово-комунального комплексу станом на 1.06.2011 р. 
 

Необхідно зазначити, що за останні десятиріччя зросла заборгованість за 
житлово-комунальні послуги. Заборгованість населення підприємствам житло-
во-комунального комплексу протягом 2007–2009 рр., зокрема зросла в 1,3 рази 
(Додаток А). Крім того, рівень сплати за надані житлово-комунальні послуги в 
регіонах України здебільшого варіюється від 73 % до 105,1 % (рис. 2.8). Остан-
нє значення характеризує рівень сплати в м. Києві і є винятком, за загального 
повного непогашення заборгованості. Отже, в більшості регіонів спостерігаєть-
ся неповна оплата за надані комунальні послуги, що негативно впливає на роз-
виток житлово-комунального сектору регіону. До того ж низький рівень оплати 
стосується східних і південних регіонів (Дніпропетровська область – 73 %,  
Автономна республіка Крим – 73,3 %, Запорізька область – 76 %, Херсонська 
область – 77,8 %). Найбільшим рівень сплати був у м. Києві – 105,1 %, Львівсь-
кій – 94,2%, Івано-Франківській – 93,2 %, Рівненській – 91,5 % областях). 

 

28

11,9

14,5

22,6

23

водопровідно-каналізаційне господарство комунальна теплоенергетика
житлове господарство міський електротранспорт
інші підгалузі
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Рис. 2.8 – Рівень сплати за надані житлово-комунальні послуги  
в регіонах України 

 
Шляхом дослідження визначено, що терміни сплати населенням житлово-

комунальних послуг були найнижчими в Хмельницькій (1,1 місяця), Івано-

Франківській (1,3 місяця), Чернівецькій (1,3 місяця) областях (рис. 2.9). Проте 

найбільшим цей показник був у Луганській (4,3 місяця), Донецькій (4 місяці), 

Харківській (3,7 місяця), Дніпропетровській (3,5 місяця) областях. Отже, вище-

зазначені результати вказують на те, що у всіх регіонах України спостерігається 

затримання сплати населенням житлово-комунальних послуг. До того ж ці про-

цеси загострюються в Східних регіонах, що пов’язано з низькою свідомістю на-

селення щодо необхідності своєчасної сплати та зниженням платоспроможності 

населення, хоч останній фактор стосується і західних регіонів, де термін сплати 

найвищий. Таким чином, під час роботи із заборгованістю за житлово-

комунальні послуги особливу увагу необхідно звертати на інформаційне забез-

печення та роз’яснювальну роботу серед споживачів. 
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Рис. 2.9 – Термін сплати населенням житлово-комунальних послуг  
за регіонами України, місяць 

 

Темпи зростання (зниження) заборгованості населення за житлово-

комунальні послуги подано на рис. 2.10. Візуальний аналіз свідчить, що в біль-

шості регіонів (окрім м. Київ), спостерігається зростання заборгованості насе-

лення за житлово-комунальні послуги. Така динаміка вказує на необхідність 

здійснення заходів щодо гальмування цих темпів і трансформацію траєкторії зі 

зростанням на скорочення заборгованості. 
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Рис. 2.10 – Темпи зростання (зниження) заборгованості населення  
за житлово-комунальні послуги 

 

На підставі проведеного дослідження встановлено, що найбільшу питому 

вагу в структурі дебіторської заборгованості має заборгованість населення  

(80 %), інші споживачі – 9 %, незначну питому вагу становлять місцеві бюдже-

тні установи – 6 %, державні установи і за пільгами (по 2%), за субсидіями  

(1 %) [139]. Отже, у разі удосконалення організаційно-економічних засад 

управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу 

потрібно здійснювати заходи щодо зниження рівня дебіторської заборгованості 

за її компонентами. До того ж особливу увагу необхідно надати роботі з насе-

ленням, як головним боржником підприємств   житлово-комунального  

комплексу.  

Крім того, необхідно зазначити, що в структурі заборгованості за сфера-

ми житлово-комунального комплексу в 2012 р. найбільшу питому вагу стано-

вить заборгованість за централізоване опалення та гаряче водопостачання  

(48 %), яка здебільшого стосується заборгованості населення і вказує на необ-

хідність здійснення відповідних управлінських дій і диверсифікації викорис-

тання паливно-енергетичних ресурсів (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11 – Структура  заборгованості за житлово-комунальні послуги, % 

 

Узагальнюючи вищезазначене та відповідні статистичні дані, необхідно 
підкреслити, що найбільшу заборгованість у сфері житлово-комунального ком-
плексу становить заборгованість населення (станом на червень 2012 р. –  
11,3 млрд грн), термін заборгованості становить 3,2 місяця [172]. Структура за-
боргованості населення за житлово-комунальні послуги у 2012 р. наступна: 

– централізоване опалення та гаряче водопостачання – 29,4 % громадян, 
які мають особові рахунки; 

– вивезення побутових відходів – 22,3 %; 
– утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 22,5 %; 
– газопостачання – 19,9 %; 
– централізоване водопостачання та водовідведення – 18,7 %. 
Для роботи із заборгованістю населення здебільшого застосовуються до-

говори реструктуризації, які були укладені на суму 88 млн грн, сума внесених 
платежів з урахуванням договорів – 82,4 млн грн. Водночас необхідно зазначи-
ти, що ефективність цієї роботи є досить посередньою, оскільки з початку дії 
постанови щодо погашення реструктуризованої заборгованості (2003 р.) укла-
дено 3,1 млн договорів, які погашені на 70 % від загальної суми заборгованості.  

У січні – травні 2013 р. спостерігалася активізація оплати за житлово-
комунальні послуги – 103,4 % від нарахованих за цей період сум [94]. Найбіль-
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ший рівень оплати демонструють західні та центральні регіони (Закарпатська, 
Львівська, Черкаська області), найнижчі – південні та східні регіони (Автоном-
на Республіка Крим, Харківська область та м. Севастополь). До позитивних те-
нденцій необхідно зарахувати зменшення заборгованості за всіма регіонами 
України (у травні 2013 р. порівняно із квітнем поточного року заборгованість 
населення з оплати за житлово-комунальні послуги скоротилась на 6,9 %).  
Проте середній термін заборгованості населення знаходиться майже на тому ж 
рівні – 3,1 місяця. Структура заборгованості також не змінюється порівняно з 
минулим роком: 

– централізоване опалення та гаряче водопостачання – 28,7 %; 
– утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,3 %; 
– вивезення побутових відходів – 20,2 %; 
– централізоване водопостачання та водовідведення – 18,8 %; 
– газопостачання – 18 %. 
Для погашення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги 

активно використовується механізм реструктуризації. Зокрема, на виконання 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку погашення 
реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-
комунальні послуги» від 27.06.2003 р. № 976 за перші п’ять місяців 2013 р. з 
населенням було укладено 32,5 тис. договорів на суму    109 млн грн. Проте су-
ма внесених платежів знаходилась на рівні 64 %, що свідчить про скорочення 
рівня погашення. Така динаміка вказує на зниження ефективності дії механізму 
реструктуризації заборгованості населення, пов’язаної з низьким рівнем плато-
спроможності споживачів, відсутності системного бачення єдиної політики у 
сфері формування та погашення заборгованості на підприємствах житлово-
комунального комплексу. 

Отже, внаслідок аналізу встановлено, що в регіонах Україні спостеріга-
ються диспропорції у сфері оплати житлово-комунальних послуг, найбільшу 
динаміку оплати демонструє частина Центральних і Західних регіонів. Нато-
мість низький рівень оплати населення спостерігається в Східних і Південних 
регіонах. Така асиметрія негативно впливає на розвиток підприємств житлово-
комунального комплексу. У цьому контексті виникає необхідність управління 
процесами формування й погашення заборгованості населення за житлово-
комунальні послуги шляхом удосконалення організаційно-економічного меха-
нізму управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального 
комплексу. 
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Шляхом аналізу головних показників, що характеризують масштаби Хар-
ківської області встановлено: 

– Харківська область має площу 31,4 тис. км2, що становить 5,2 % тери-
торії України, і посідає 4-е місце, поступаючись Одеській, Дніпропетровській 
та Чернігівській областям; 

– Харківська область має вигідне регіональне транснаціональне розташу-
вання, об’єднує Російську Федерацію з країнами Центральної та Східної Євро-
пи; 

– м. Харків займає друге місце серед обласних центрів України за чисе-
льністю населення і є головним транспортним центром східної України, маючи 
розвинене залізничне сполучення, мережу доріг і міжнародний аеропорт; 

– Харківська область посідає 5-е місце за своїм природно-ресурсним по-
тенціалом (4,3 % від сумарного в Україні) після Донецької (12,3 %), Дніпропет-
ровської (10,9 %), Луганської (8,8 %) областей та Автономної Республіки Крим 
(6,0 %) [164].  

На підставі аналізу головних показників, що характеризують місце Хар-
ківської області серед регіонів України (Додаток Б) визначено, що серед інших 
областей Харківська область посідає третє місце за обсягом прямих іноземних 
інвестицій (5,13 % від загального обсягу в Україні). На четвертому місці знахо-
диться найбільша кількість показників: територія, чисельність наявного насе-
лення, валовий регіональний продукт, роздрібний товарообіг підприємств. 
Найнижчим серед зазначених, станом на 1.01.2010 р. були такі показники: 

– обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг (у фактичних 
цінах) – 5 місце (40 255,2 млн грн, питома вага – 6,1 %); 

– валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу (у фактич-
них цінах) – 6 місце (21 291 грн) і продукція сільського господарства (у порів-
нюваних цінах) – 6 місце (4 980 млн грн, питома вага – 4,87 %); 

– обсяг імпорту товарів – 7 місце (1 451 млн дол. США, питома вага – 
3,19 %); 

– середньомісячна заробітна плата – 8 місце (1 804 грн) і обсяги експорту 
товарів – 8 місце (1 307,1 млн дол. США, питома вага – 3,29 %). 

Крім того, динаміка показників соціально-економічного розвитку Харків-
ської області свідчить про те, що протягом 2000–2012 рр. спостерігається зрос-
тання таких показників: 

– валовий регіональний продукт (у фактичних цінах); 
– валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу (у фактич-

них цінах); 
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– обсяг реалізованої промислової продукції (у фактичних цінах); 
– продукція сільського господарства (у порівнюваних цінах 2005 р.); 
– інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), у 6,1 разів; 
– роздрібний товарообіг (у фактичних цінах), майже у 8 разів; 
– обсяг реалізованих послуг (у фактичних цінах), у 5,8 разів; 
– експорт товарів, у 4,1 разів; 
– імпорт товарів, у 3,2 разів; 
– середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, майже у  

8 разів. 
Натомість за досліджений період деякі показники скоротились, а саме: 
– кількість постійного населення, на 6 %; 
– природний приріст населення, на 46 %; 
– рівень зареєстрованого безробіття, на 49 %. 
Отже, внаслідок аналізу визначено, що за показниками соціально-

економічного розвитку Харківська область за останні дванадцять років демон-
струвала зростання, що забезпечувало її розвиток.  

До сильних сторін розвитку Харківської області належать такі: вигідне 
географічне розташування; значні земельні ресурси; наявність запасів природ-
ного газу, бурого та кам’яного вугілля, нафти; розвинена ресурсна база для ви-
робництва будівельних матеріалів, скляної та оптичної продукції; розвинений 
освітньо-науковий потенціал; наявність кваліфікованого персоналу тощо. 

Негативними факторами, що впливають на розвиток регіону є такі: 
– зниження родючості сільськогосподарських ґрунтів; 
– порушення екологічного й земельного балансів в частині використання 

сільськогосподарських угідь; 
– обмеження водних ресурсів; 
– низька якість питної води; 
– зниження ефективності використання та виснаження запасів нафтогазо-

вих родовищ; 
– скорочення обсягів видобутку нафто газоконденсату; 
– гальмування розвитку містоутворюючих підприємств: Харківського 

тракторного заводу та заводу ім. Малишева; 
– занепад підприємств машинобудівного комплексу, суб’єктів підприєм-

ницької діяльності, що випускали високотехнологічну продукцію, яка базувала-
ся на наукових дослідженнях тощо; 

– недостатня конкурентоспроможність підприємств регіону тощо.  
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Галуззю, яка значно впливає на економічний розвиток як держави, так і 
Харківського регіону, є житлово-комунальний комплекс, що створює умови для 
життєдіяльності населення й відображає рівень його соціально-економічного 
розвитку.  

Стан житлово-комунального комплексу Харківського регіону, до якого 
належать входять підприємства водопостачання й водовідведення, теплозабез-
печення, благоустрою та санітарного очищення тощо, визначається як критич-
ний. Ознаками його є низька та незадовільна якість наданих комунальних по-
слуг споживачам, невідповідність наданих послуг їхній вартості, зношення ба-
зових засобів, їхня незадовільна експлуатація, відсутність системної роботи 
щодо їхнього ремонту, висока енергомісткість житлово-комунального госпо-
дарства тощо. 

Про стан та ефективність функціонування підприємств житлово-
комунального комплексу Харківської області свідчать дані щодо звернень гро-
мадян регіону. За перше півріччя 2012 р., зокрема, кількість негативних звер-
нень щодо діяльності підприємств ЖКК порівняно із відповідним періодом ми-
нулого року збільшилась на 2 % і склала 14,9 тис. письмових звернень [179]. 
Головні питання, які порушуються громадянами, стосуються: 

– функціонування підприємств ЖКК; 
– реалізації напрямів та рівня ефективності житлової політики; 
– соціального захисту; 
– землекористування; 
– охорони здоров’я; 
– дотримання законності та правопорядку у сфері житлово-комунального 

комплексу. 
Детальний аналіз стану та функціонування підприємств житлово-

комунального комплексу свідчить про таке: 
– технічний стан житлового фонду регіону визначається коефіцієнтом 

зношення 60 %, що свідчить про значну його зношеність; 
– зниження експлуатаційних параметрів функціонування газопроводів, 

споруд та обладнання газотранспортної системи, значне фізичне і моральне 
зношення об’єктів. На ВАТ «Харківміськгаз», зокрема 60 % газопроводів, які 
знаходяться на балансі підприємства, мають термін експлуатації більше 40 ро-
ків. Необхідно вказати на значне фізичне старіння ізоляційного матеріалу газо-
проводів; 
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– суттєве зношення базових фондів підприємств водовідведення, значна 
їхня частина знаходиться в аварійному стані та функціонує в незадовільних 
умовах; 

– висока енергоємність підприємств житлово-комунального господарства. 
Так, на підприємствах водопостачання регіону в структурі собівартості наданих 
послуг більше ніж 50 % становлять витрати на електроенергію, що значно пе-
ревищує цей показник у розвинених країнах (10–12 %); 

– теплові мережі регіону мають критичний рівень зношеності (більше ніж 
на 70 %), технічна придатність устаткування котелень коливається від 30 до 40 %; 

– процес теплопостачання в Харківській області характеризується  знач-
ними втратами теплової енергії, а саме: для споживачів – 46,2 %, для котелень – 
30,8 %, для теплових мереж – 23 %. Крім того, більшість систем теплопоста-
чання експлуатується в незадовільних умовах, знаходиться в кризовому  
стані [164].  

Необхідно зазначити, що станом на 1.06.2010 р. спостерігається зростан-
ня дебіторської заборгованості підприємств житлово-комунального  комплексу 
Харківської області на 10,7 % і становить 1 799,9 млн грн. Сума кредиторської 
заборгованості порівняно з початком досліджуваного періоду, зросла на 15,9 % 
і становила 2 082,2 млн грн. Таке зростання стало одним із факторів отримання 
збитків підприємств житлово-комунального господарства в сумі 102,7 млн грн, 
які формувались у: 

– водопровідно-каналізаційному господарстві – 47,2 млн грн.; 
– житловому господарстві – 22 млн грн; 
– міському електротранспорті – 24,3 млн грн; 
– теплоенергетиці – 8,3 млн грн. 
У Харківській області найбільшими боржниками щодо підприємств жит-

лово-комунального комплексу регіонів були: м. Харків – 1 615,4 млн грн,  
м. Лозова – 48 млн грн, м. Куп’янськ – 26 млн грн, Харківський район –  
41,3 млн грн. [37]. 

У структурі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу складає 
заборгованість населення – 76,4 %. Найнижчий рівень сплати населенням жит-
лово-комунальних послуг у: м. Лозова, Близнюківському, Нововодолазькому та 
Харківському районах (більше ніж 70 %). Дебіторська заборгованість інших 
споживачів становить 17,1 %, місцевих бюджетних установ – 4,2 %, державних 
бюджетних установ – 2,3 %. Отже, під час здійснення управлінських дій на ре-
гіональному рівні особливу увагу необхідно звернути на роботу з дебіторською 
заборгованістю, що спричиняють споживачі. 
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Варто зазначити, що в м. Харкові протягом 2010 р. сплачено за житлово-
комунальні послуги 1 796 млн грн або 94,6 %. Найнижчий рівень сплати спо-
стерігався у Комінтернівському, Червонозаводському, Ленінському районах мі-
ста (від 92,3 до 92,9 %). Заборгованість населення з оплати житлово-
комунальних послуг щомісячно зростала. Так, у грудні 2010 р., порівняно з ли-
стопадом досліджуваного року, заборгованість зросла на 1,7 %. Середній тер-
мін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склав 6,6 місяця. 
У структурі заборгованості, яка складала 3 місяці і більше, належать до центра-
лізованого опалення та гарячого водопостачання – 72,2 % власників особових 
рахунків; газопостачання – 55,1 %; утримання будинків і споруд та прибудин-
кових територій – 26,1 %; централізованого водопостачання та водовідведення 
– 14,4 %; вивезення побутових відходів – 9 % [150].  

Потрібно вказати на те, що зростання дебіторської заборгованості спри-
чиняє «заморожування» коштів і накопичення негативних явищ на підприємст-
вах житлово-комунального комплексу Харківської області. Так,  зростає креди-
торська заборгованість, найбільша питома вага в якій – заборгованість за енер-
гоносії (природний газ, електроенергія тощо). 

Найбільше кредиторська заборгованість зростала в містах Харкові, Лозо-
вій, Куп’янську та Харківському районі.  

Таким чином, зростання кредиторської та кредиторської заборгованостей 
в Харківському регіоні відбулось внаслідок: 

– незбалансованої тарифної політики: дуалізм під час формуванні тари-
фів, які, з одного боку, не відповідають економічно обґрунтованому рівню під-
приємств житлово-комунального господарства, а з іншого боку, мають низьку 
якість, що негативно впливає на рівень сплати комунальних послуг; 

– низька платоспроможність населення Харківського регіону; 
– незадовільний рівень розрахунків споживачів; 
– висока енергоємність підприємств житлово-комунального комплексу, 

значні втрати енергоносіїв під час надання комунальних послуг; 
– значний вплив центральних органів влади на розвиток житлово-

комунального комплексу Харківського регіону. Відповідно до закону України 
«Про національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України» 
№2479-VI від 9 липня 2010 р. [11], головні функції регулювання та встановлен-
ня тарифів у сфері житлово-комунального комплексу покладено на Національ-
ну комісію ринку комунальних послуг України (НКРКП). Отже, можуть не вра-
ховуватись особливості функціонування й розвитку Харківського регіону. Крім 
того, цей орган іноді приймає політично доцільні рішення, що негативно впли-
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Забезпечення позитивного фінансового результату від функціонування підпри-
ємств житлово-комунального комплексу регіону 

Технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства, зни-
ження рівня їхньої енергоємності та підвищення ефективності використання мате-

ріальних ресурсів 

Створення ринкового середовища на ринку обслуговування житла шляхом ство-
рення й розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), ке-
руючих компаній, залучення приватних підприємств до обслуговування житла 

Залучення вітчизняних та іноземних інвестицій до сфери житлово-комунального 
господарства 

ває на економічний стан підприємств житлово-комунального комплексу регіо-
ну; 

– низький рівень виділення коштів зі спеціального фонду держави щодо 
напрямів реформування та реалізації програм в житлово-комунальному ком-
плексі Харківського регіону; 

– відсутність достатніх коштів місцевих бюджетів для забезпечення фун-
кціонування й розвитку підприємств житлово-комунального комплексу Харків-
ського регіону; 

– неефективна система управління житлово-комунальним комплексом ре-
гіону, наявність корупційних схем тощо. 

Відповідно до стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 ро-
ку для вирішення визначених складних проблем у житлово-комунальному ком-
плексі, забезпечення його розвитку запропоновані напрями представлена на 
(рис. 2.12). 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.12 – Напрями вирішення проблем щодо забезпечення розвитку  
житлово-комунального комплексу Харківської області 

 

Крім того, для реалізації вищезазначених напрямів, відповідно до Страте-
гії, запропоновані такі регіональні проекти: 

– регіональний пілотний проект «Комфортне та енергозберігаюче житло»; 
– реконструкція систем водопостачання в населених пунктах Харківської 

області; 
– реконструкція технічно зношених водопроводів і водогінних систем; 
– удосконалення систем мулового господарства каналізаційних очисних 

споруд м. Харкова і створення комплексу утилізації осаду; 
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– підвищення надійності функціонування систем водопостачання та во-
довідведення, ремонт, модернізація та введення в експлуатацію колекторів; 

– використання сучасних технологій та застосування енергозберігаючого 
обладнання; 

– застосування автоматизованих систем управління на підприємствах жи-
тлово-комунального комплексу; 

– кільцювання тунельних колекторів, реконструкція аванкамери ГКН, ре-
конструкція піскоуловлювачів, піскових майданчиків; 

– будівництво тепломагістралі № 1 від ТЕЦ-5; 
– інвестиційні проекти з реконструкції систем теплозабезпечення м. Хар-

кова, зокрема, відновлення генеруючого обладнання на ТЕЦ-4 [164]. 
Водночас, пропоновані програми, що реалізуються на регіональному рів-

ні, є низькоефективними: фінансування здійснюється в межах 10 % від запла-
нованого.  

Визначено, що серед підприємств Харківського регіону особливе місце 
посідають підприємства житлово-комунального комплексу, функціонування 
яких характеризується нестабільністю, зниженням ефективності та результати-
вності діяльності, якості наданих послуг, технічного стану головних засобів. 
Одним із засобів вирішення зазначених проблем є заходи щодо оптимізації роз-
рахунків за надані комунальні послуги й активізації процесів погашення забор-
гованості. Крім того, запропоновано змінити траєкторію зростання дебіторської 
та кредиторської заборгованостей на траєкторію зниження й скоротити дисба-
ланс між їхніми рівнями. 

 
 
2.3 Управління заборгованістю житлово-комунального комплексу: 

зарубіжний досвід та особливості здійснення 
 
Для забезпечення розвитку підприємств житлово-комунального комплек-

су України необхідно використовувати позитивний закордонний досвід управ-

ління комунальним господарством загалом й заборгованістю зокрема. В цьому 

контексті важливе значення має процес надання якісних послуг, які відповіда-

ють міжнародним стандартам. В розвинених країнах (США, Японія, Китай, Ав-

стралія) застосовуються стандарти ISO 9000. Крім того, норми цього стандарту 

активно використовуються і в країнах СНД (Росія, Казахстан). Проте в Україні 

серед підприємств, що здійснюють свою діяльність відповідно до ISO 9000,  

їхня кількість незначна [133]. Варто зазначити, що відповідно до напрямів ви-
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користання норма пропонованого стандарту у сфері житлово-комунального го-

сподарства застосовуються такі показники якості: доступ до послуг; порядок 

надання послуг; тиск; якість [86]. 

З метою використання позитивного досвіду управління якістю житлово-

комунальних послуг та оптимізації заборгованості необхідно забезпечити взає-

модію органів державного управління, підприємств житлово-комунального 

комплексу із визначенням в стандартах якості кінцевих параметрів послуг на 

підставі гарантування споживачу стабільної якості шляхом використання норм 

стандартів ISO 9000 [147]. 

Внаслідок дослідження існуючого досвіду щодо функціонування житло-

во-комунальних підприємств і оптимізації заборгованості визначені відповідні 

напрями. На підприємствах комунальної теплоенергетики запропоновані такі 

дії: 

– широке використання місцевих видів палива, зокрема побутових відхо-

дів, біомаси, сонячної енергії, надлишків тепла ТЕЦ (Данія); 

– застосування нових конструкцій труб, ефективної теплоізоляції трубо-

проводів і прогресивних методів їхнього укладання та експлуатації (Данія); 

– реконструкція домових систем теплозабезпечення шляхом установлен-

ня лічильників тепла та термостатів на батареї опалення (Німеччина); 

– запровадження спеціальних енергетичних «паспортів» для будівель та 

інших енергоспоживаючих об’єктів (Росія, США); 

– застосування та широке використання муніципальних ЕСКО у великих 

та середніх містах як ефективного механізму для залучення приватного капіта-

лу до фінансування енергозбереження (Німеччина, Польща, Чехія, Словаччина, 

Росія) [185]. 

Отже, запропоновані напрями свідчать про необхідність застосування у 

сфері комунальної теплоенергетики України нових матеріалів для будівництва 

та ремонту трубопроводів і базових засобів, лібералізація взаємовідносин у сис-

темі комунальної теплоенергетики, упровадження та розвиток ринкових відно-

син, використання альтернативних паливних ресурсів тощо. 

Заслуговує на увагу забезпечення впливу суспільства й розвиток партнер-

ських відносин між державою і підприємствами житлово-комунальних компле-

ксів регіонів. У цьому контексті показовим є досвід Німеччини, який базується 

на програмі «Good governance». Головні положення й особливості використан-

ня цієї програми спрямовані на побудову сучасних демократичних відносин 



 

 91 

між суспільством і державою, зокрема під час функціонування підприємств жи-

тлово-комунального комплексу. 

На базі досвіду розвинених країн визначено чотири моделі функціону-

вання підприємств житлово-комунального комплексу: 

– англійська, передбачає повну приватизацію об’єктів житлово-

комунального господарства. Перевагами моделі є можливість вдосконалення 

організаційної структури підприємств житлово-комунального комплексу; залу-

чення додаткових коштів у сферу надання комунальних послуг; покращення 

фінансового стану підприємств внаслідок можливого списання боргів, здійс-

нення паспортизації тощо. До недоліків належать такі: зниження можливості 

здійснення впливу муніципальними органами на діяльність підприємств житло-

во-комунального комплексу регіонів; залежність від репутації наступного влас-

ника комунальних підприємств; 

– німецька, спрямована на приватизацію комунальної власності та пере-

дачу її приватним структурам, проте головні корпоративні права залишаються в 

розпорядженні муніципалітету. Запропонована модель сприяє залученню дода-

ткових коштів для розвитку підприємств житлово-комунального комплексу; 

можливості реструктуризації й погашення заборгованості; оптимізації системи 

управління підприємствами й заборгованістю; забезпеченню контролю з боку 

державних органів влади відповідно до їх повноважень за функціонуванням 

підприємств житлово-комунального комплексу. Недоліки полягають у тому, що 

спільне управління житлово-комунальним господарством потребує розроблен-

ня та впровадження чітких повноважень, відсутність яких спричиняє диспропо-

рції та недовіру до партнерів; залежності від репутації партнерів, що взаємоді-

ють з підприємствами житлово-комунального комплексу; 

– французька, характеризує взаємодію між муніципальними органами та 

приватними структурами на базі довгострокових договорів оренди та відповід-

них спільних угод. Перевагами моделі є таке: муніципальні органи не втрача-

ють управління та контроль над підприємствами житлово-комунального ком-

плексу; додатково залучаються інвестиційні та фінансові ресурси, які знахо-

дяться в розпорядженні приватних структур; відбувається реорганізація органі-

заційної й управлінської структури підприємств житлово-комунального ком-

плексу. Недоліки: залежність від фінансового стану та репутації приватної ком-

панії, що уклала угоду з муніципальними органами; потребує розроблення та 

удосконалення нормативно-правового забезпечення управлінням житлово-

комунального комплексу; 
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– американська, полягає в чіткому розмежуванні повноважень федераль-

них і місцевих органів влади у частині фінансування програм і об’єктів житло-

во-комунального господарства, за умови забезпечення повного управління міс-

цевими органами управління. Переваги моделі: можливість залучення грошо-

вих засобів не тільки місцевих бюджетів, але й федеральних коштів; реалізація 

«блокових програм», які спрямовані на фінансування певної сфери житлово-

комунального комплексу. До недоліків належать такі: враховуючи сучасні над-

звичайні економічні умови, не завжди програми розвитку житлово-

комунального комплексу повністю фінансуються федеральними та місцевими 

бюджетами; недостатність коштів для фінансування наслідків надзвичайних 

техногенних, екологічних, природних та інших ситуацій. 

Отже, шляхом аналізу моделей функціонування підприємств житлово-

комунального комплексу розвинених країн дисертант доводить, що для вдоско-

налення існуючої системи управління житлово-комунальними підприємствами 

України, їхнього розвитку, оптимізації процесів, пов’язаних з ліквідацією забо-

ргованості найбільш доцільно використовувати німецьку та французьку моделі. 

Це обумовлено тим, що вони містять напрями дерегуляції відносин між держа-

вними органами та житлово-комунальним комплексом. Крім того, вони забез-

печують можливість залучення додаткових фінансових та інвестиційних ресур-

сів на ці підприємства,за умови зовнішнього контролю з боку державних орга-

нів управління. У цьому контексті названі органи в межах своїх повноважень 

зобов’язані створити сприятливі умови для функціонування підприємств жит-

лово-комунального комплексу і, в разі надзвичайних умов, втрутитися в їхню 

діяльність, за умови надання широких повноважень приватним структурам, які 

забезпечують розвиток підприємств ЖКК. У сучасних умовах господарювання 

англійська модель не може бути повною мірою використана для розвитку віт-

чизняних підприємств   житлово-комунального комплексу, оскільки повна при-

ватизація суб’єктів цього комплексу спричинить можливі негативні наслідки, 

пов’язані з недосконалим законодавством, «тіньовими» та корупційними схе-

мами у сфері приватизації, «рейдерством», недосконалою фінансовою та судо-

вою системою, зарегульованістю вітчизняної економіки тощо. Потрібно вказати 

також на негативний досвід приватизації державних об’єктів власності на поча-

тку і в середині 90-х років минулого століття.  

Для оптимізації розрахунків та активізації погашення заборгованості за 

комунальні послуги повністю також не може бути використана і американська 

модель вітчизняними підприємствами житлово-комунального комплексу Це 
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пов’язано з відсутністю чіткого розмежування та обмеження повноважень міс-

цевих органів влади у разі прийняття рішень у сфері управління житлово-

комунальним комплексом. Відчутним є вплив держави й державного бюджету 

на регіональний розвиток цієї сфери, що в значній мірі обмежує діяльність міс-

цевих органів влади.  

У процесі реформування житлово-комунального комплексу, пошуку ефе-

ктивних алгоритмів управління заборгованістю на житлово-комунальних під-

приємствах заслуговує на увагу досвід деяких країн СНД та близького зарубі-

жжя. В Російській Федерації, зокрема, здійснюються заходи правового й орга-

нізаційного спрямування, з відпрацюванням механізмів їхньої реалізації (при-

йнято більше ніж 250 законодавчих та інших нормативно-правових активів) 

[162]. Сутність цих трансформацій полягає у переході від дотаційних економіч-

них відносин і використання планово-адміністративних методів регулювання 

до ринкових механізмів,у разі забезпечення соціальних стандартів у сфері жит-

лово-комунального господарства. Головними напрямами реформування цього 

комплексу є такі: 

– перехід до приватної власності у сфері житлового фонду; 

– залучення коштів приватних інвесторів та індивідуальних забудовників 

до сфери фінансування житлового будівництва; 

– використання адресної соціальної допомоги незахищеним верствам на-

селення й пенсіонерам на оплату житлово-комунальних послуг; 

– упровадження системи федеральних стандартів і енергозберігаючих 

технологій на оплату житлово-комунальних послуг; 

– можливість дерегуляції між федеральним центром, який забезпечує 

стратегічне управління житлово-комунальним комплексом, і органами місцево-

го самоврядування, які вирішуватимуть конкретні завдання; 

– залучення приватного капіталу до сфери житлово-комунального госпо-

дарства; 

– перехід від перехресного субсидування й дотування житлово-кому-

нального комплексу до договірних відносин між учасниками господарського 

процесу; 

– упровадження персоніфікованих соціальних рахунків громадян; 

– формування різноманітних об’єднань власників житла (ОВЖ)  

тощо [162]. 

Високий рівень заборгованості за житлово-комунальні послуги, зноше-

ність базових фондів, перехід від планово-попереджувального ремонту до ава-
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рійно-відновлювальних робіт, відсутність серйозних економічних стимулів до 

оптимізації структури тарифів і зниження нераціональних витрат ресурсів, не-

досконалість організаційної структури у сфері забезпечення відносин між дер-

жавними органами та комунальними підприємствами; монополізм житлово-

комунального комплексу; застарілість порядку встановлення тарифів на житло-

во-комунальні послуги тощо. 

Показовим є досвід Латвії, де управління житлово-комунальним комп-

лексом здійснюється приватними й муніципальними структурами, що забезпе-

чує певний рівень дерегулювання й економічних свобод. Територіальна грома-

да самостійно вирішує питання, пов’язані з управлінням житлово-ко-

мунального комплексу шляхом створення відповідних акціонерних товариств 

(наприклад «Rigas Siltums», «Latvenergo», «Latvijas Gaze» тощо). Крім того, у 

Латвії передбачені й субсидії, механізм надання яких полягає в укладанні три-

сторонньої угоди між конкретним мешканцем, міською думою і комунальним 

підприємством. У процесі реалізації субсидіювання спеціально створений при 

думі фонд соціальної допомоги сплачує певну частину за надані послуги, а ін-

шу частину сплачує безпосередньо особа, що дає змогу створити умови щодо 

монетизації пільг і надходження коштів у розпоряд-ження комунального під-

приємства. Необхідно вказати на те, що в процесі реалізації тарифної політики 

забезпечується певний рівень самостійності в прийнятті рішень місцевими ор-

ганами самоврядування. Міські думи, зокрема, самостійно приймають рішення 

щодо встановлення тарифів на квартирну плату тощо. Для погашення заборго-

ваності за надані житлово-комунальні послуги обов’язково використовуються лі-

чильники, що забезпечує сплату комунальних послуг населенням на рівні 100 %. 

У цьому контексті формування й погашення дебіторської та кредиторської забор-

гованості комунальних підприємств Латвії державою не контролюється та має 

комерційний характер [162]. 

Формування й розвиток ринкових відносин у сфері формування й пога-

шення заборгованості на підприємствах житлово-комунального комп-лексу є 

важливим досвід використання концесії. Концесія, або концесійна угода, є фо-

рмою державно-приватного партнерства, яке полягає у залученні приватного 

сектора до ефективного управління державною власністю або до надання по-

слуг, які надає держава на взаємовигідних умовах [108]. Для реалізації концесії 

на підприємствах житлово-комунального комплексу використовуються їхні ти-

пи, які подані в таблиці 2.7. 
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Таблиця 2.7 – Типи концесійних угод відповідно до міжнародної  
практики, які можуть бути використані на підприємствах  

житлово-комунального комплексу 

Тип концесійної  угоди Характеристика 

1 2 
BOT (Build – Ope-

rate – Transfer) 

   Полягає в здійсненні концесіонером будівництва й екс-
плуатації об’єкта протягом встановленого періоду після 
закінчення якого цей об’єкт передається державі 

BTO (Build – Tran-

sfer – Operate) 

   Спрямований на будівництво концесіонером об’єкта з 
подальшою передачею його державі, після чого цей 
об’єкт передається для експлуатації концесіонеру 

BOO (Build – Own 

– Operate) 

   Характеризується тим, що концесіонер будує об’єкт, 
використовує й розпоряджається цим об’єктом без ви-
значення строку експлуатації 

BOOT (Build – 

Own – Operate – 

Transfer) 

   Визначається порядок володіння й використання 
об’єкта за правом приватної власності, його будівництва 
протягом визначеного в концесійній угоді строку, після 
закінчення якого об’єкт переходить у власність держави 

BBO (Buy – Build - 

Operate) 

   Полягає в продажу об’єкта експлуатації, що передбачає 
його відбудову, реконструкцію й розширення шляхом 
передачі об’єкта державою приватним суб’єктам підпри-
ємництва, які здійснюють відповідні удосконалення з ме-
тою підвищення й забезпечення ефективного управління  

 

Таким чином, внаслідок дослідження типів концесійних угод відповідно 
міжнародної до практики, на підприємствах житлово-комунального комплексі у 
використовуються різні їхні типи. Враховуючи напрями розвитку й функціону-
вання вітчизняних підприємств житлово-комунального комплексу, перевагу не-
обхідно віддати концесійним угодам BBO (Buy – Build – Operate), на підставі 
яких створюються можливість реконструювання житлово-комунального ком-
плексу, трансформування системи управління, залучення на підприємства ши-
рокого кола приватних інвесторів, використання сучасних матеріалів і техноло-
гій тощо. 

Концесії широко використовуються в Аргентині (позитивний досвід у 
сфері водопостачання й каналізації шляхом передачі їх консорціуму  
Aguas Argentinas (AA), Колумбії (передача в концесію сфер житлово-
комунального господарства консорціуму FCC), Росії (створені й розвиваються 
на базі концесії компанії ВАТ «Російські комунальні системи»(група «Ренова»), 
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ТОВ «Росводоканал», «Євразійське водне партнерство», «Новогор» та ін., які 
надають послуги населенню Оренбурга, Волгограда, Тамбова, Томська та ін.). 

Необхідно зазначити, що деякі спеціалісти вказують на необхідність ви-
користання концесії, визначають застосування договорів оренди з трансформа-
цією пропонованих концесійних угод, що дає змогу контролювати діяльність 
підприємств житлово-комунального комплексу й залучати додаткові інвестиції 
в цю сферу [79]. 

Досвід використання концесії на більшості підприємств житлово-
комунального комплексу свідчить про підвищення якості наданих послуг та 
зниження заборгованості за надані комунальні послуги. 

Використання концесії на підприємствах житлово-комунального компле-
ксу України знаходиться на початковому рівні. Це обумовлено декількома при-
чинами: 

– недосконалість нормативно-правової бази; 
– наявність неефективної організаційної й управлінської структури 

управління житлово-комунального комплексу; 
– низький рівень свідомості чиновників щодо концесії та її використання 

у сфері надання комунальних послуг; 
– негативний досвід приватизації державного майна; 
– декларативний характер взаємодії держави й приватних структур у сфе-

рі надання житлово-комунальних послуг тощо. 
За останні роки створена відповідна нормативно-правова база, що регла-

ментує використання концесії на підприємствах житлово-комунального ком-
плексу. Пропонується внесення змін до закону України «Про особливості пере-
дачі в оренду або концесію об’єктів централізованого водо -, теплопостачання і 
водовідведення, які знаходяться в комунальній власності» № 2624-VI  
від 21.10.2010 р., що дасть змогу удосконалити порядок передачі в оренду або 
концесію об’єктів комунальної власності із залученням приватних інвестицій 
шляхом проведення конкурсу [13].  

Узагальнюючи вищезазначене та враховуючи досвід реформування сис-
теми управління й залучення коштів на підприємства житлово-комунального 
комплексу,можна зробити висновок про те, що відбувається активізація оплати 
й оптимізація заборгованості за комунальні послуги. Запропоновані схеми фі-
нансування подані на рис. 2.13. 

Шляхом аналізу пропонованих схем фінансування підприємств житлово-
комунального комплексу визначено, що засобом скерування коштів, підвищен-
ня їхньої результативності за рахунок запровадження концесійних угод є залу-
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чення коштів приватних інвесторів, будівництво й реконструкція комунальних 
об’єктів, зростання якості комунальних послуг, скорочення витрат бюджету, 
фінансування модернізації базових фондів. 

Інвестиційні програми уможливлюють фінансування інвестиційних прое-
ктів на підприємствах житлово-комунального комплексу, забезпечують залу-
чення коштів у будівництво й модернізацію систем комунальної інфраструкту-
ри, фінансування технічних і технологічних заходів. Крім того, приватні інвес-
тори, залучаючи кошти, планують отримати позитивний фінансовий результат, 
що спричиняє трансформацію технічної, технологічної, організаційної, управ-
лінської та інших структур підприємств житлово-комунального комплексу. Це 
позитивно впливає на розвиток комунальних підприємств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13 – Схеми фінансування підприємств  

житлово-комунального комплексу 

Схеми фінансування підприємств житлово-
комунального комплексу  
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RAB тарифи є механізмом визначення тарифів, розрахованого методом 
дохідності інвестованого капіталу, з можливістю його повернення. Внаслідок 
використання цієї схеми забезпечується повне фінансування інвестиційних 
проектів та планування інвестиційних проектів.  

У процесі розвитку підприємств житлово-комунального комплексу, оп-
тимізації розрахунків за комунальні послуги й погашення заборгованості вико-
ристовується досвід застосування організаційних форм, які базуються на спіль-
ному управлінні житловим господарством співвласниками (об’єднання співвла-
сників багатоквартирних будинків). Використання цих об’єднань, зокрема, 
здійснювалося в США з середини 60-х років минулого століття. Крім того, та-
кий досвід накопичено в Англії, Франції та інших розвинених країнах. Викори-
стання об’єднання співвласників багатоквартирних будинків спостерігається, як 
уже зазначалося, і в Російській Федерації. Застосування цих об’єднань дає змо-
гу покращити утримання житлового фонду, забезпечує цільове використання 
ресурсів і спрямування коштів, чітко визначає повноваження й відповідальних 
за якість наданих комунальних послуг осіб, розвиває їхній ринок і забезпечує 
конкуренцію. 

Необхідно зазначити, що в практиці здійснення управління заборгованіс-
тю на підприємствах визначаються такі етапи: 

– аналіз заборгованості; 
– формування та застосування кредитної політики; 
– визначення параметрів та рівня кредитоспроможності партнерів, з яки-

ми взаємодіють підприємства; 
– застосування системи заохочень щодо партнерів, які своєчасно або до-

строково здійснюють оплату за надані послуги; 
– визначення заходів і штрафів щодо партнерів, які несвоєчасно викону-

ють свої обов’язки в частині формування та погашення заборгованості; 
– реалізація дебіторської заборгованості підставі використання факторин-

гу, форвейтингу, обліку векселів, здійснення реалізації колекторськими компа-
ніями; 

– створення резервів сумнівних боргів. 
Як показує досвід функціонування підприємств ЖКК, не всі зазначені 

етапи мають важливе значення під час здійснення управління заборгованістю. 
Під час реалізації цього процесу, зокрема, зменшується значення формування 
та використання кредитної політики, визначення параметрів та рівня кредито-
спроможності партнерів. Це пов’язано з тим, що, на відміну від інших підпри-
ємств, суб’єкти, які функціонують у сфері житлово-комунального комплексу, 
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не можуть здійснювати вибір умов та параметрів надання послуг, а також спо-
живачів цих послуг. Водночас особлива увага фокусується на аналізі заборго-
ваності, застосуванні системи заохочень щодо партнерів, які своєчасно або до-
строково здійснюють оплату за надані послуги, визначенні заходів і штрафів 
щодо партнерів, які несвоєчасно виконують свої обов’язки в частині формуван-
ня та погашення заборгованості, реалізації дебіторської заборгованості, ство-
рення резервів сумнівних боргів.  

У зарубіжній практиці управління заборгованістю на підприємствах ЖКК 
особлива увага надається агітаційній роботі шляхом проведення: 

– масових зібрань споживачів житлово-комунальних послуг; 
– здійсненні попереджувальних та інформаційних дзвінків; 
– поширення інформаційних листівок; 
– залучення інтернет-комунікацій. 
Необхідно зазначити, що за останні роки у практиці діяльності деяких ро-

сійських компаній, які функціонують у сфері житлово-комунального  комплек-
су, з метою управління дебіторською заборгованістю здійснюється її нормуван-
ня. Під час побудови системи нормування використовуються визначення нор-
мативів дебіторської заборгованості, застосування отриманих результатів, ав-
томатизація та контроль за встановленими нормами. 

Норматив дебіторської заборгованості визначається виходячи із суми фа-
ктичної дебіторської заборгованості за минулі періоди, обсягів наданих житло-
во-комунальних послуг, визначеного показника оборотності дебіторської забо-
ргованості.  

У контексті погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги на 
підприємствах застосовуються радикальні методи. Так, у практиці російських 
провідних компаній поширюються дії, пов’язані з арештом майна споживачів, 
які своєчасно не погашають зобов’язання, забороняється виїзд боржника за ме-
жі країни, здійснюються виконавчі дії зі споживачами за місцем їх фактичного 
знаходження. 

З метою забезпечення управління заборгованістю у міжнародній практиці 
діяльності підприємств житлово-комунального комплексу застосовується ін-
струментарій, який подано на рис. 2.14. 
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Рис. 2.14 – Інструментарій щодо управління заборгованістю на підприємствах 
житлово-комунального комплексу (міжнародний досвід) 

 

Необхідно зазначити, що в міжнародній практиці, як уже зазначалося, 
широке використання в системі управління заборгованістю застосовуються фа-
кторингові, форвейтингові операції, облік векселів. 

Таким чином, внаслідок проведеного дослідження охарактеризовані на-
прями трансформації підприємств житлово-комунального комплексу шляхом 
застосування сучасних методів управління, організаційних структур, техніки та 
технологій, матеріалів. Особлива увага надається активізації розрахунків за ко-
мунальні послуги й погашенню заборгованості. 

Для зростання ефективності управління заборгованістю на підприємствах 
житлово-комунального комплексу застосовується відповідний комплекс дій. 
Управління заборгованістю у країнах із розвиненою економікою, зокрема, здій-
снюється приватними компаніями або організаційними структурами, які засно-
вані на колективній власності. Більшість співвласників житла беруть участь в 
управлінні заборгованістю за житлово-комунальні послуги, що сприяє забезпе-
ченню контролю за використанням ресурсів і формуванням кредиторської за-
боргованості. Варто зазначити, що у мажах пропонованої системи управління 
заборгованістю реалізується система адресної допомоги відповідним спожива-

Автоматизація управління заборгованістю споживачів за на-
дані житлово-комунальні послуги 

Надання відтермінування платежів, з обов’язковою перевір-
кою фінансового стану споживачів та партнерів 

Формування договірної бази шляхом складання договору про 
заставу майна на суму відстроченого платежу 

Погашення заборгованості через факторингові компанії 

Контроль за співвідношенням дебіторської та кредиторською 
заборгованості 

Застосування преміювальної системи оплати праці для робіт-
ників структурних підрозділів, які займаються управлінням 

заборгованістю 
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чам. Особливе значення має забезпечення дерегуляції та адміністративного 
впливу з боку органів влади на    функціонування підприємств ЖКК і розвиток 
договірних форм та відносин. Демонополізація ринку житлово-комунальних 
послуг дає змогу розвивати ринкові відносини у цій сфері й сформувати бага-
товаріантну систему ціноутворення з можливістю вибору відповідного партне-
ра, що впливає на рівень кредиторської заборгованості. У цьому контексті за-
слуговує на увагу досвід надання послуг з водовідведення та каналізації в Лон-
доні, де функціонують компанії London Water Services Ltd., Albion Water Ltd., 
Thames Water Uti-lities, United Utilities Water, що дає змогу здійснити вибір за-
лежно від обсягу використаної води та схеми оплати. До того ж компанії, які 
здійснюють постачання ресурсів для цих підприємств, також вибираються, вра-
ховуючи їхні умови функціонування та ефективність наданих послуг. 

Під час здійснення управління кредиторською заборгованістю, враховую-
чи досвід країн із розвиненою економікою, особливого значення набуває фор-
мування механізму зворотного зв’язку на підставі визначення ефективності рів-
ня взаємодії між партнерами у сфері надання житлово-комунальних послуг у 
процесі здійснення перманентного моніторингу. У Росії з метою управління за-
боргованістю застосовується такий інформаційний інструментарій: 

– «ЖКХ-СОЦІУМ» дає змогу вирішити комплекс головних завдань щодо 
управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу, 
враховуючи рівень взаємодії та особливості функціонування зацікавлених осіб; 

– формування BASS-терміналів та системи автоматизованих розрахунків; 
– автоматизація обліку наданих комунальних послуг із автоматичним ви-

бором партнерів та тарифів; 
– удосконалення інтернет-сервісів щодо формування та погашення забор-

гованості на підприємствах житлово-комунального комплексу. 
Систематизація моделей розвитку та реформування житлово-комунального 

комплексу розвинених країн уможливила обґрунтування необхідності викорис-
тання комбінованого підходу, який базується на положеннях німецької та францу-
зької моделей, які містять напрями дерегуляції відносин між державними органа-
ми й підприємствами житлово-комунального комплексу, забезпечують можливос-
ті залучення додаткових фінансових і інвестиційних ресурсів у цей комплекс, зов-
нішнього контролю з боку державних органів управління, які створюють умови 
для функціонування комунальних підприємств.  

На базі дослідження досвіду реформування житлово-комунального ком-
плексу країн СНД та близького зарубіжжя визначені відповідні напрями, які 
свідчать про перехід від дотаційних економічних відносин і використання пла-
ново-адміністративних методів регулювання до ринкових механізмів у разі за-
безпечення соціальних стандартів у сфері житлово-комунального комплексу. 
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До того ж одними з головних напрямів упровадження ринкових умов є демоно-
полізація й лібералізація ринку комунальних послуг, залучення коштів приват-
них інвесторів, оптимізація системи розрахунків і зменшення заборгованості за 
комунальні послуги. Заслуговує на увагу обґрунтування необхідності викорис-
тання концесійних угод як одного з напрямів залучення інвестиційних коштів і 
модернізації підприємств житлово-комунального комплексу. Крім того, запро-
поновано використання інвестиційних програм і RAB тарифів, що забезпечить 
фінансування й планування інвестиційних проектів, створить можливості для 
їхньої реалізації. Визначено, що в контексті оптимізації розрахунків за житло-
во-комунальні послуги, погашення заборгованості, забезпечення їхнього цільо-
вого спрямування необхідно трансформувати існуючі організаційні структури, 
зокрема у сфері житлового господарства. Особлива увага фокусується на ство-
ренні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, досвід використання 
яких свідчить про покращення утримання житлового фонду, забезпечення ці-
льового використання ресурсів, чіткого визначення повноважень і відповідаль-
ності осіб за кількість і якість наданих комунальних послуг. Необхідно вказати 
на застосування досудових радикальних заходів і відповідних інструментів що-
до погашення заборгованості споживачів за житлово-комунальні послуги. 

Внаслідок дослідження сучасного стану формування й погашення забор-
гованості на підприємствах житлово-комунального комплексу визначено: 

1. У регіонах України спостерігаються диспропорції у сфері оплати жит-
лово-комунальних послуг. Найбільшу динаміку щодо оплати демонструє час-
тина Центральних і Західних регіонів, за низького рівня оплати населення в ча-
стині Східних і Південних регіонів, що негативно впливає на регіональний роз-
виток житлово-комунального комплексу.  

2. За останні роки відбувається зростання заборгованості за житлово-
комунальні послуги, в структурі якої найбільшу питому вагу складає дебіторсь-
ка заборгованість населення, що потребує здійснення відповідних управлінсь-
ких дій щодо її погашення шляхом впливу на визначену групу споживачів. 

3. В сучасних надзвичайних умовах стан розвитку житлово-комунального 
комплексу Харківської області характеризується як критичний, його ознаками є 
низька та незадовільна якість наданих комунальних послуг споживачам, невід-
повідність цих послуг їхній вартості, зношення базових засобів, їхня незадові-
льна експлуатація, відсутність системної роботи щодо їхнього ремонту, висока 
енергомісткість житлово-комунального комплексу тощо. 

4. За останні роки відбувається зростання заборгованості за житлово-
комунальні послуги Харківської області, зокрема дебіторської заборгованості 
підприємств житлово-комунального комплексу регіону – на 10,7 %. Найбіль-
шими боржниками є м. Лозова, м. Куп’янськ, Харківський район. У структурі 
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дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу становить заборгованість 
населення, найнижчий рівень сплати якої спостерігається в     м. Лозова, Близ-
нюківському, Нововодолазькому та Харківському районах. Водночас з цим 
спостерігається зростання кредиторської заборгованості на 15,9 %, особливо 
заборгованості за енергоносії. Найбільше кредиторська заборгованість зростала 
в містах Харкові, Лозовій, Куп’янську та Харківському районі. 

5. Причинами зростання дебіторської та кредиторської заборгованості в 
Харківській області є: незбалансована тарифна політика; низька платоспромо-
жність населення регіону; незадовільний рівень розрахунків споживачів; висока 
енергоємність підприємств житлово-комунального комплексу, значна втрата 
енергоносіїв під час надання комунальних послуг; значний вплив центральних 
органів влади на розвиток підприємств житлово-комунального комплексу Хар-
ківського регіону; низький рівень виділення коштів зі спеціального фонду дер-
жави щодо напрямів реформування та реалізації програм на підприємствах жи-
тлово-комунального комплексу; відсутність у місцевих бюджетах достатніх 
коштів для забезпечення функціонування й розвитку підприємств ЖКК; неефе-
ктивна система управління житлово-комунальним комплексом, наявність кору-
пційних схем тощо. 

6. Напрями вирішення проблем щодо розвитку підприємств житлово-
комунального комплексу Харківської області такі: забезпечення позитивного 
фінансового результату від функціонування підприємств житлово-
комунального комплексу; технічне переоснащення житлово-комунальних під-
приємств, зниження рівня їхньої енергоємності та підвищення ефективності ви-
користання матеріальних ресурсів; створення ринкового середовища на ринку 
обслуговування житла шляхом створення об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків (ОСББ), керівників компаній, залучення приватних підпри-
ємств до обслуговування житла; залучення вітчизняних та іноземних інвестицій 
до сфери житлово-комунального комплексу. 

7. Для забезпечення розвитку житлово-комунального комплексу України 
необхідно використовувати положення німецької та французької моделей, які 
містять напрями дерегуляції відносин між держаними органами і комунальни-
ми підприємствами, забезпечують можливості залучення додаткових фінансо-
вих і інвестиційних ресурсів до цього комплексу, за умови  зовнішнього конт-
ролю з боку державних органів управління. 

8. На підприємствах житлово-комунального комплексу необхідно засто-
совувати концесійні угоди, які уможливлять підвищення якості наданих послуг 
і знизять заборгованість за надані комунальні послуги. Проте в сучасних умо-
вах господарювання в Україні використання концесійних угод у сфері надання 
житлово-комунальних послуг є проблематичним внаслідок недосконалої нор-
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мативно-правової бази, неефективної організаційної та управлінської структури 
керування підприємствами житлово-комунального комплексу, низького рівня 
свідомості чиновників щодо концесії та її використання у сфері надання кому-
нальних послуг, негативного досвіду приватизації державного майна, деклара-
тивного характеру взаємодії держави й приватних структур у сфері надання 
житлово-комунальних послуг тощо. 

9. Схеми фінансування на підприємствах житлово-комунального   ком-
плексу. Окрім концесії, запропоновано використання інвестиційних програм і 
системи RAB тарифів, застосування яких уможливить забезпечення залучення 
коштів у будівництво й модернізацію систем комунальної інфраструктури, фі-
нансування технічних і технологічних заходів, трансформування організацій-
ної, управлінської та інших структур підприємств житлово-комунального ком-
плексу, повне фінансування й планування інвестиційних проектів. 

10. Оптимізація розрахунків за житлово-комунальні послуги, їхнє цільове 
спрямування, активізація погашення заборгованості, трансформація організа-
ційних форм, які базуються на спільному управлінні житловим фондом спів-
власників (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків) уможливить 
поліпшення утримання житлового фонду, забезпечення цільового використання 
ресурсів і спрямування коштів, чітке визначення повноважень і відповідальних 
осіб щодо якості наданих житлово-комунальних послуг, розвиток їхнього ринку 
і забезпечення конкуренції. 

11. Напрями управління заборгованістю на підприємствах житлово-
комунального комплексу, враховуючи міжнародний досвід такі: здійснення агі-
таційної роботи (масових зібрань споживачів житлово-комунальних послуг; 
здійснення попереджувальних та інформаційних дзвінків; поширення інформа-
ційних листівок; залучення інтернет-комунікацій), нормування дебіторської за-
боргованості, реалізація радикальних методів погашення заборгованості (арешт 
майна споживачів, які своєчасно не погашають зобов’язання, заборона виїзду 
боржника за межі країни, здійснення виконавчих дій зі споживачами за місцем їх-
нього фактичного знаходження), надання відстрочення платежів, з обов’язковою 
перевіркою фінансового стану споживачів та інших партнерів, формування дого-
вірної бази шляхом складання договорів про заставу майна на суму відстроченого 
платежу, погашення заборгованості через факторингові компанії, автоматизація 
управління заборгованістю споживачів за надані житлово-комунальні послуги, 
контроль за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості, засто-
сування преміальної системи оплати праці для робітників структурних підрозді-
лів, які займаються управлінням заборгованістю. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМИЧНИХ ЗАСАД 
УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

3.1 Державне регулювання заборгованості на підприємствах  
житлово-комунального комплексу  

 
 

Управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального 
комплексу та удосконалення організаційно-економічних засад пов’язані з дер-
жавним регулюванням, на яке впливають процеси системної трансформації фу-
нкціонування житлово-комунальних підприємств, реформуванням організацій-
ної та управлінської структур, внутрішніми та зовнішніми макроекономічними 
процесами, особливостями глобалізаційного розвитку світової економіки, нас-
лідками фінансової та економічної кризи тощо. 

Як зазначають фахівці, головними проблемами розвитку підприємств жи-
тлово-комунального комплексу, які намагаються вирішувати державні інститу-
ції, є: 

– відсутність макроекономічної стабілізації; 
– низький рівень вирішення методологічних проблем прогнозування; 
– недостатньо розвинений рівень державного управління бюджетними 

коштами; 
– відсутність системних дій щодо оновлення базових засобів житлово-

комунальних підприємств; 
– зростаюча збитковість комунальних підприємств; 
– необґрунтована тарифна політика держави [166]. 
Таким чином, вирішення державою комплексу зазначених проблем нале-

жить до сфери розроблення нормативно-правових, організаційних, економічних 
і соціальних напрямів, що спричиняє підвищення ефективності й результатив-
ності управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального ком-
плексу. 

Необхідно зазначити, що повноваження державних органів та органів мі-
сцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг визначені Зако-
ном України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV зі 
змінами та доповненнями.  
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Відповідно до цього законодавчого документу, до повноважень центра-
льного органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства 
належать: 

– підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері 
житлово-комунальних послуг; 

– організація в межах його повноважень розроблення і здійснення держа-
вних і регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг; 

– розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат та втрат ресур-
сів, що використовуються під час виробництва, транспортування та постачання 
житлово-комунальних послуг; 

– розроблення в межах повноважень системи нормативно-правових актів 
щодо формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, стандартів, но-
рмативів, норм, порядків та правил, а також заходів щодо експлуатації, поточ-
ного та капітального ремонтів, реконструкції об’єктів житлового фонду; 

– забезпечення контролю за дотриманням виконавцями/виробниками ви-
мог стандартів, нормативів, норм порядків і правил та видання приписів щодо 
усунення порушень у межах, встановлених законодавством; 

– сприяння створенню виконавцями/виробниками систем управління які-
стю житлово-комунальних послуг відповідно до національних і міжнародних 
стандартів; 

– розроблення типових договорів; 
– координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг; 
– організація та виконання в межах повноважень робіт зі стандартизації, 

метрології та підтвердження відповідності у сфері житлово-комунальних по-
слуг; 

– проведення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні по-
слуги; 

– нормативно-правове забезпечення житлово-комунального комплексу; 
– розроблення та реалізація державної політики у сфері житлово-

комунальних послуг у межах повноважень, визначених законами; 
– вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг [10]. 
Органом, що впливає на управління житлово-комунальним комплексом, є 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, 
формує в межах своєї компетенції державну політику щодо встановлення цін на 
електроенергію та природний газ, тарифів на їхнє транспортування та поста-
чання підприємствам і організаціям, які виробляють та надають житлово-
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   Забезпечення дотримання вимог законодавства 

   Розроблення і реалізація регіональних та місцевих програм, 
участь у розробленні і реалізації державних програм 

   Ліцензування певних видів господарської діяльності відповідно 
до закону 

   Взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань надан-
ня житлово-комунальних послуг  та регулювання цін/тарифів у ме-
жах своїх повноважень 

   Залучення небюджетних джерел фінансування для забезпечення 
виконання державних та регіональних програм у сфері житлово-
комунальних послуг 

   Здійснення контролю щодо цін/тарифів на житлово-комунальні 
послуги та моніторингу стану розрахунків за них 

   Вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг 
відповідно до законів 

комунальні послуги населенню. Вона є державним колегіальним органом, що 
здійснює регулювання діяльності у сфері теплопостачання (крім діяльності су-
б'єктів господарювання, які здійснюють комбіноване виробництво теплової та 
електричної енергії та/або використовують нетрадиційні або поновлювані дже-
рела енергії), централізованого водопостачання та водовідведення [10]. 

Перелік повноважень Ради міністрів Автономної Республіки  Крим, обла-
сних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері 
житлово-комунальних послуг поданий на рис. 3.1. До цих повноважень нале-
жать такі: 

– забезпечення населення житлово-комунальними  послугами необхідних 
рівня та якості; 

– встановлення зручного для населення режиму роботи виробників та ви-
конавців; 

 

Рис. 3.1 – Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій  

у сфері житлово-комунальних послуг [10] 
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– інформування населення відповідно до законодавства про реалізацію 
місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також щодо 
відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стан-
дартам та правилам; 

– укладання договорів з підприємствами різних форм власності на вироб-
лення та/або виконання житлово-комунальних послуг; 

– здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав 
споживачів у сфері житлово-комунальних послуг; 

– проведення моніторингу виконання місцевих програм розвитку житло-
во-комунального господарства; 

– вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відпові-
дно до законів [10]. 

Нормативно-правові напрями ґрунтуються на відповідній законодавчій 
базі. Кабінетом Міністрів України, зокрема, прийнята Постанова «Про стан 
розрахунків та механізм погашення заборгованості за спожиті теплову, елект-
ричну енергію та природний газ, водопостачання та водовідведення установами 
й організаціями, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також 
населенням за житлово-комунальні послуги» від 20 жовтня 1997 р. № 1154  
(зі змінами і доповненнями), в якій визначені напрями контролю та забезпечен-
ня своєчасних розрахунків за використані електричну, теплову енергію та при-
родний газ, надані населенню житлово-комунальні послуги, а саме: 

– впровадження в обіг казначейських векселів та векселів місцевих дер-
жавних адміністрацій; 

– здійснення реструктуризації заборгованості з державного і місцевих 
бюджетів за спожиті природний газ, теплову та електричну енергію, водопоста-
чання та водовідведення, заборгованості бюджетів за різницею в цінах, 
пов’язаною з їх державним регулюванням на природний газ та житлово-
комунальні послуги, надані населенню; 

– забезпечення взаємозаліків з погашення заборгованості установ і орга-
нізацій, що фінансуються з державного бюджету; організація проведення ана-
логічних взаємозаліків з погашення заборгованості, що фінансуються з місце-
вих бюджетів; 

– забезпечення залишку заборгованості, що фінансується з державного та 
місцевого бюджетів, а також залишку заборгованості бюджету за різницею в 
ціні на газ, що споживається населенням, та комунальні послуги й обслугову-
вання його шляхом упровадження в обіг векселів; 
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– реструктуризація податкової заборгованості на підприємствах житлово-
комунального комплексу; 

– встановлення можливості погашення частини заборгованості за приро-
дний газ із державного бюджету; 

– забезпечення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, 
а також компенсацій енергопостачальним компаніям та підприємствам житло-
во-комунального господарства, витрат, пов’язаних з наданням пільг та субси-
дій; визначення в кошторисах установ та організацій, що фінансуються з дер-
жавного і місцевих бюджетів, суми реструктуризованих боргів за спожиті теп-
лову, електричну енергію та природний газ, водопостачання та водовідведення; 

– проведення поточних проплат [23]. 
Варто зазначити, що упродовж років незалежності державними органами 

влади реалізуються нормативно-правові акти щодо погашення заборгованості 
населення за житлово-комунальні послуги. Так, Указом Президента України 
«Про додаткові заходи щодо погашення заборгованості населення за житлово-
комунальні послуги» від 11 травня 1999 року обґрунтовані напрями зменшення 
заборгованості за житлово-комунальні послуги, газ та електроенергію праців-
ників бюджетних установ і організацій, осіб рядового, керівного складу та віль-
нонайманих працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, пенсі-
онерів та осіб, які отримують соціальну допомогу [17]. 

З метою регулювання процесів формування й погашення заборгованості 
за надані житлово-комунальні послуги також були прийняті Закон України 
«Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-
комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» № 554-IV від 29 лютого 
2003 р., Закон України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України 
пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги»  
№ 486/96-ВР від 13 листопада 1996 р., Постанова Кабінету Міністрів України 
«Порядок погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних 
платежів за житлово-комунальні послуги та типовий договір про реструктури-
зацію заборгованості» № 976 від 27 червня 2003 р., Постанова Кабінету Мініст-
рів України «Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України»  
№ 512-XIV від 18 березня 1999 р. тощо [15, 16, 19, 21]. 

Крім того, у сфері нормативно-правового забезпечення функціонування 
підприємств житлово-комунального комплексу розроблене широке коло стан-
дартів, нормативів, норм і правил, які встановлюють якісні й кількісні показни-
ки, що визначають напрями розвитку підприємств житлово-комунального ком-
плексу, з урахуванням соціальних, економічних, природнокліматичних та ін-
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ших умов регіонів та населених пунктів. Натомість проблемними залишаються 
питання їхнього виконання на всіх рівнях державної влади, що спричиняє не 
тільки гальмування розвитку підприємств житлово-комунального комплексу, 
але й їхній занепад, в якому особливе значення має зростання заборгованості й 
неефективне управління нею. Щобільше, як вказують фахівці, списання боргів 
із оплати за спожиті житлово-комунальні послуги діючим законодавством не 
передбачено, що загострює проблеми надання якісних житлово-комунальних 
послуг, ефективності функціонування житлово-комунального комплексу, зни-
ження виробничо-господарського потенціалу тощо. 

Головними напрямами державного регулювання підприємствами житло-
во-комунального комплексу є впровадження комплексу дерегуляційних дій, 
спрямованих на зменшення кількості організаційних структур управління жит-
лово-комунальним господарством та зниження рівня їхнього впливу на фінан-
сово-господарську діяльність комунальних підприємств. Необхідно зазначити, 
що організаційна структура управління становить собою соціально-економічну 
категорію, яка обумовлена управлінською структурою та організаційними 
зв’язками, де взаємодіють елементи із зовнішнім середовищем і внутрішньою 
системою [75]. У контексті управління підприємствами житлово-комунального 
комплексу, оптимізації розрахунків за надані житлово-комунальні послуги про-
понується розглядати житлово-комунальне господарство як складну, багато-
елементну, динамічну організаційно-економічну систему, у склад якої входять 
підгалузі, об’єднання, підприємства, які вирішують різні за характером вироб-
ничі завдання [71]. Варто зазначити, що для оптимізації організаційної структу-
ри управління житлово-комунальним господарством загалом і заборгованістю 
зокрема, запропоновані такі дії: 

– скорочення органів регулювання підприємствами житлово-
комунального комплексу; 

– визначення чітких повноважень відповідних органів регулювання під-
приємствами житлово-комунального комплексу; 

– дотримання принципу керованості органів управління й усунення дуб-
лювання принципу дублювання функцій органів місцевого самоврядування, 
створення належної мотивації кадрового персоналу, що забезпечують управ-
ління й функціонування підприємств житлово-комунального господарства регі-
ону [87]; 

– забезпечення виконання розроблених і прийнятих законодавчих акти-
вів, що регламентують управління підприємствами житлово-комунального 
комплексу загалом і заборгованістю зокрема; 
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– реорганізація органів управління підприємствами житлово-
комунального комплексу й виділення, у рамках існуючої системи, в окрему ор-
ганізаційну структуру підрозділу, що здійснює управління процесом форму-
вання та погашення заборгованості на підприємствах житлово-комунального 
господарства й забезпечить взаємодію між партнерами та споживачами й орга-
нами державного управління тощо. 

До економічних методів регулювання державою процесів функціонуван-
ня підприємств житлово-комунального комплексу, належать такі: створення 
конкурентного середовища й розвиток ринкових відносин; демонополізація 
сфери житлово-комунального господарства; оновлення основних фондів; засто-
сування енергозберігаючих технологій; перехід на альтернативне паливо; утво-
рення компаній – замовників житлово-комунальних послуг; формування інсти-
тутів управителів; утворення об’єднань співвласників; утворення органів само-
організації населення [71], забезпечення зростання кваліфікації трудового поте-
нціалу, підготовка та підвищення кваліфікації фахівців, що створюють підґрун-
тя для впровадження сучасних форм і методів управління на підприємствах жи-
тлово-комунального комплексу; підвищення ефективності й результативності 
управління заборгованістю; економне використання питної води, електро- і те-
плоенергії, газу, оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури жи-
тлово-комунального господарства відповідно до потреб населення; розроблення 
прозорого механізму формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги 
тощо. 

До соціальних напрямів державного регулювання роботи підприємств 
житлово-комунального комплексу належать: 

– реалізація соціальних програм щодо забезпечення житлом незахищених 
верств населення й державна підтримка населення щодо одержання послуг, що 
гарантують необхідні умови життєдіяльності; 

– розвиток соціально орієнтованого й екологічного комунального  транс-
порту (електротранспорту); 

– перехід на адресну монетарну допомогу незахищеним верствам насе-
лення та пенсіонерам; 

– монетизація пільг у сфері житлово-комунального комплексу; 
– проведення взаємоузгодженої тарифної політики, яка враховує інтереси 

споживачів; 
– формування та дотримання державних соціальних стандартів (норм і 

нормативів) у сфері житлового фонду та житлово-комунального господарства; 
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– гласність, громадський контроль, прозорість та участь громадян у при-
йнятті рішень з питань реформування та розвитку підприємств житлово-
комунального комплексу [7] тощо. 

До головних напрямів регулювання державою діяльності підприємств 
житлово-комунального комплексу належать зростання ефективності формуван-
ня заборгованості та її погашення. Особливого значення в діяльності органів 
державного управління, зокрема, набуває забезпечення погашення платежів за 
житлово-комунальні послуги до рівня 95 %, контроль і моніторинг дебіторської 
та кредиторської заборгованостей, введення санкцій за несвоєчасну оплату по-
слуг. Державне регулювання у сфері формування й погашення заборгованості 
також спрямоване на усунення диспропорцій щодо відображення, визначення 
та визначення резерву сумнівних боргів, списання безнадійної дебіторської за-
боргованості, формування джерел її відшкодування, враховуючи особливості 
функціонування підприємств житлово-комунального комплексу. До того ж за-
пропоновано формувати відповідне інформаційно-аналітичне забезпечення, на-
прями автоматизації обліку розрахунків зі споживачами житлово-комунальних 
послуг, врахування резерву сумнівних боргів під час формування тарифів на 
послуги.  

Отже, внаслідок дослідження визначені напрями державного регулюван-
ня щодо підприємств житлово-комунального комплексу, виявлені особливості 
їхнього формування й використання відповідно до сучасних умов господарю-
вання України, охарактеризовано вплив державних інституцій на підприємства 
житлово-комунального комплексу, загалом і заборгованості, зокрема. 
 

3.2 Моделювання впливу факторів на формування й погашення  
заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу  

 
У сучасних економічних умовах формування й погашення заборгованості 

на підприємствах житлово-комунального комплексу залежить від багатьох фак-
торів, як детермінованих, так і стохастичних. Фактори формують детермінова-
ну частину величини дебіторської та кредиторської заборгованості та можливе 
їхнє відхилення від теоретичних значень, відображених у детермінованій час-
тині. Такі відхилення мають імовірнісний характер з певною функцією розподі-
лу та характеристиками (математичне сподівання, стандартне відхилення, дис-
персія). За теорією похибок, ці відхилення є сумою великої кількості випадко-
вих величин, які розподілені нормально, тобто вони мають щільність імовірно-
сті.  
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Для визначення причинно-наслідкових зв’язків між економічними  фак-
торами та показниками формування й погашення дебіторської та кредиторської 
заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу запропоно-
вано використовувати комбінований підхід, який базується на застосуванні ме-
тоду експертних оцінок та економетричного моделювання.  

Метод експертних оцінок (метод Делфі) застосовується для відбору фак-
торів, що впливають на процес формування й погашення заборгованості на під-
приємствах житлово-комунального комплексу. Сутність методу експертних 
оцінок полягає у вирішенні поставлених завдань на підставі думок експертів.  

 

Для реалізації цього методу застосовується індивідуальне або колективне 
опитування: 

– індивідуальне (інтерв’ю або аналітичне), коли дослідження базується на 
персональному опитуванні експертів; 

– колективні (метод комісії, метод віднесеної оцінки, дельфійський ме-
тод) передбачають проведення досліджень із групою експертів. 

Метод експертних оцінок передбачає складання анкети, яка для прове-
дення пропонованого дослідження виконувалася відповідно до показників, що 
можуть впливати на формування й погашення заборгованості на підприємствах 
житлово-комунального комплексу. Було, зокрема, запропоновано анкети, які 
визначають ступінь впливу показників, що можуть бути застосовані для дослі-
дження, а саме: 

– рівень сплати споживачами за надані житлово-комунальні  
послуги (Рспс); 

– показники ліквідності: коефіцієнт повної ліквідності (Кпл), коефіцієнт 
швидкої ліквідності (Кшл), коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал); 

– показники оборотності оборотних активів: коефіцієнт оборотності обо-
ротних активів (Кооа), коефіцієнт оборотності матеріальних запасів (Коз), коефі-
цієнт оборотності дебіторської заборгованості (Кодз); коефіцієнт обо-ротності 
грошових коштів (Когк); 

– показники ефективності використання базових засобів: фондовіддача 
базових засобів (Фбз), фондомісткість базових засобів (ФМбз); 

– показники, що характеризують структуру капіталу, або показники 
фінансової стійкості: коефіцієнт фінансової незалежності (Кфн), коефіцієнт фі-
нансової залежності (Кфз), показник співвідношення власного й позикового ка-
піталів (Квпк); 
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– показники результативності діяльності підприємств житлово-
комунального комплексу: коефіцієнт рентабельності наданих житлово-
комунальних послуг (Рп), коефіцієнт рентабельності базових засобів (Рбз), кое-
фіцієнт рентабельності оборотних активів (Роа), коефіцієнт рентабельності вла-
сного капіталу (Рвк), коефіцієнт рентабельності позикового капіталу (Рпк); 

– показники формування та використання робітників підприємств:  кое-
фіцієнт надходження робітників (Кнр), коефіцієнт вибуття робітників (Квр), кое-
фіцієнт руху робітників (Крр), продуктивність праці (Пп). 

Наведені показники визначаються на підставі даних щодо діяльності під-
приємств житлово-комунального комплексу Харківської області. 

Необхідно зазначити, що у якості результуючих показників формування й 
погашення заборгованості використовується рівень дебіторської заборгованості 
(Рдз), рівень кредиторської заборгованості (Ркз), співвідношення дебіторської та 
кредиторської заборгованості (Рдз/кз). 

Відповідно до пропонованих результуючих показників та показників, які 
можуть впливати на них, було проведено анкетування експертів (20 осіб) та 
отримані результати, які подані в таблицях 3.1, 3.2, 3.3. 

 

Таблиця 3.1 – Результати експертної оцінки впливу показників на рівень 
дебіторської заборгованості 
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Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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Шляхом дослідження визначено, що найбільший вплив мають рівень 
сплати споживачами за надані житлово-комунальні послуги, показники ліквід-
ності та оборотності оборотних активів (середні значення спостережень та рей-
тинг показників подані в додатку В). Таким чином, для встановлення причинно-
наслідкових зв’язків впливу факторів на рівень дебіторської заборгованості за-
стосовуються такі показники: 

– рівень сплати споживачів за надані житлово-комунальні послуги; 
– ліквідності; 
– оборотності оборотних активів; 
– фінансової стійкості. 
Отримані результати свідчать про те, що під час формування та погашен-

ня дебіторської заборгованості особливу увагу експерти надають активності та 
рівню сплати споживачами за надані житлово-комунальні послуги, можливос-
тям погашення своїми оборотними активами поточних зобов’язань, ефективно-
сті використання оборотних активів та їхніх елементів, структури капіталу.  
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Таблиця 3.2 – Результати експертної оцінки впливу показників на рівень 
кредиторської заборгованості 
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Шляхом дослідження визначено, що на рівень кредиторської заборгова-
ності на підприємствах житлово-комунального комплексу, на думку експертів, 
найбільший вплив здійснюють такі показники (див. додаток В): 

– оборотності оборотних активів; 
– ліквідності; 
– рівень сплати споживачів за надані житлово-комунальні послуги; 
– ефективності використання базових засобів; 
– фінансової стійкості. 
Необхідно зазначити, що на рівень кредиторської заборгованості підпри-

ємств ЖКК має вплив більш широке коло показників, що обумовлено особли-
востями формування кредиторської заборгованості, внутрішніми та зовнішніми 
факторами й умовами, у яких функціонують житлово-комунальні підприємства. 

 

Таблиця 3.3 – Результати експертної оцінки впливу показників на  
показник співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості 
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–
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті

  
ви
ко
ри
ст
ан
ня

 о
сн
ов
ни
х 

за
со
бі
в,

 

2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 



 

 118 

Продовження таблиці 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

–
 ф
ін
ан
со
во
ї с
ті
йк
ос
ті

, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 

– 
ре
зу
ль
та
ти
вн
ос
ті

  
ді
ял
ьн
ос
ті

 п
ід
пр
иє
м
ст
в 

Ж
К
К

, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

–
 ф
ор
м
ув
ан
ня

 т
а 
ви
ко
ри
ст
ан
ня

 
ро
бі
тн
ик
ів

 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Усього 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 

Таким чином визначено, що на показник співвідношення дебіторської та 
кредиторської заборгованості найбільший вплив мають такі фактори (див. до-
даток В): 

– рівень сплати споживачів за житлово-комунальні послуги; 
– показники ліквідності; 
– показники оборотності оборотних активів; 
– показники ефективності використання базових засобів; 
– показники фінансової стійкості. 
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Застосовуючи радарний підхід, можна відобразити ступінь впливу  фак-
торів на результуючі показники (рис. 3.2–3.4). 

 

 

Рис. 3.2 – Ступінь впливу факторів на рівень дебіторської заборгованості 
на підприємствах житлово-комунального комплексу  

(за середніми значеннями оцінок експертів) 
 

 

Рис. 3.3 – Ступінь впливу факторів на рівень кредиторської  
заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу  

(за середніми значеннями оцінок експертів) 
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Рис. 3.4 – Ступінь впливу факторів на показник співвідношення  
дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємствах  

житлово-комунального комплексу  
(за середніми значеннями оцінок експертів) 

 

Для оцінки достовірності отриманих результатів експертної оцінки, узго-
дженості думок експертів визначається коефіцієнт конкордації. Цей показник 
приймає значення в діапазоні від 0 до 1 (таблиця 3.4). 

 

Таблиця 3.4 – Визначення коефіцієнта конкордації 

Значення коефіцієнта  
конкордації 

Рівень узгодженості думок експертів 

0 – 0,3 Низький 

0,31 – 0,5 Незначний 

0,51 – 0,7 Посередній 

0,71 – 1 Високий 
 

Коефіцієнт конкордації (W) визначається за формулою: 

                                             ,                                (3.1) 

де S – сума квадратів відхилень суми рангів кожного об’єкта експертизи 
від середнього арифметичного рангів; 

 р – кількість експертів; 
 n – кількість об’єктів експертизи. 
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На підставі експертних оцінок визначено, що коефіцієнти конкордації 
мають значення, які характеризують високий рівень узгодженості думок експе-
ртів, що свідчить про результативність проведеного дослідження (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5 – Значення коефіцієнтів конкордації, які отримані для оцінки  
узгодженості думок експертів, що використовується для визначення 

впливу факторів на рівень дебіторської, кредиторської заборгованостей  
та їхнього співвідношення 

 

Варто зазначити, що для проведення дослідження і отримання відповід-
них оцінок важливе значення має відбір експертів. Експертами є спеціалісти, 
професіонали, які є компетентними щодо досліджуваних питань, володіють 
відповідними знаннями, здійснюють вибір найбільш аргументованих рішень, 
характеризується відповідними якісними ознаками (креативністю, компетентні-
стю, незалежністю, різнобічністю тощо) і мають значний досвід роботи. Для 
відбору експертів складається відповідна анкета, де визначені якісні характери-
стики щодо управління заборгованістю, враховуючи особливості функціону-
вання підприємств житлово-комунального комплексу, та визначаються бали  
(за 5-бальною шкалою), а саме: 

– професіоналізм; 
– досвід роботи в сфері управління заборгованістю на підприємствах жи-

тлово-комунального комплексу; 
– незалежність; 
– відповідальність; 
– компетентність; 
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– рівень наукової обізнаності щодо проблем управління заборгованістю 
на підприємствах житлово-комунального комплексу; 

– креативність; 
– усебічність; 
– допитливість.  
Відповідно до наведених ознак та характеристик виставляються бали що-

до кваліфікації експертів: 
«5» – відмінно; 
«4» – добре; 
«3» – задовільно; 
«2» – незадовільно; 
«1» – повністю не відповідає ознакам та характеристикам експерта. 
Визначаються середні значення оцінок для кожного з експертів. До того 

ж застосовується комбінований підхід, який базується на методах самооціню-
вання та визначення рівня кваліфікації й професіоналізму експертів іншими фа-
хівцями. Результати оцінювання подані в таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.5 – Результати оцінювання рівня кваліфікації та  
професіоналізму експертів щодо управління заборгованістю на підприємствах 
житлово-комунального комплексу 
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Продовження таблиці 3.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Н
ез
ал
еж
ні
ст
ь 

4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 

В
ід
по
ві
да
ль
ні
ст
ь 

5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 

К
ом
пе
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нт
ні
ст
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5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 

Р
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4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 

К
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3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5 5 5 5 4 3 
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3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 

Д
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5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
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Середні значення наведених ознак і характеристик відібраних експертів 
подані на рис. 3.6. Шляхом дослідження визначено, що серед якостей відібра-
них експертів найбільше значення мають компетентність (4,6), відповідальність 
(4,5), досвід роботи у сфері управління заборгованістю на підприємствах  
ЖКК (4,45). 

Водночас менш значними є такі показники: усебічність (3,3), незалеж-
ність (3,55), креативність (3,6). Таким чином, робимо висновок про необхід-
ність високого рівня професіоналізму та компетентності відібраних експертів 
при тому, що вони можуть мати певний рівень залежності й обмеженості під 
час вирішення проблем управління заборгованістю на підприємствах житлово-
комунального комплексу. 

 

 

 
Рис. 3.6 – Середні значення визначених ознак і характеристик відібраних 

експертів щодо встановлення причинно-наслідкових зв’язків між економічними 
факторами та показниками формування й погашення заборгованості на  

підприємствах житлово-комунального комплексу 
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Після відібраних факторів і груп показників (незалежність факторів) 
встановлюємо причинно-наслідкові зв’язки та вплив на рівень дебіторської та 
кредиторської заборгованості, їх співвідношення (результуючі показники),  
застосовуючи лінійну форму залежності: 

                           y = f(x1, x2, K,xn) + E,                                                (3.2) 

  де y – результуючі показники, що характеризують формування та пога-

шення заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу;  

 x1, x2, K,xn – величини незалежних факторів, які впливають на ре-

зультуючі показники формування та погашення заборгованості на підприємст-
вах житлово-комунального комплексу; 

E – похибка, яка має нормальний розподіл ймовірностей зі стандартним 

відхиленням δ = 1, і математичним сподіванням a = 0, Функція f(x1, x2, K,xn) – 

виражає детерміновану теоретичну частину величини y та стохастичну складову y.  

Для встановлення причинно-наслідкових зв’язків застосовується метод 
економетричного моделювання, який базується на використанні математичного 
інструментарію для вирішення економічних завдань. 

Рівняння (3.2) становить собою економетричну модель, у якій є змістовна 
та інформаційна частини. До змістовної частини належить визначення показни-
ка та факторів. До інформаційної системи – статистичні дані, які характеризу-

ють показник та фактори в динаміці. Вибір функції f моделі повинен базуватися 

на аналізі достатньої кількості факторів, а також залежностей між ними. 
Якщо у моделі використано недостатньо факторів, то вона не буде адек-

ватно відображати реальну залежність між показником та факторами. Для до-
стовірності проведеного дослідження та встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків необхідно, щоб на один фактор припадало від 7 до 16 спостережень. 
Для побудови трьох факторної моделі, зокрема, мінімальна кількість спостере-
жень складає 28.  

Для визначення головних факторів, що впливають на результуючі показ-
ники формування й погашення заборгованості, використовується теорія коре-
ляції, відповідно до якої визначаються залежні й незалежні фактори. Ступінь 
залежності між показником і визначеними факторами характеризується за до-
помогою розрахунку коефіцієнтів множинної детермінації та відносної станда-
ртної похибки. Чим більше значення коефіцієнта множинної детермінації, тим 
більша залежність існує між показником та обраними факторами. Чим менша 
відносна стандартна похибка, тим краще знайдена  апроксимація реальних да-

них показника за допомогою обраної функції f. Існують також і інші змістовні 
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характеристики якості обраної функції f (наприклад аналіз обчислених коефіці-
єнтів еластичності). 

Для загального формулювання завдання вибору функції f не існує методів 
її визначення, тому розглядаються різні класи та види функцій, для яких існу-
ють математичні методи їхнього знаходження, але для цього потрібно обов'яз-

ково враховувати ту обставину, що функція f повинна відображати реальний 

досліджуваний процес. 

Інформація, яка використовується для визначення функції f, повинна бути 

змістовною, надійною, придатною, достатньо повною та відповідати визначе-
ним вимогам щодо змісту й точності. Інформація не повинна мати синтаксич-
них і семантичних похибок, тобто вона не повинна бути спотвореною як під час 
підготовки, так і під час попереднього оброблення. Інформація не повинна мати 
прагматичних похибок, тобто вона не повинна спотворювати оцінок фактів.  

Підготовка інформації для проведення економетричного моделювання - 
відповідальна і трудомістка робота. Особливу увагу в цьому разі потрібно звер-
тати на точність інформації, тому що часто навіть незначні похибки щодо неї 
спричиняють великі відхилення в результатах розрахунків. Якщо використову-
ється нормативна інформація, то її потрібно перевірити на відповідність норма-
тивним даним сучасного стану. 

Для підвищення ефективності вибору функції f корисно використовувати 

системний підхід: завдання вибору f розглядати як систему подій, яка дослі-

джується відповідно до поставленої мети, з урахуванням взаємозв'язків між ци-
ми подіями. Послідовність цих дій така : 

1. Якісне визначення завдання. 
2. Визначення мети. 
3. Визначення реальності завдання. 
4. Якщо завдання нереальне, то потрібно зробити корекцію визначення 

завдання. 
5. Якщо завдання реальне, то потрібно зробити формалізацію якісного ви-

значення завдання. 
6. Розроблення економетричної моделі. 
7. Визначення варіанту функції f – детермінованої залежності. 
8. Визначення математичних співвідношень для залежності між факторам. 
9. Створення інформаційної бази для визначеної моделі. 
10. Визначення методу розв’язання задачі. 
11. Визначення засобу розв’язання задачі за розробленою моделлю. 
12. Проведення розрахунків за обраною моделлю. 
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13. Проведення аналізу отриманих розрахунків 
14. На підставі аналізу прийняти рішення: якщо отримані результати роз-

рахунків непридатні, то потрібно скорегувати модель чи інформацію та провес-
ти всі розрахунки знову. 

15. Якщо розрахунки придатні, то прийняти отриману модель для вико-
ристання. 

Метою розв’язання задачі є визначення адекватної математичної залеж-
ності між показником темпів зростання (зниження) заборгованості населення за 
надані житлово-комунальні послуги та факторами на підставі статистичних да-
них за минулий період. 

Реальність завдання ґрунтується на потребі розробити управлінські рі-
шення щодо підвищення ефективності управління заборгованістю для активіза-
ції розрахунків і зниження рівня заборгованості на підприємствах житлово-
комунального комплексу.  

Ступінь залежності між факторами визначається шляхом обчислення 
коефіцієнтів кореляції між факторами моделі. 

Якщо коефіцієнти кореляції близькі до 1, або –1, то такі фактори висо-
ко взаємозалежні і можуть бути взаємозамінюваними. Крім того, відповідно до 
запропонованих дій щодо здійснення економетричного моделювання, визнача-
ються критерії адекватності. Особливо потрібно звернути увагу на визначення 
F-критерію Фішера, t-критерію Стьюдента (для визначення важливості й зна-
чущості встановлених причинно-наслідкових зв’язків між факторами), перевір-
ку на гомо – або гетероскедастичність (для характеристики однорідності розпо-
ділу), перевірку на мультиколінеарність (залежність між факторами, що впли-
вають на результуючий показник), визначення критерію. Дарбіна-Уотсона (для 
перевірки рівня зв’язку між залишками). 

Отже, враховуючи вищезазначене, можна провести економетричне моде-
лювання впливу факторів на результуючі показники формування й погашення 
заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу Харківсь-
кого регіону шляхом використання кореляційно-регресійного аналізу. Для роз-
роблення економетричної моделі визначені коефіцієнти парної кореляції впли-
ву факторів на кожний із результуючих показників, значення яких подані в ко-
реляційних матрицях (таблиці 3.6–3.8) на підставі відібраних експертами пока-
зників. 
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Таблиця 3.6 – Матриця коефіцієнтів парної кореляції впливу факторів на 
рівень дебіторської заборгованості на підприємствах житлово-комунального 
комплексу Харківського регіону 

П
ок
аз
н
и
к
и

 

Рдз Рспс Кооа Кодз Когк Кпл Кшл Кал Кфн Кфз Квпк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рдз 1 -0,86 -0,67 -1 -0,34 -0,23 -0,54 -0,24 -0,21 0,64 0,52 

Рспс -0,86 1 0,43 0,86 0,44 0,21 0,42 0,11 0,25 -0,34 0,28 

Кооа -0,67 0,43 1 0,85 0,77 0,61 0,78 0,17 0,47 0,57 0,39 

Кодз -1 0,86 0,85 1 0,51 0,12 0,49 0,018 0,04 0,36 0,22 

Когк -0,34 0,44 0,77 0,51 1 0,16 0,19 0,07 0,21 0,17 0,29 

Кпл -0,23 0,21 0,61 0,12 0,16 1 0,65 0,13 0,05 0,32 0,45 

Кшл -0,54 0,42 0,78 0,49 0,19 0,65 1 0,49 0,12 0,35 0,63 

Кал -0,24 0,11 0,17 0,018 0,07 0,13 0,49 1 0,07 0,22 0,06 

Кфн -0,21 0,25 0,47 0,04 0,21 0,05 0,12 0,07 1 -0,79 0,54 

Кфз 0,64 -0,34 0,57 0,36 0,17 0,32 0,35 0,22 -0,79 1 -0,59 

Квпк 0,52 0,28 0,39 0,22 0,29 0,45 0,63 0,06 0,54 -0,59 1 
 
 

Шляхом дослідження визначено, що найбільший вплив на рівень дебітор-

ської заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу Хар-

ківського регіону здійснюють такі показники: 

– рівень сплати споживачами за надані житлово-комунальні послуги 

(Рспс) – коефіцієнт парної кореляції (R = – 0,86); 

– коефіцієнт оборотності оборотних активів (Кооа) – R = – 0,67; 

– коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Кодз) – R = – 1; 

– коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) – R = 0,64. 

Матриця коефіцієнтів парної кореляції впливу факторів на рівень креди-

торської заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу 

Харківського регіону подана в таблиці 3.7. 

 



Таблиця 3.7 – Матриця коефіцієнтів парної кореляції впливу факторів на рівень кредиторської заборгованості на 
підприємствах житлово-комунального комплексу Харківського регіону 

 

П
ок
аз
н
и
к
и

 

Р
к
з 

К
оо
а 

К
од
з 

К
ог
к
 

К
п
л
 

К
ш
л
 

К
ал

 

Р
сп
с 

Ф
бз

 

Ф
М
бз

 

К
ф
н
 

К
ф
з 

К
вп
к
 

Ркз 1 -0,52 -0,76 -0,21 -0,86 -0,76 -0,12 -0,72 -0,66 0,66 -0,32 0,56 -0,61 

Кооа -0,52 1 0,85 0,77 0,61 0,78 0,17 0,43 0,41 -0,41 0,47 0,57 0,39 

Кодз -0,76 0,85 1 0,51 0,12 0,49 0,018 0,86 0,44 -0,44 0,04 0,36 0,22 

Когк -0,21 0,77 0,51 1 0,16 0,19 0,07 0,44 0,31 -0,31 0,21 0,17 0,29 

Кпл -0,86 0,61 0,12 0,16 1 0,65 0,13 0,21 0,22 -0,22 0,05 0,32 0,45 

Кшл -0,76 0,78 0,49 0,19 0,65 1 0,49 0,42 0,27 -0,27 0,12 0,35 0,63 

Кал -0,12 0,17 0,018 0,07 0,13 0,49 1 0,11 0,14 -0,14 0,07 0,22 0,06 

Рспс -0,72 0,43 0,86 0,44 0,21 0,42 0,11 1 0,46 -0,46 0,25 -0,34 0,28 

Фбз 0,66 0,41 0,44 0,31 0,22 0,27 0,14 0,46 1 -1 0,56 -0,48 0,51 

ФМб -0,66 -0,41 -0,44 -0,31 -0,22 -0,27 -0,14 -0,46 -1 1 -0,56 0,48 -0,51 

Кфн -0,32 0,47 0,04 0,21 0,05 0,12 0,07 0,25 0,56 -0,56 1 -0,79 0,54 

Кфз 0,56 0,57 0,36 0,17 0,32 0,35 0,22 -0,34 -0,48 0,48 -0,79 1 -0,59 

Квпк -0,61 0,39 0,22 0,29 0,45 0,63 0,06 0,28 0,51 -0,51 0,54 -0,59 1 
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Отже, внаслідок дослідження визначено, що найбільший вплив на рівень 
кредиторської заборгованості на підприємствах житлово-комунального ком-
плексу Харківської області здійснюють такі показники: 

– коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) – (R = – 0,86); 
– коефіцієнті швидкої ліквідності (Кшл) та оборотності оборотних активів – 

(R = – 0,76); 
– рівень сплати споживачами за надані житлово-комунальні послуги – 

(Рспс) – (R = – 0,72); 
– показники ефективності використання базових засобів (фондовід-дача – 

Фбз та фондомісткість – ФМбз) – (R = – 0,66 та 0,66). 
Матриця коефіцієнтів парної кореляції впливу факторів на показник спів-

відношення дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємствах жи-
тлово-комунального комплексу Харківського регіону подана в таблиці 3.8. 

Внаслідок дослідження визначено, що найбільший вплив на показник 

співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості здійснюють: 

рівень сплати споживачами за надані житлово-комунальні послуги (Рспс) – 

(R = 0,87); 

– коефіцієнт оборотності оборотних активів (Кодз) – (R = 0,79); 

– коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) – (R = 0,76); 

– коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл) – (R = 0,72); 

– фондовіддача основних засобіс (Фбз) – (R = -0,62); 

– фондомісткість базових засобів (ФМбз) – (R = 0,62). 
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Таблиця 3.8 – Матриця коефіцієнтів парної кореляції впливу факторів на показник співвідношення дебіторської та 
кредиторської заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу Харківського регіону 

П
ок
аз
н
и
к
и

 

Р
дз
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К
од
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К
ог
к
 

К
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л
 

К
ш
л
 

К
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Р
сп
с 

Ф
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Ф
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ф
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К
ф
з 

К
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Рдз/кз 1 0,56 0,79 0,19 0,76 0,72 0,09 0,87 0,62 -0,62 0,29 -0,46 0,53 

Кооа 0,56 1 0,85 0,77 0,61 0,78 0,17 0,43 0,41 -0,41 0,47 0,57 0,39 

Кодз 0,79 0,85 1 0,51 0,12 0,49 0,018 0,86 0,44 -0,44 0,04 0,36 0,22 

Когк 0,19 0,77 0,51 1 0,16 0,19 0,07 0,44 0,31 -0,31 0,21 0,17 0,29 

Кпл 0,76 0,61 0,12 0,16 1 0,65 0,13 0,21 0,22 -0,22 0,05 0,32 0,45 

Кшл 0,72 0,78 0,49 0,19 0,65 1 0,49 0,42 0,27 -0,27 0,12 0,35 0,63 

Кал 0,09 0,17 
 

0,018 0,07 0,13 0,49 1 0,11 0,14 -0,14 0,07 0,22 0,06 

Рспс 0,87 0,43 0,86 0,44 0,21 0,42 0,11 1 0,46 -0,46 0,25 -0,34 0,28 

Фбз -0,62 0,41 0,44 0,31 0,22 0,27 0,14 0,46 1 -1 0,56 -0,48 0,51 

ФМбз 0,62 -0,41 -0,44 -0,31 -0,22 -0,27 -0,14 -0,46 -1 1 -0,56 0,48 -0,51 

Кфн 0,29 0,47 0,04 0,21 0,05 0,12 0,07 0,25 0,56 -0,56 1 -0,79 0,54 

Кфз -0,46 0,57 0,36 0,17 0,32 0,35 0,22 -0,34 -0,48 0,48 -0,79 1 -0,59 

Квпк 0,53 0,39 0,22 0,29 0,45 0,63 0,06 0,28 0,51 -0,51 0,54 -0,59 1 
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Значення коефіцієнтів парної кореляції та рівень впливу показників на ре-
зультуючу складу, що показують визначені коефіцієнти, подані в таблиці 3.9. 

 

Таблиця 3.9 – Значення коефіцієнтів парної кореляції та рівень впливу 
показників на результуючу складу, що показують визначені коефіцієнти 

Діапазон значень коефіцієнту 
парної кореляції 

Рівень впливу 

0–0,20 Низький 

0,21–0,40 Незначний 

0,41–0,60 Посередній 

0,61–0,80 Значний 

0,81–1,0 Високий 
 

Таким чином, узагальнюючи вищезазначене, можна побудувати таблицю 
для виявлення факторів, що впливають на результуючі показники та визначен-
ня рівня мультиколінеарності, яка становить собою залежність між показника-
ми, що здійснюють вплив на фактори (у) за значень коефіцієнтів парної кореля-
ції більше 0,7 (таблиця 3.10). 

 

Таблиця 3.10 – Значення коефіцієнтів парної кореляції для факторів, які 
найбільше впливають на результуючі показники (рівень дебіторської та креди-
торської заборгованостей, співвідношення дебіторської та кредиторської забор-
гованостей) 

Залежні змінні 
Незалежні змінні 

Рдз Ркз Рдз/кз 

Рспс – 0,86 – 0,72 0,87 

Кооа – 0,67 – 0,76 0,79 

Кодз – 1,0 – – 
Кфз 0,64 – – 
Кпл – – 0,86 0,76 

Кшл – – 0,76 0,72 

            Фбз – – 0,66 0,62 

  ФМбз – – 0,66 – 0,62 

 

Враховуючи результати дослідження, можна стверджувати, що між де-
якими незалежними факторами є мультиколінеарність, оскільки коефіцієнти 
парної кореляції більше 0,5, що знижує результативність та достовірність до-
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слідження (таблиця 3.11). Тому подані показники вилучені з подальшого дослі-
дження. 

 

Таблиця 3.11 – Рівень мультиколінеарності між незалежними  
показниками (х), які найбільше впливають на результуючі показники (у) 

Показники Значення коефіцієнтів  
парної кореляції (R) 

Рівень  
мультиколінеарності 

Рдз 

Рспс з Кодз 0,86 Високий 

Кооа з Кодз 0,85 Високий 

 Кодз з Кфз 0,57 Значний 

Ркз 

Кпл з Кшл 0,65 Значний 

Фбз з ФМбз – 1 Високий 

Рдз/кз 

Кооа з Кшл 0,78 Високий 

Кпл з Кшл 0,65 Значний 
 

 

Отже, для побудови моделі та встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків щодо показників та рівня дебіторської заборгованості коефіцієнт обо-
ротності дебіторської заборгованості має високий або значний рівень мульти-
колінеарності з показниками, що суттєво впливають на результуючу складову 
моделі. Тому приймаємо рішення щодо вилучення коефіцієнта оборотності де-
біторської заборгованості з моделювання. 

Під час встановлення причинно-наслідкових зв’язків показників із рівнем 
кредиторської заборгованості на підприємствах житлово-комунального ком-
плексу Харківської області коефіцієнти поточної ліквідності та швидкої ліквід-
ності мають значний рівень мультиколінеарності. Враховуючи економічну сут-
ність коефіцієнта поточної ліквідності, його більш широке значення для під-
приємства (враховуються матеріальні запаси) порівняно із коефіцієнтом швид-
кої ліквідності, прийнято рішення щодо вилучення останнього показника (Кшл) з 
моделювання. Між показником фондовіддачі та фондомісткості базових засобів 
також існує високий рівень мультиколінеарності (коефіцієнт парної кореляції 
дорівнює 1). Виходячи з цього, для встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків і розроблення моделі залишаємо показник ефективності використання 
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базових засобів на підприємствах житлово-комунального комплексу Харківсь-
кої області – фондовіддачі.  

Встановлюючи причинно-наслідкові зв’язки між співвідношенням дебі-
торської та кредиторської заборгованості й відповідними показниками, можна 
визначити, що коефіцієнт швидкої ліквідності має високий або значний рівень 
мультиколінеарності. Тому приймаємо рішення щодо вилучення цього коефіці-
єнту з моделювання.   

Для подальшої побудови економетричної моделі застосовуються відпові-
дні методи, а саме: 

– метод передбачень (внесень) становить собою пошук найкращої моди-
фікації економетричної моделі шляхом послідовного внесення найбільш впли-
вових показників у модель, враховуючи коефіцієнти парної кореляції та рівень 
мультиколінеарності. До того ж визначається частковий F-критерій Фішера та 
коефіцієнт множинної кореляції, найбільші значення яких відповідають най-
кращій модифікації економетричної моделі впливу факторів на результуючі фа-
ктори. Варто зазначити, що F-критерій Фішера застосовується для перевірки 
моделі на значущість встановлених причинно-наслідкових зв’язків. У випадку, 
коли розрахункове значення часткового F-критерію Фішера перевищує його 
нормативне або табличне значення, фактори залишаються у моделі. Навпаки, 
коли розрахункове значення часткового F-критерію Фішера менше норматив-
ного або табличного значення, то фактор не вноситься в економетричну модель, 
і вона залишається у відповідному вигляді. F-критерій Фішера у загальному ви-
гляді визначається за формулою: 

 
                       F = (ESS / k) / RSS / (n – k – 1),                                (3.2) 

 де ESS – пояснювальна сума квадратів відхилень; 
  RSS – залишкова (непояснювальна) сума квадратів; 
  к – кількість ступенів свободи; 

 n – кількість значень факторів моделі [107]. 
 Ця формула трансформується у таке рівняння: 
 

                                    F= r2 / к / (1 - r2) / (n – k - 1),                                         (3.3) 
 де r2 – коефіцієнт кореляції. 
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 Для кожної модифікації побудованих економетричних моделей визнача-
ються часткові коефіцієнти множинної кореляції для випадків, коли здійсню-
ють вплив на результуючий параметр два або декілька факторів: 
 

                                       
)1)(1( 22

,

yzxz
rr

rrr
r yzxzxy

zxe −−
−

= ,                                     (3.4) 

 де rxy,z – коефіцієнт часткової кореляції між х і у у випадку постійного 
впливу показника z; 

 rxy, rxz, ryz – звичайні коефіцієнти кореляції між х і у, х і z, у і z   від-
повідно [107]. 

Загалом коефіцієнт множинної кореляції характеризує ступінь спільного 
впливу незалежних факторів на результуючу складову. Значення поданого по-
казника варіюється від 0 до 1, відповідаючи встановленому ступеню впливу. 
Тобто, якщо значення коефіцієнта множинної кореляції наближається до 1, то 
зростає і ступінь спільного впливу показників на результуючу складову. 

Для розробленої економетричної моделі коефіцієнт множинної кореляції 
визначається за формулою Боярського: 
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nххухR ,                                         (3.5) 

  де  α  – порядок повної матриці коефіцієнтів кореляції;  

   *∆  – визначник повної матриці коефіцієнтів кореляції зі замінною 

нижнього правого елемента нулем; 

  0∆  – визначник матриці, в якій враховані коефіцієнти парної коре-

ляції незалежних факторів [128]. Таким чином, у модель вносяться показники 
доти, доки зростає коефіцієнт множинної кореляції; 
 – вилучень: полягає у почерговому вилучені з побудованої економет-
ричної моделі факторів, що мають найменший вплив на результуючу складову. 
Разом із тим визначаються частковий F-критерій Фішера та коефіцієнт мно-
жинної кореляції. 
 Використовуючи метод внесень, на підставі розрахованих часткових  
F-критеріїв Фішера та коефіцієнтів множинної кореляції можна побудувати 
економетричні моделі впливу факторів на рівні дебіторської та кредиторської 
заборгованості, на показник співвідношення дебіторської та кредиторської за-
боргованості (таблиця 3.12). 
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 Таблиця 3.12 – Економетричні моделі впливу показників на рівні дебітор-
ської та кредиторської заборгованості, на показник співвідношення дебіторсь-
кої та кредиторської заборгованості 

Економетрична модель 
Коефіцієнт  

множинної кореляції 
(R yx1..xn) 

F-критерій  
Фішера  

(розрахунковий) 
1 2 3 

Рдз = 0,04 – 0,035 х Рспс  – 0,021 х Кооа  + 
+ 0,012 х Кфз (3.6) 

 

0,86 8,23 

Ркз = 0,023 – 0,056 х Кпл – 0,028 х Рспс  –      
– 0,016 х Фоз  (3.7) 

0,82 8,16 

Рдз/кз = 0,067 + 0,056 х Рспс  + 0,042 х Кодз 
+  + 0,034 х Кпл (3.8) 

0,81 7,18 

 

Необхідно зазначити, що розрахункові значення F-критерію Фішера роз-
роблених економетричних моделей перевищують його критичні  
значення (6,59), що відповідає умовам адекватності цих моделей. Крім того, ви-
значені коефіцієнти множинної кореляції моделей свідчать про високий ступінь 
спільного впливу факторів на результуючі складові. 

Для перевірки адекватності розроблених економетричних моделей засто-
совуються відповідні критерії. Розрахункові значення t-критерію Стьюдента, 
зокрема, подані в таблиці 3.13. Варто зазначити, що t-критерій Стьюден-та ви-
значається для перевірки достовірності визначених коефіцієнтів кореляції. У 
випадку, коли розрахункові значення цього критерію перевищують критичні, 
підтверджується достовірність визначених коефіцієнтів кореляції, якщо навпа-
ки, – відповідний показник моделі вилучається.  

 

Таблиця 3.13 – Значення t-критеріїв Стьюдента розроблених моделей 

Показники моделі Розрахункове значення  
t-критерію Стьюдента 

Критичне значення  
t-критерію Стьюдента 

1 2 3 

Для моделі 3.6 

Постійний член 12,2 2,04 

Рспс 8,7 2,04 

Кооа 6,18 2,04 

Кфз 4,12 2,04 
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Продовження таблиці 3.13 
1 2 3 

Для моделі 3.7 

Постійний член 10,6 2,04 

Кпл 7,5 2,04 

Рспс 6,13 2,04 

Фоз 3,15 2,04 

Для моделі 3.8 

Постійний член 9,4 2,04 

Рспс 6,17 2,04 

Кодз 5,19 2,04 

Кпл 3,8 2,04 

 

Шляхом визначення пропонованих параметрів розроблених моделей 
(таблиці 3.12 – 3.13) встановлено, що коефіцієнт множинної кореляції варію-
ється у проміжку від 0,81 до 0,86, що свідчить про високий спільний вплив не-
залежних показників моделі на залежні змінні. Тобто, спільний вплив рівня 
сплати споживачами за надані житлово-комунальні послуги (Рспс), коефіцієнта 
оборотності оборотних активів (Кооа) та коефіцієнта фінансової залежності (Кфз) 
на 86 % обумовлюють зміни рівня дебіторської заборгованості (Рдз). Спільний 
вплив коефіцієнта поточної ліквідності (Кпл), рівня сплати споживачами за на-
дані житлово-комунальні послуги (Рспс) та фондовіддачі базових засобів (Фбз)  
на 82 % обумовлює зміни рівня кредиторської заборгованості (Ркз). Спільний 
вплив рівня сплати споживачами за надані житлово-комунальні послуги (Рспс), 
коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості (Кодз), коефіцієнта поточ-
ної ліквідності (Кпл) на 81 % обумовлюють зміни показників співвідношення 
дебіторської та кредиторської заборгованості. Значення розрахованих F-
критеріїв Фішера та t-критеріїв Стьюдента свідчать про адекватність визначе-
них причинно-наслідкових зв’язків та їхню значущість, оскільки фактичні зна-
чення пропонованих параметрів перевищують відповідні табличні значення (за 
рівня значущості 0,95).  

Перевірка на гомо- або гетероскедастичність здійснюється на підставі ви-
користання рангового коефіцієнта кореляції Спірмена, значення якого застосо-
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вуються під час розрахунків t-критеріїв Стьюдента для кожного з факторів. Ре-
зультати розрахунків подані в Додатку Д. 

Внаслідок дослідження визначено, що розраховані значення коефіцієнта 
рангової кореляції Спірмена і визначені на цій основі t-критерії  Стьюдента для 
факторів моделі свідчать про її гомоскедастичність, оскільки розраховані  
t-критерії Стьюдента менше його критичних значень (таблиця 3.14). 

 

Таблиця 3.14 – Значення t-критеріїв Стьюдента розроблених моделей, ви-
значених для перевірки моделей на гомо- або гетероскедастичність 

Показники моделі Розрахункове значення  
t-критерію Стьюдента 

Критичне значення  
t-критерію Стьюдента 

Для моделі 3.6 

Рдз & Рспс  0,72 2,04 

Рдз & Кооа 0,56 2,04 

Рдз & Кфз 0,51 2,04 

Для моделі 3.7 

Ркз & Кпл 0,43 2,04 

Ркз & Рспс 0,23 2,04 

Ркз & Фоз 0,18 2,04 

Для моделі 3.8 

Рдз/кз & Рспс 0,64 2,04 

Рдз/кз & Кодз 0,49 2,04 

Рдз/кз & Кпл 0,38 2,04 
 

Для перевірки рівня зв’язку між залишками використовується критерій 
Дарбіна-Уотсона. Шляхом дослідження визначено, що значення критеріїв Дар-

біна-Уотсона (таблиця 3.15) знаходиться в проміжку (dU < d < 4 – dU ), де відсу-
тня автокореляція (додаток Д).  

Таблиця 3.15 – Значення критеріїв Дарбіна-Уотсона розроблених еконо-
метричних моделей 

Номер моделі Значення критерію Дарбіна-Уотсона 

Модель 3.6 2,41 

Модель 3.7 2,44 

Модель 3.8 2,42 
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Таким чином, розроблені економетричні моделі й визначені критерії сві-

дчать про адекватність і достовірність встановлених причинно-наслідкових 

зв’язків між незалежними показниками, рівнями дебіторської й кредиторської 

заборгованості та показником співвідношення дебіторської і кредиторської за-

боргованості.  

Отже, на підставі встановлених причинно-наслідкових зв’язків між пока-

зниками, що впливають на результуючі складові економетричних моделей, за-

пропоновані відповідні управлінські рішення, що впливають на формування й 

погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах 

житлово-комунального комплексу Харківської області. Під час розроблення 

відповідних управлінських рішень необхідно враховувати особливості функці-

онування, стан і платоспроможність населення та їхню взаємодію з підприємст-

вами житлово-комунального комплексу. Крім того визначено, що зростання рі-

вня сплати споживачами житлово-комунальних послуг на 1 % спричиняє зни-

ження рівня дебіторської заборгованості на 3,5 %. Навпаки, у разі зниження рі-

вня сплати споживачами житлово-комунальних послуг на 1 % спричиняє зрос-

тання результуючої складової на відповідні  відсотки. У разі зростання коефіці-

єнта оборотності оборотних активів на один оборот за рік скоротиться рівень 

дебіторської заборгованості на 2,1 %, і навпаки. Зростання коефіцієнта фінан-

сової залежності на 1 % спричинить зростання рівня дебіторської заборгованос-

ті на 1,2 %, і навпаки. Варто зазначити, що за відсутності впливу пропонованих 

показників рівень дебіторської заборгованості на підприємствах житлово-

комунального комплексу Харківської області зросте на 4 %, що обумовлено 

впливом інших факторів. 

Враховуючи встановлені причинно-наслідкові зв’язки у моделі 3.7, мож-

на зробити висновок про те, що зростання коефіцієнта поточної ліквідності  

на 1 % спричиняє зниження рівня кредиторської заборгованості на підприємст-

вах житлово-комунального комплексу Харківської області, на 5,6 %, і навпаки. 

Зростання рівня сплати споживачами житлово-комунальних послуг  

на 1% – 2,8%, і навпаки. Збільшення фондовіддачі базових засобів на  

1% – 1,6%, і навпаки. За відсутності впливу пропонованих показників рівень 

кредиторської заборгованості на підприємствах житлово-комунального ком-

плексу Харківської області зростає на 2,3%, що обумовлено також впливом ін-

ших факторів. 

Необхідно зазначити, що зростання рівня сплати споживачами житлово-

комунальних послуг на 1% спричинить збільшення показника співвідношення 
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дебіторської та кредиторської заборгованості на 5,6 %, і навпаки. Збільшення 

коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості на один оборот на рік –  

на 4,2 %, і навпаки. Збільшення коефіцієнта поточної ліквідності на 1 % – на 

3,4%, і навпаки. За відсутності впливу наведених показників моделі 3.8 показ-

ник співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості зростає  

на 6,7 %, що також обумовлено впливом інших факторів. 

Таким чином, запропонований комбінований підхід оцінки впливу еко-

номічних показників на рівні дебіторської та кредиторської заборгованостей і 

їхнє співвідношення базуються на методах експертного та економетричного 

аналізу та складаються із взаємопов’язаних етапів, а саме: формування інфор-

маційно-аналітичного забезпечення на базі даних щодо діяльності підприємств 

житлово-комунального комплексу Харківської області; відбір експертів, які ви-

значають показники, що застосовуються для моделювання; здійснення вибору 

показників, які впливають на результуючі складові моделей на базі методу екс-

пертних оцінок; визначення показників, які здійснюють найбільший вплив на 

результуючі складові моделей на базі коефіцієнтів парної кореляції; побудова 

економетричних моделей і встановлення причинно-наслідкових зв’язків між 

економічними показниками й рівнями дебіторської та кредиторської заборгова-

ностей, співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованостей; пере-

вірка адекватності економетричної моделі на базі відповідних критеріїв і тестів; 

інтерпретація отриманих результатів дослідження. 

На підставі використання запропонованої методики і встановлених при-

чинно-наслідкових зв’язків визначені напрями щодо зниження рівнів дебітор-

ської та кредиторської заборгованостей і забезпечення оптимального співвід-

ношення між ними. Для вирішення окреслених завдань, зокрема, запропонова-

но вчинити дії щодо забезпечення зростання рівня сплати споживачами житло-

во-комунальних послуг, коефіцієнта оборотності оборотних активів, зниження 

коефіцієнта фінансової залежності, збільшення коефіцієнтів поточної ліквідно-

сті, оборотності дебіторської заборгованості та фондовіддачі базових засобів. 

Крім того, напрями досягнення визначених завдань належать до сфери ви-

рішення комплексу соціально-економічних питань, які містять мікро-,  мезо- і ма-

крорівні й потребують використання відповідних моделей та механізмів управлін-

ня заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу.  
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3.3 Модель державно-приватного партнерства в системі управління 
заборгованістю підприємств житлово-комунального комплексу  
 

У системі управління заборгованістю підприємств житлово-комунального 
комплексу використовуються сучасні моделі, що забезпечують створення ефек-
тивних партнерських відносин, які базуються на застосуванні  ринкових прин-
ципів функціонування комунального господарства.  

У цьому контексті необхідно використовувати модель державно-при-
ватного партнерства на підприємствах ЖКК, на що вказують учені [83, 193, 
203, 204, 205, 206, 210]. Відповідно до Закону України «Про державно-приватне 
партнерство» № 2404-VI від 1 липня 2010 р. [5], державно-приватне партнерст-
во – це співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою 
Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) й юридичними 
особами (крім державних та комунальних підприємств) або фізичними  
особами – підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на підста-
ві договору. Наведені напрями впровадження ринкових принципів функціону-
вання житлово-комунальних підприємств, залучення приватних інвесторів до 
пропонованої сфери вирішення проблеми використання моделі приватно-
державного партнерства на підприємствах житлово-комунального комплексу. 
Крім того, цей процес має системний характер, який передбачає здійснення 
комплексу взаємообумовлених дій на підставі відповідної нормативно-правової 
й договірної бази. 

Внаслідок дослідження теоретико-методичних підходів щодо визначення 
процесу формування й використання державно-приватного партнерства встано-
влено, що більшість положень базується на договірних угодах або співробітни-
цтві між державними органами та приватним сектором. В. Варнавський, зокре-
ма, визначає державно-приватне партнерство як інституційний та організацій-
ний альянс між державою та бізнесом з метою реалізації національних та між-
народних, масштабних та локальних суспільно значущих об’єктів [69]. Вказую-
чи на довгостроковий характер державно-приватного партнерства, А. Власов 
зосереджує увагу на особливостях взаємодії між державою та приватними інве-
сторами з метою досягнення суспільно значущих цілей [72]. На противагу по-
передньому досліднику, Є. Коровін під час визначення державно-приватного 
партнерства визначає і середньостроковий термін здійснення цього процесу, 
який відбувається між державою та приватним сектором і у межах якого увага 
зосереджується на досягненні політичних цілей і розподілі фінансових резуль-
татів та ризиків [111]. 
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  Забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльнос-
ті порівняно з традиційними схемами функціонування, без залучення приват-
них інвесторів 

  Довготривалість відносин, терміни яких варіюються від 5 до 50 років 

– Передача приватному інвестору частини ризику щодо функціонування  
підприємств 

– Залучення приватних інвестицій до діяльності підприємств 

Шляхом аналізу видів державно-приватного партнерства (додаток Ж) ви-
значено, що у сфері житлово-комунального комплексу використовуються такі 
види партнерства: 

– партнерство щодо модернізації об’єктів житлово-комунального  ком-
плексу регіонів; 

– партнерство щодо використання спеціального менеджменту; 
– інноваційне партнерство; 
– соціальне партнерство. 
Зазначені види державно-приватного партнерства використовуються в 

комплексі у змішаній формі, із застосування переваг партнерства у сфері моде-
рнізації, використанням спеціального менеджменту, інноваційного й соціально-
го партнерства, що забезпечує всебічне виконання програм і проектів на під-
приємствах житлово-комунального комплексу.  

Переваги державно-приватного партнерства зазначені на рис. 3.7. 
 
 

Рис. 3.7 – Переваги державно-приватного партнерства 
 

Варто зазначити, що для забезпечення розвитку підприємств житлово-
комунального комплексу необхідно запровадити принципи державно-при-
ватного партнерства, до яких належать: 

– рівність перед законом державних і приватних партнерів; 
– заборона будь-якої дискримінації прав державних чи приватних інвес-

торів; 
– врахування інтересів державних і приватних партнерів; 
– рівнозначний розподіл прав, обов’язків і ризиків між державними та 

приватними партнерами; 
– забезпечення виконання договірних зобов’язань і отримання відповід-

них економічних вигод, що забезпечує розвиток суб’єктів, що беруть участь у 
державно-приватному партнерстві. 

Перелік функцій державно-приватного партнерства на підприємствах жи-
тлово-комунального комплексу подано на рис. 3.8. 
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Рис. 3.8 – Функції державно-приватного партнерства на підприємствах 
житлово-комунального комплексу 

 

Отже, у межах державно-приватного партнерства на підприємствах жит-
лово-комунального комплексу реалізуються функції, які спрямовані на проек-
тування, фінансування, будівництво, відновлення, експлуатацію, пошук, обслу-
говування, що дає змогу забезпечити та підвищити рівень ефективності управ-
ління заборгованістю. 

Відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство», 
державні закупівлі здійснюються на принципах прозорості, рівності, достовір-
ності. Крім того, до процесу державних закупівель допускаються не тільки віт-
чизняні суб’єкти господарювання, але й іноземні партнери. 

Об’єкти державно-приватного партнерства належать державному  парт-
нерові, не можуть бути приватизовані й повністю передані приватному партне-
рові.  Фінансування  державно-приватного  партнерства  здійснюється   шляхом  
використання таких джерел: 

– фінансових ресурсів приватного партнера; 
– запозичених фінансових ресурсів; 
– коштів державного та місцевих бюджетів; 
– інших джерел, не заборонених законодавством. 
На підставі викладеного вище розроблена й запропонована модель дер-

жавно-приватного партнерства на підприємствах житлово-комунального ком-
плексу (рис. 3.9) [53], яка складається із комплексу взаємопов’язаних стадій, що 
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базуються на застосуванні відповідних принципів та функцій і регулюються дого-
вірними умовами між державними інституціями та приватними партнерами на ба-
зі відповідної нормативно-правової документації, а також передбачає визначення 
напрямів партнерства, джерел фінансування, характеристику ризиків і забезпе-
чення моніторингу й контролю з боку державного та приватного партнерів за ви-
користаними ресурсами з метою недопущення необґрунтованого зростання забор-
гованості на підприємствах житлово-комунального комплексу, що сприяє зрос-
танню ефективності й результативності їхньої діяльності.  

Форми контрактів, які використовуються у моделі державно-приват-ного 
партнерства, подані в додатку З. У результаті дослідження встановлено, що у 
сфері здійснення державно-приватного партнерства на підприємствах житлово-
комунального комплексу запропоновано побудувати договірне підґрунтя, яке 
базується на відповідних контрактах на послуги, управління, лізингові угоди, 
змішані угоди, спільну діяльність, розподіл продукції та дає змогу підвищити 
ефективність управління заборгованістю, її моніторингом і контролем. 

У сучасних умовах господарювання, залежно від особливостей функціо-
нування та стану підприємств житлово-комунального комплексу, можуть бути 
використані зазначені контракти, що забезпечить регламентацію та розподіл 
повноважень і ризиків у сфері управління заборгованістю. 

Варто зазначити, що об’єктами впровадження й розвитку державно-
приватного партнерства на підприємствах житлово-комунального комплексу 
можуть бути існуючі, відтворювані та нові об’єкти. Крім того, прийняття рі-
шення щодо забезпечення розвитку державно-приватного партнерства здійсню-
ється на підставі аналізу ефективності впровадження й реалізації цієї моделі на 
підприємствах житлово-комунального комплексу. Якщо спостерігається зрос-
тання ефективності, то забезпечується розвиток державно-приватного партнер-
ства, якщо ні, то спочатку здійснюється процес формування й упровадження 
моделі на підприємствах житлово-комунального комплексу (вибір приватних 
партнерів, формування й розроблення договірних відносин тощо)  
(див. рис. 3.9). 

Упровадження державно-приватного партнерства на підприємствах ЖКК 
з метою забезпечення управління заборгованістю здійснюється таким чином: 

– проводить збирання та оброблення інформації щодо стану та особливо-
стей розвитку державно-приватного партнерства  

– визначаються джерела фінансування проектів державно-приватного 
партнерства; 

– обґрунтовуються соціально-економічні й екологічні наслідки  
впровадження державно-приватного партнерства на підприємствах  
житлово-комунального комплексу; 
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Рис. 3.9 – Модель державно-приватного партнерства на підприємствах  

житлово-комунального комплексу 
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– здійснюється характеристика ризиків, що можуть виникнути внаслідок 
упровадження й реалізації державно-приватного партнерства; 

– визначається рівень виконання договірних умов щодо державно-при-
ватного партнерства між державними та місцевими органами влади й приват-
ними інвесторами; 

– здійснюється характеристика форм та інструментів реалізації  
державно-приватного партнерства. 

Аналіз ефективності впровадження й реалізації державно-приватного 
партнерства здійснюється уповноваженими сільськими, селищними, міськими, 
районними та обласними радами щодо об’єктів житлово-комунального компле-
ксу, які знаходяться в розпорядженні виконавчих органів місцевого  
самоврядування. 

Досвід використання державно-приватного партнерства на підприємствах 
житлово-комунального комплексу свідчить, що він є дієвим механізмом підви-
щення ефективності функціонування цих об’єктів комунальної власності. Як 
зазначають деякі фахівці [127], державно-приватне партнерство є багатоаспект-
ним складним процесом, який складається із взаємообумовлених стадій, що 
мають системний характер, спрямованих на визначення відповідних напрямів, 
вимог, рівня якості, обсягів, платіжного механізму, процедур, характеристики 
ризиків, забезпечення контролю за виконанням договірних умов між держав-
ними інституціями та приватним сектором.  

Крім того, головною причиною для впровадження моделі державно-
приватного партнерства на підприємствах житлово-комунального комплексу є 
обмеженість коштів державного та місцевих бюджетів і залучення додаткових 
інвестиційних ресурсів приватного сектору економіки. Проте реалізація держа-
вно-приватного партнерства під час використання проектів на підприємствах 
житлово-комунального комплексу на сучасному етапі економічних перетворень 
гальмується внаслідок таких причин: 

– низький рівень урегульованості відносин у сфері приватно-держав-ного 
партнерства; 

– неефективна система регіонального управління житлово-комунальним 
комплексом; 

– протидія чиновників щодо впровадження приватно-державного парт-
нерства; 

– невпевненість інвесторів щодо інвестування коштів у житлово-
комунальний комплекс регіонів внаслідок значного ризику й низької результа-
тивності діяльності комунальних підприємств; 
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– неврегульованість нормативно-правової бази щодо впровадження й ре-
алізації приватно-державного партнерства на підприємствах житлово-
комунального комплексу; 

– відсутність дієвих механізмів контролю й моніторингу за виконанням 
договірних умов у сфері державно-приватного партнерства; 

– неврегульованість проведення конкурсів щодо передачі об’єктів  жит-
лово-комунального комплексу приватним інвесторам; 

– високий ризик виконання договірних зобов’язань у довгостроковій пер-
спективі тощо. 

Для забезпечення впровадження й реалізації державно-приватного парт-
нерства на підприємствах житлово-комунального комплексу необхідно створи-
ти умови щодо надання державних гарантій щодо виконання договірних умов, 
забезпечення фінансування програм державно-приватного партнерства, зокрема 
за рахунок коштів державного й місцевих бюджетів. Особливе значення має 
впровадження на базі державно-приватного партнерства енерго- й ресурсозбе-
рігаючих технологій, що підвищить ефективність і результативність функціо-
нування житлово-комунального комплексу. Крім того, модель державно-
приватного партнерства дасть змогу оптимізувати розрахунки за комунальні 
послуги, зменшити заборгованість і забезпечити цільове використання коштів. 

Таким чином, внаслідок дослідження запропонована модель державно-
приватного партнерства, у рамках якої важливою функцією є моніторинг і кон-
троль за формуванням та погашенням заборгованості під час реалізації проектів 
на підприємствах житлово-комунального комплексу з боку як державного пар-
тнера, так і приватного інвестора. Таким чином підвищується рівень ефектив-
ності управління заборгованістю на підприємствах ЖКК шляхом взаємного мо-
ніторингу та контролю. Обґрунтована необхідність використання цієї моделі 
для підвищення ефективності й результативності  функціонування об’єктів ко-
мунальної власності. Варто зазначити, що запропонована модель дає змогу 
сформувати договірні умови щодо взаємодії державних органів і приватних ін-
весторів, врахувати принципи та функції, визначити джерела фінансування 
програм і проектів, що орієнтовані на зростання ефективності державно-
приватного партнерства.  
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Організаційно-економічний механізм управління заборгованістю на  
підприємствах житлово-комунального комплексу  
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3.4 Рекомендації щодо удосконалення організаційно-економічних  
засад управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального 
комплексу 

 

У надзвичайних економічних умовах житлово-комунальний комплекс по-
требує переосмислення підходів до напрямів удосконалення організаційно-
економічніх засад управління заборгованістю, розроблення відповідних реко-
мендацій для подолання кризових явищ на базі оптимізації розрахунків, змен-
шення заборгованості й формування траєкторій розвитку підприємств житлово-
комунального комплексу. 

Для забезпечення управління заборгованістю на підприємствах житлово-
комунального комплексу запропоновано застосовувати організаційно-
економічний механізм управління заборгованістю. На підставі на теоретико-
методичних положень та визначенні організаційно-економічного механізму 
(розділ 1.4) охарактеризовані складові елементи цього механізму, які подані  
на рис. 3.10. 

 

 

 
 
 

 

Рис. 3.10 – Структурні елементи ОЕМУЗ на підприємствах  
житлово-комунального комплексу 
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Отже, структурними елементами організаційно-економічного механізму 
управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу є: 

1) принципи: обґрунтованості прийняття управлінських рішень всіма за-
цікавленими особами (державою, підприємствами, що забезпечують постачан-
ня ресурсів, населенням, громадськими організаціями та фінансовими устано-
вами) й підприємствами житлово-комунального комплексу; збалансованості 
бюджетних відносин, інтересів усіх сторін, які беруть участь у процесі надання 
житлово-комунальних послуг, усіх видів потоків тощо; цілеспрямованості при-
йнятих управлінських рішень; відповідальності всіх зацікавлених осіб і прозо-
рості результатів прийняття управлінських рішень, інформаційних потоків що-
до діяльності підприємств житлово-комунального комплексу; 

2) методи, що використовуються в організаційно-економічному механізмі 
управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплек-
су: аналіз та синтез; прийняття управлінських рішень відповідно до їхньої доці-
льності й обґрунтованості та визначених особливостей зовнішнього середови-
ща; економіко-математичного моделювання, які дають змогу побудувати мо-
дель відповідно до існуючих соціально-економічних умов і прийняти управлін-
ські рішення; програмно-цільові методи, які спрямовані на оптимізацію й ці-
льових характер виконання визначених завдань на підприємствах житлово-
комунального комплексу й розподілу ресурсів. Варто зазначити, що на важли-
вість і напрями використання методів економічного аналізу, економіко-
математичного моделювання для прийняття управлінських рішень вказувала 
значна кількість учених [68, 70, 101, 103, 107, 113, 114, 115, 128, 130, 170, 180, 
188, 189, 190, 200, 202]; 

3) інструменти, що використовуються в організаційно-економічному ме-
ханізмі управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального 
комплексу: моделювання та інформаційні технології, які спрямовані на розроб-
лення й упровадження моделей, на підставі яких приймаються відповідні 
управлінські рішення та застосовуються інформаційні інструменти щодо фор-
мування й погашення заборгованості на підприємствах житлово-комунального 
комплексу та інших зацікавлених осіб; бюджетні, які формуються на підставі 
відносин центральних, регіональних органів влади, підприємств, що постача-
ють ресурси, населення та фінансових установ і підприємств житлово-
комунального комплексу, спрямованих на збалансування використаних еконо-
мічних, фінансових та інших ресурсів; регіональні, що враховують особливості 
впливу місцевих органів влади на підприємства  житлово-комунального госпо-
дарства через запропоновані програми й концепції, а також особливості регіо-
нального розвитку; економічного й фінансового аналізу, які дають змогу визна-
чити головні напрями та особливості формування економічних і фінансових 
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показників діяльності підприємств житлово-комунального комплексу на регіо-
нальному рівні для прийняття обґрунтованих управлінських рішень; 

4) нормативно-правове забезпечення, яке містить закони України, поста-
нови Кабінету Міністрів України, укази Президента України, розпорядження та 
документи місцевих органів влади, програми, концепції, інформаційно-
аналітичне забезпечення щодо підприємств житлово-комунального комплексу 
та зацікавлених осіб, що беруть участь у процесі формування й надання послуг. 

Внаслідок дослідження запропоновані такі напрями удосконалення орга-
нізаційно-економічного механізму управління заборгованістю на підприємствах 
житлово-комунального комплексу: 

– визначення суб’єктів, які взаємодіють у сфері житлово-комунального 
комплексу. Такими суб’єктами є постачальники паливно-енергетичних ресур-
сів, підприємства й споживачі житлово-комунального комплексу (населення, 
державні та муніципальні установи, суб’єкти господарювання, інші споживачі), 
фінансові установи, соціальні організації, державні інституції. Підвищення 
ефективності взаємодії між суб’єктами створює підґрунтя для розвитку житло-
во-комунального комплексу. Крім того, особливу увагу потрібно надати удо-
сконаленню механізму й інструментарію взаємодії між суб’єктами, обґрунту-
ванню принципів і функцій, що забезпечують цей процес; 

– формування нормативно-правової бази, інформаційно-аналітичного забез-
печення процесу функціонування підприємств житлово-комунального комплексу; 

– побудова договірної бази з метою регламентації взаємодії між 
суб’єктами житлово-комунального комплексу з використанням існуючого до-
свіду застосування договорів; 

– визначення інструментарію для роботи із заборгованістю, враховуючи 
особливості функціонування суб’єктів, які взаємодіють у житлово-
комунальному комплексі; 

– формування політики управління заборгованістю на підприємствах жи-
тлово-комунального комплексу. У цьому контексті запропоновано такі види 
політики: агресивна, консервативна й помірна, які залежно від трансформацій-
них умов змінюються, що забезпечує постійний вплив на процес формування й 
погашення заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу. 
Необхідно зазначити, що агресивна політика у сфері управління заборгованістю 
спрямована на створення як дебіторської, так і кредиторської заборгованостей, 
із забезпеченням усебічного контролю на комунальних підприємствах за цим 
процесом. Натомість у сучасних умовах застосування такої політики спричи-
нить зростання заборгованості й гальмування розвитку підприємств житлово-
комунального комплексу. Консервативна політика характеризується значним 
обмеженням щодо формування заборгованості під час взаємодії із суб’єктами в 
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житлово-комунальному комплексі. Проте використання такої політики немож-
ливо на підприємствах житлово-комунального комплексу, оскільки виникнення 
й погашення заборгованості є ознакою їх функціонування на сучасному етапі 
економічних перетворень. Помірна політика передбачає можливість створення 
відповідного рівня заборгованості, забезпечення контролю за цим рівнем, вико-
ристання відповідних обмежень щодо активного формування заборгованості. 
Отже, в рамках цієї політики постійно визначається мінімальний рівень забор-
гованості, щодо якого застосовуються управлінські дії з метою його формуван-
ня й погашення; 

– трансформація організаційної структури для підвищення мотивації та 
відповідальності споживачів шляхом упровадження об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків; 

– забезпечення впровадження результатів економетричного моделювання по-
казників формування та погашення заборгованості на підприємствах житлово-
комунального комплексу, що забезпечує прийняття відповідних управлінських дій; 

– упровадження моделі державно-приватного партнерства з метою лібе-
ралізації відносин між державними та муніципальними інституціями та приват-
ними партнерами, забезпечення моніторингу й контролю за формуванням і по-
гашенням заборгованістю, що підвищить ефективність управління заборговані-
стю на підприємствах житлово-комунального комплексу; 

– формування та впровадження інструментарію щодо погашення заборго-
ваності, враховуючи особливості функціонування суб’єктів, що взаємодіють у 
житлово-комунальному комплексі. 

Отже, на підставі визначених напрямів запропоновано алгоритм формування 
ОЕМУЗ на підприємствах житлово-комунального комплексу (рис. 3.11) [54, 61]. 

Організаційно-економічний механізм управління заборгованістю на під-
приємствах житлово-комунального комплексу становить собою комплекс взає-
мозалежних елементів, які враховують взаємодію між партнерами, обумовле-
ними відповідними договірними умовами, інструменти фінансування в житло-
во-комунальному комплексі, організаційно-аналітичні інструменти, політику 
управління заборгованістю й методи погашення дебіторської та кредиторської 
заборгованостей, спрямованих на розвиток суб’єктів, що функціонують у сфері 
житлово-комунального комплексу. 

У запропонованому алгоритмі щодо формування організаційно-
економічного механізму управління передбачено використання моделі держав-
но-приватного партнерства, що забезпечить залучення додаткових інвестицій-
них ресурсів, підвищення ефективності й результативності використання кош-
тів, забезпечення їхнього цільового характеру, зростання моніторингу й конт-
ролю за формуванням і погашенням заборгованості, більш повної реалізації по-
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тенціальних можливостей суб’єктів, що взаємодіють у сфері житлово-
комунального комплексу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11 – Алгоритм формування організаційно-економічного механізму 
управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу 
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У межах запропонованого алгоритму важливе значення для забезпечення 

управління заборгованістю на підприємствах ЖКК має формування договірної 

бази, із визначенням відповідних джерел для фінансування пропонованих змін 

(концесія, інвестиційні програми, RAB тарифи).  

У сформованому алгоритмі формування організаційно-економічного ме-

ханізму управління заборгованістю запропоновано удосконалити існуючу сис-

тему її регулювання. 

У системі управління, зокрема, на базі існуючих можливостей, запропо-

новано сформувати або удосконалити штатний моніторинговий інформаційно-

аналітичний підрозділ управління заборгованістю на підприємствах житлово-

комунального комплексу, який здійснює аналіз стану, динаміки заборгованості, 

ефективності здійснених заходів, виявляє фактори, що впливають на форму-

вання й погашення заборгованості. Штатний інформаційно-аналітичний під-

розділ управління заборгованістю формується шляхом удосконалення існуючої 

організаційної структури та відповідних фінансових можливостей підприємств 

житлово-комунального комплексу. Крім того, важливе значення під час забез-

печення функціонування цього організаційного підрозділу мають інформаційні 

технології управління формуванням і погашенням заборгованості (білінгові си-

стеми, дерево рішень, системи  комплексної автоматизації, технологія «Елект-

ронний рахунок», Єдина інформаційна система управління, спеціалізовані ав-

томатизовані системи обліку, системи інтегрованого інформаційного забезпе-

чення тощо).  

Шляхом застосування інформаційних технологій, використовуючи  від-

повідну нормативно-правову базу, аналітичні дані, штатний моніторинговий 

інформаційно-аналітичний підрозділ управління заборгованістю на підприємс-

твах житлово-комунального комплексу здійснюється моделювання впливу фак-

торів на рівні дебіторської та кредиторської заборгованостей, співвідношення 

цих заборгованостей. 

Результуючим етапом в організаційно-економічному механізмі управлін-

ня заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу є пога-

шення та інкасація заборгованості відповідно до договірних умов. Якщо цей 

процес, внаслідок здійснення попередніх дій, має позитивний результат (повер-

нення грошових коштів або зниження рівня кредиторської заборгованості), то 

на базі зворотного зв’язку здійснюється процес управління заборгованістю на 

підприємствах ЖКК, починаючи з визначення напрямів та особливостей взає-

модії між відповідними суб’єктами. У випадку виникнення дисбалансів та дис-
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пропорцій (зростання) в процесі інкасації заборгованості, відповідно до  

договірних умов, виникає необхідність застосування методів її погашення в 

розрізі дебіторської та кредиторської заборгованостей. Для погашення й рефі-

нансування дебіторської заборгованості використовуються такі методи: 

– досудові: облік векселів, аутсорсінг, відстрочення платежу, реструкту-

ризації; 

– судові, які базуються на відповідних судових рішеннях щодо погашення 

дебіторської заборгованості із взаємодіючими особами. 

Для погашення кредиторської заборгованості також використовуються 

досудові (проведення взаємозаліків, поступка прав власності на головні засоби, 

надання векселя) й судові методи.  

Отже, запропонований алгоритм формування організаційно-економічного 

механізму управління заборгованістю дає змогу застосувати організаційні та 

економічні важелі, інструменти для забезпечення своєчасного управління забо-

ргованістю і реагування на негативні явища для підвищення ефективності й ре-

зультативності функціонування підприємств житлово-комунального комплексу, 

зростання якості наданих споживачам житлово-комунальних послуг. 

Необхідно зазначити, що для забезпечення зростання ефективності 

управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплек-

су, оптимізації її рівня запропоновано здійснювати такі заходи: 

1. Забезпечити зростання рівня сплати споживачами житлово-

комунальних послуг шляхом проведення інформаційної та роз’яснювальної ро-

боти, якості наданих житлово-комунальних послуг, застосування санкцій та 

економічних стимулів, здійснення адресної допомоги для відповідних груп 

споживачів, формування та вдосконалення автоматизованої системи управління 

розрахунками споживачів, розроблення рекомендацій щодо формування тариф-

ної політики, забезпечення договірних відносин між підприємствами ЖКК та 

споживачами, формування системи моніторингу й контролю за здійсненням 

оплати житлово-комунальних послуг, реструктуризація боргових зобов’язань, 

застосування досудових і судових методів роботи з борговими зобов’язаннями, 

підвищення оперативності, достовірності та повноти інформації щодо комуна-

льних платежів, субсидій, пільг. 

2. Прискорити оборотність оборотних активів шляхом формування пов-

ного та достовірного інформаційно-аналітичного забезпечення щодо створення, 

руху та використання оборотних активів, моніторинг і контроль за їхнім вико-

ристанням на кожному етапі виробничо-господарської діяльності, забезпечення 
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оптимального рівня матеріальних запасів на підприємствах житлово-

комунального комплексу, постійна робота з дебіторською заборгованістю, реа-

лізація відповідної політики управління, реалізація програм з ресурсозбережен-

ня, удосконалення виробничої інфраструктури комунальних підприємств, 

упровадження системи мотивацій щодо ефективного використання елементів 

оборотних активів, удосконалення системи розрахунків. 

3. Знизити коефіцієнт фінансової залежності шляхом скорочення рівня 

кредиторської заборгованості, оптимізації взаємодії зі всіма групами зацікавле-

них осіб, що функціонують у сфері надання житлово-комунальних послуг, за-

безпечення своєчасності розрахунків з постачальниками, фінансовими устано-

вами, податковими органами та фондами соціального страхування.  

4. Збільшення коефіцієнта поточної ліквідності на базі формування опти-

мальної структури оборотних активів житлово-комунальних підприємств, зрос-

тання обсягів оборотних активів порівняно з кількістю поточних зобов’язань.   

5. Зростання оборотності дебіторської заборгованості шляхом реалізації 

заходів щодо зростання рівня сплати споживачами житлово-комунальних по-

слуг, застосування інструментів зростання ефективності формування й пога-

шення дебіторської заборгованості, реалізація політики управління заборгова-

ністю залежно від стану підприємств, житлово-комунального комплексу та 

держави загалом, збільшення якості наданих житлово-комунальних послуг на 

підставі стандартів якості, забезпечення контролю, безпеки, технічної та саніта-

рної відповідності встановленим вимогам, впровадження критеріїв міжнародної 

системи якості ISO 9000, забезпечення безперебійності надання житлово-

комунальних послуг, зниження тривалості відключень, зокрема води та елект-

ропостачання, здійснення анкетування споживачів щодо рівня якості наданих 

послуг та використання відповідних моделей їхньої оцінки.  

6. Формування та реалізація заходів щодо зростання ефективності вико-

ристання головних засобів підприємств житлово-комунального комплексу, які 

полягають у застосуванні сучасних технологій, матеріалів під час здійснення 

ремонту мереж, використання енергозберігаючих технологій. 

Внаслідок удосконалення організаційно-економічних засад управління 

заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу отримані 

такі висновки й пропозиції: 

1. Для забезпечення розвитку підприємств житлово-комунального ком-

плексу загалом й управління заборгованістю зокрема необхідно здійснювати 
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обґрунтоване державне регулювання шляхом реалізації нормативно-правових, 

організаційних, економічних та соціальних напрямів.  

2. Доведено, що для забезпечення управління заборгованістю на підпри-

ємствах житлово-комунального комплексу встановлені причинно-наслідкові 

зв’язки між показниками формування й погашення заборгованості (рівнями де-

біторської та кредиторської заборгованостей, співвідношенням дебіторської та 

кредиторської заборгованостей) та економічними показниками шляхом засто-

сування комбінованого підходу, який базується на методах експертної оцінки та 

економетричного моделювання. 

3. Обґрунтовано, що для удосконалення організаційно-економічних засад 

управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу 

й прийняття відповідних управлінських рішень, у межах комбінованого підхо-

ду, використовуючи інструментарій економетричного моделювання, застосо-

вуються коефіцієнти кореляції, F-критерій Фішера, t-критерій Стьюдента, Дар-

біна-Уотсона. Крім того, здійснюється перевірка на мультиколінеарність і на 

гомо- або гетероскедастичність. Пропоновані критерії й тести дають змогу ви-

значити рівень достовірності й адекватності економетричних моделей та визна-

чених причинно-наслідкових зв’язків між показниками формування й погашен-

ня заборгованості (рівнями та співвідношенням дебіторської та кредиторської 

заборгованостей) та економічними показниками.  

4. Застосовуючи метод експертних оцінок та радарний підхід, виявлено 

показники, які мають найбільший вплив на рівні й співвідношення дебіторської 

та кредиторської заборгованостей.  

5. Доведено високий рівень узгодженості думок експертів на базі коефіці-

єнта конкордації, що свідчить про високий рівень проведеного дослідження. 

6. Шляхом встановлення причинно-наслідкових зв’язків визначено, що 

найбільший вплив на рівень дебіторської заборгованості мають рівень сплати 

споживачами за надані житлово-комунальні послуги, коефіцієнт оборотності 

оборотних активів, коефіцієнт фінансової залежності. Доведено, що зміна рівня 

кредиторської заборгованості в значній мірі обумовлена  трансформаціями, які 

відбуваються з коефіцієнтом поточної ліквідності, рівнем сплати споживачів за 

надані житлово-комунальні послуги  та фондовіддачі базових засобів. Встанов-

лено високий рівень впливу  рівня сплати споживачами за надані житлово-

комунальні послуги, коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, кое-

фіцієнта поточної ліквідності співвідношення дебіторської та кредиторської за-

боргованостей. 



 

 157 

7. Запропоновано комбінований підхід до оцінки впливу економічних по-

казників на рівні дебіторської та кредиторської заборгованостей і їхнього спів-

відношення, який базується на методах експертного та економетричного аналі-

зу, і складається зі взаємопов’язаних етапів і спрямований на розроблення 

управлінських рішень щодо підвищення ефективності формування й погашення 

заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу. 

8. Шляхом дослідження теоретико-методологічних положень і практич-

них аспектів визначення державно-приватного партнерства доведено, що біль-

шість підходів базується на договірних угодах або співробітництві між держав-

ними органами та приватним сектором. Обґрунтовано, що в сучасних умовах 

функціонування підприємств житлово-комунального комплексу види держав-

но-приватного партнерства використовуються у змішаній формі, застосовуючи 

положення партнерства у сфері модернізації, використання спеціального мене-

джменту, інноваційного й соціального партнерства, що забезпечує повне вико-

нання програм і проектів у житлово-комунальному комплексі.  

9. Охарактеризована модель державно-приватного партнерства на підпри-

ємствах житлово-комунального комплексу, яка складається із сукупності взає-

мопов’язаних етапів, що базуються на застосуванні принципів, функцій та регу-

люються договірними умовами між державними інституціями й приватними пар-

тнерами на підставі відповідної нормативно-правової документації, і передбачає 

визначення напрямів партнерства, джерел фінансування, характеристику ризиків і 

забезпечення моніторингу й контролю з боку державного та приватного партнерів 

за використаними ресурсами для недопущення необґрунтованого зростання забо-

ргованості на підприємствах житлово-комунального комплексу, сприяє зростанню 

ефективності й результативності їхньої діяльності. 

10. Запропоновано напрями удосконалення організаційно-економічного 

механізму управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального 

комплексу, які містять визначення суб’єктів, які взаємодіють у сфері житлово-

комунального комплексу; формування нормативно-правової бази, інформацій-

но-аналітичного забезпечення; побудову договірної бази для регламентації вза-

ємодії між суб’єктами житлово-комунального комплексу; визначення інструме-

нтарію для роботи із заборгованістю, враховуючи особливості функціонування 

суб’єктів, які взаємодіють у житлово-комунальному комплексі; формування 

політики управління заборгованістю; трансформацію організаційної структури 

для підвищення мотивації й відповідальності споживачів; впровадження моделі 
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державно-приватного партнерства; формування та впровадження інструмента-

рію щодо погашення заборгованості. 

11. Доведено, що організаційно-економічний механізм управління забор-

гованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу становить со-

бою комплекс взаємозалежних елементів, які враховують взаємодію між парт-

нерами, обумовленими відповідними договірними умовами, інструменти фі-

нансування в житлово-комунальному комплексі, організаційно-аналітичні ін-

струменти, політику управління заборгованістю й методи погашення дебіторсь-

кої та кредиторської заборгованостей, спрямованих на розвиток суб’єктів, що 

функціонують у сфері житлово-комунального комплексу. 

12. Запропоновано алгоритм щодо формування організаційно-

економічного механізму управління, у межах якого передбачено використання 

моделі державно-приватного партнерства, що забезпечить залучення додатко-

вих інвестиційних ресурсів, підвищення ефективності й результативності вико-

ристання коштів, забезпечення їхнього цільового характеру, зростання моніто-

рингу й контролю за формуванням і погашенням заборгованості, більш повної 

реалізації потенційних можливостей суб’єктів, що взаємодіють у сфері житло-

во-комунального комплексу, договірної бази, джерел фінансування, удоскона-

лення існуючої системи управління заборгованістю шляхом застосування шта-

тного моніторингового інформаційно-аналітичного підрозділу, використання 

інформаційних технологій та інструментів моделювання впливу факторів на рі-

вні дебіторської та кредиторської заборгованостей, їхнє співвідношення, пога-

шення та інкасацію заборгованості  відповідно до договірних умов.  

13. Доведено, що для забезпечення погашення заборгованості на підпри-

ємствах житлово-комунального комплексу запропоновано використовувати до-

судові (облік векселів, аутсорсінг, відстрочення платежу, методи реструктури-

зації) й судові (базуються на відповідних судових рішеннях щодо погашення 

заборгованості із взаємодіючими особами) методи управління. 

14. Запропоновано алгоритм формування організаційно-економічного ме-

ханізму управління заборгованістю, який дає змогу застосувати організаційні та 

економічні важелі, інструменти для забезпечення своєчасного управління забо-

ргованістю й реагування на негативні явища з метою підвищення ефективності 

й результативності функціонування підприємств житлово-комунального ком-

плексу, зростання якості наданих житлово-комунальних послуг споживачам. 
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15. Визначені напрями щодо зростання ефективності управління заборго-

ваністю на підприємствах житлово-комунального комплексу, оптимізації її рів-

ня, які полягають у забезпеченні зростання рівня сплати споживачами житлово-

комунальних послуг шляхом проведення інформаційної та роз’яснювальної ро-

боти, якості наданих житлово-комунальних послуг, застосування санкцій та 

економічних стимулів, здійснення адресної допомоги щодо відповідних груп 

споживачів, формування та удосконалення автоматизованої системи управління 

розрахунками споживачів, розроблення рекомендацій щодо формування тариф-

ної політики, забезпечення договірних  відносин між підприємствами ЖКК та 

споживачами, прискорення оборотності оборотних активів, скорочення рівня 

кредиторської заборгованості, оптимізації взаємодії зі всіма групами зацікавле-

них осіб, що функціонують у сфері надання житлово-комунальних послуг, за-

безпечення своєчасності розрахунків з постачальниками, фінансовими устано-

вами, податковими органами та фондами соціального страхування, формування 

оптимальної  структури оборотних активів житлово-комунальних підприємств, 

зростання обсягів оборотних активів порівняно з кількість поточних зо-

бов’язань, реалізації політики управління заборгованістю залежно від стану 

підприємств, житлово-комунального комплексу та держави загалом, збільшен-

ня якості наданих житлово-комунальних послуг на базі стандартів якості, за-

безпечення контролю, безпеки, технічної та санітарної відповідності встановле-

ним вимогам, впровадження критеріїв міжнародної системи якості ISO 9000, 

забезпечення безперебійності надання житлово-комунальних послуг, зниження 

тривалості відключень, зокрема води та електропостачання, анкетування спо-

живачів щодо рівня якості наданих послуг та використання відповідних моде-

лей її оцінки, формування та реалізації заходів щодо зростання ефективності 

використання базових засобів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Внаслідок дослідження досягнута мета роботи – обґрунтовані теоретико-

методологічні положення та практичні рекомендації щодо удосконалення орга-

нізаційно-економічних засад управління заборгованістю на підприємствах жит-

лово-комунального комплексу. На підставі вирішення поставлених завдань 

отримані такі висновки й пропозиції: 

1. Шляхом узагальнення теоретичних підходів щодо формування й пога-

шення заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу за-

пропоновані напрями, у межах яких використовуються інструментарій, засто-

совується політика управління заборгованістю, інформаційні технології, мето-

ди, які дають змогу своєчасно реагувати на негативні явища, диспропорції та 

дисбаланси, що виникають на підприємствах ЖКК.  

2. Визначені особливості формування й погашення заборгованості на під-

приємствах житлово-комунального комплексу, які характеризуються  фактора-

ми, що впливають на створення заборгованості, методами її управління, напря-

мами інкасації й рефінансування, впливом державних інституцій та взаємодією 

між суб’єктами, що функціонують у житлово-комунальному комплексі. 

3. Запропоновані напрями впровадження сучасних технологій щодо 

управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплек-

су, які містять комплекс функціональних блоків та інструментів, що  охоплю-

ють процеси створення й погашення заборгованості та дають змогу постійно 

контролювати рівень заборгованості з різними групами зацікавлених осіб, реа-

гувати на її структурні зміни, приймати управлінські рішення щодо існуючих 

економічних умов. 

4. Доведено, що на підприємствах житлово-комунального комплексу 

України не подолані кризові явища, які пов’язані із зовнішніми макроекономіч-

ними диспропорціями, платоспроможністю населення, його соціальним забез-

печенням, невідповідністю тарифів фактичній собівартості, недофінансуванням 

галузі, відсутністю системних дій щодо впровадження сучасної техніки та тех-

нологій, низьким рівнем проведення ремонтних робіт базових засобів та вико-

ристанням сучасних енергетичних технологій. 

5. Визначена важливість підприємств житлово-комунального комплексу 

для розвитку Харківського регіону, функціонування яких характеризується не-

стабільністю, зниженням ефективності та результативності діяльності, якості 

наданих послуг, технічного стану базових засобів.  
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6. Шляхом узагальнення існуючого міжнародного досвіду доведена мож-

ливість застосування положень німецької та французької моделей, які містять 

напрями дерегуляції відносин між державними органами й підприємствами жи-

тлово-комунального комплексу, забезпечують можливість залучення додатко-

вих фінансових й інвестиційних ресурсів за зовнішнього контролю з боку дер-

жавних органів управління, та визначені напрями управління заборгованістю на 

підприємствах цього комплексу, головними з яких є здійснення агітаційної ро-

боти, погашення заборгованості через факторингові компанії, автоматизація 

управління заборгованістю споживачів за надані житлово-комунальні послуги, 

контроль за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованостей, 

застосування преміальної системи оплати праці для робітників структурних 

підрозділів, які здійснюють управління заборгованості. 

7. Удосконалено схеми  фінансування на підприємствах житлово-

комунального комплексу шляхом застосування концесійних угод, інвестицій-

них програм і системи RAB тарифів, що дає змогу забезпечити своєчасність по-

гашення заборгованості, залучити кошти в будівництво й модернізацію систем 

комунальної інфраструктури, фінансувати технічні й технологічні заходи, 

трансформувати організаційну, управлінську та інші структури підприємств 

ЖКК, повне фінансування й планування інвестиційних проектів. 

8. Застосовуючи комбінований підхід, встановлені причинно-наслідкові 

зв’язки, які характеризують найбільший вплив економічних показників (рівень 

сплати споживачами за надані житлово-комунальні послуги, коефіцієнт оборо-

тності оборотних активів та дебіторської заборгованості, коефіцієнт фінансової 

залежності, коефіцієнт поточної ліквідності, фондовіддача базових засобів) на 

рівні дебіторської та кредиторської заборгованостей, їх співвідношення, що 

дасть змогу застосувати відповідні дії з метою зростання ефективності управ-

ління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу.  

9. Шляхом систематизації теоретико-методологічних підходів щодо ви-

значення державно-приватного партнерства доведено, що більшість з них базу-

ється на договірних угодах або співробітництві між державними органами й 

приватним сектором, а види державно-приватного партнерства на підприємст-

вах житлово-комунального комплексу використовуються у змішаній формі, за-

стосовуючи ці положення у сфері модернізації, використання спеціального ме-

неджменту, інноваційного й соціального партнерства, що забезпечує повне ви-

конання програм і проектів у житлово-комунальному комплексі.  



 

 162 

10. Запропоновані рекомендації щодо удосконалення організаційно-

економічних засад управління заборгованістю на підприємствах житлово-

комунального комплексу, які полягають у розробленні алгоритму формування 

організаційно-економічного механізму управління заборгованістю, його реалі-

зації на підприємствах житлово-комунального комплексу, обґрунтуванні необ-

хідності застосування штатного моніторингового інформаційно-аналітичного 

підрозділу, використанні інформаційних технологій та інструментів моделю-

вання впливу факторів на рівні дебіторської та кредиторської заборгованостей, 

їхнього співвідношення, погашення та інкасації заборгованості відповідно до 

договірних умов, у визначених напрямах щодо зростання ефективності управ-

ління заборгованістю на підприємствах ЖКК. 

11. Розроблені пропозиції щодо зростання ефективності управління забо-

ргованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу, які спрямовані 

на збільшення рівня сплати споживачами житлово-комунальних послуг, при-

скорення оборотності оборотних активів, скорочення рівня кредиторської забо-

ргованості, оптимізацію взаємодії зі всіма групами зацікавлених осіб, що функ-

ціонують у сфері надання житлово-комунальних послуг, формування оптима-

льної структури оборотних активів підприємств ЖКК, зростання обсягів оборо-

тних активів порівняно із величиною поточних зобов’язань, що дасть змогу за-

безпечити своєчасність погашення заборгованості, знизити її рівень. 
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ДОДАТОК А 
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ДОДАТОК Б 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В  
МАСШТАБІ УКРАЇНИ У 2009 р. [153] 

Показники Україна Харківська 
область 

Питома 
вага, % 

Місце  
в Україні 

Територія, тис. кв. км 603,5 31,4 5,2 4 

   Чисельність наявного на-
селення, тис. осіб 

45 962,9 2 769,1 6,02 4 

   Середньомісячна заробітна 
плата, грн 

1 906,0 1 804,0 - 8 

   Валовий регіональний 
продукт (у фактичних ці-
нах), млн грн* 

948 056,0 59 389,0 6,26 4 

   Валовий регіональний 
продукт у розрахунку на од-
ну особу (у фактичних ці-
нах), грн 

20 495,0 21 294,0 – 6 

   Обсяг реалізованої проми-
слової продукції, робіт, по-
слуг (у фактичних цінах), 
млн грн* 

664 781,5 40 255,2 6,1 5 

   Продукція сільського   го-
сподарства (у порівняльних 
цінах), млн грн 

102 093,0 4 980,0 4,87 6 

   Роздрібний товарообіг 
підприємств, млн грн 
 

230 995,3 15 976,1 6,91 4 

   Обсяги експорту товарів, 
млн дол. США 

39 695,7 1 307,1 3,29 8 

   Обсяги імпорту товарів, 
млн дол. США 

45 433,1 1 451,0 3,19 7 

   Прямі іноземні інвестиції, 
млн дол. США 

40 026,8 2 054,7 5,13 3 

 

* Дані на 1.01. 2009 р. 
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ДОДАТОК В 

 

СЕРЕДНІ ЗНАЧЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА РЕЙТИНГ ПОКАЗНИКІВ, ЯКІ 
ЗДІЙСНЮЮТЬ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ,  КРЕДИТОРСЬКОЇ  

ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЇХНЄ СПІВВІДНОШЕННЯ 
 

Групи показників Середні значення Рейтинг показників 

1 2 3 

Для Рдз 

Рспс 4 1 

   Ліквідності 2,25 2 

   Оборотності оборот-
них активів 

1,3 3 

   Ефективності викори-
стання базових засобів 

0,55 6 

   Фінансової стійкості 0,9 4 

   Результативності  
діяльності підприємств 
ЖКК  

0,6 5 

   Формування та вико-
ристання робітників 

0,4 7 

Для Ркз 

Рспс 1,7 3 

   Ліквідності 1,8 2 

   Оборотності оборот-
них активів 

2,1 1 

   Ефективності викори-
стання базових засобів 

1,5 4 

   Фінансової стійкості 1,25 5 
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Продовження додатка В 

 

   Результативності  
діяльності підприємств 
ЖКК 

0,95 6 

   Формування та вико-
ристання робітників 

0,7 7 

Для Р дз/кз 

Рспс 2,1 1 

   Ліквідності 1,85 2 

   Оборотності оборот-
них активів 

1,6 3 

   Ефективності викори-
стання базових засобів 

1,4 4 

   Фінансової стійкості 1,2 5 

   Результативності  
діяльності підприємств 
ЖКК 

1 6 

   Формування та вико-
ристання робітників 

0,85 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Д 

 

ЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ  
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ГОМО АБО ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТІ Й АВТОКОРЕЛЯЦІЇ ЗАЛИШКІВ 

 

Значення t-критеріїв Стьюдента, розрахованих з використанням рангового  
коефіцієнту кореляції Спірмена для оцінки гомо- або гетероскедастичності  

показників економетричних моделей (3.6 – 3.8) 
 

Spearman Rank Order Correlations (Spreadsheet1) MD pairwise deleted Marked 

correlations are significant at p < 05000 

 Valid Spearman t(N-2) p-level 

Модель 3.6 

Рдз & Рспс 27 0,512 0,72 0,212 

Рдз & Кооа 27 0,508 0,56 0,205 

Рдз & Кфз 27 0,506 0,51 0,221 

Модель 3.7 

Ркз & Кпл 27 0,514 0,43 0,204 

Ркз & Рспс 27 0,51 0,23 0,208 

Ркз & Фоз 27 0,509 0,18 0,201 

Модель 3.8 

Рдз/кз & Рспс 27 0,51 0,64 0,214 

Рдз/кз & Кодз 27 0,509 0,49 0,205 

Рдз/кз & Кпл 27 0,504 0,38 0,201 
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Продовження додатка Д 

 

 Значення критерію Дарбіна-Уотсона, визначеного для характеристики  
автокореляції залишків моделей (3.6 – 3.8) 

 

Durbin-Watson d (Spreadsheet1) and serial correlation of residuals (model 3.6) 

 Durbin-Watson d Serial 

Estimate 2,41 – 0,211 
 

Durbin-Watson d (Spreadsheet1) and serial correlation of residuals (model 3.7) 

 Durbin-Watson d Serial 

Estimate 2,44 – 0,215 
 

Durbin-Watson d (Spreadsheet1) and serial correlation of residuals (model 3.8) 

 Durbin-Watson d Serial 

Estimate 2,42 – 0,212 
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ДОДАТОК Ж 

 

ВИДИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ЯКІ  
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 

Види державно-
приватного     
партнерства 

Характеристика 

   Партнерство 
щодо модернізації 
об’єктів житлово-
комунального 
комплексу 

   Спрямоване на забезпечення взаємодії між держав-
ними та комунальними інституціями й приватним сек-
тором щодо реалізації проектів та програм модерніза-
ції об’єктів житлово-комунального комплексу  

   Партнерство 
щодо використан-
ня спеціального    
менеджменту 

   Полягає у використанні спеціального управлінського 
інструментарію та процедур, які є в розпорядженні 
приватного сектора, спрямованих на реалізацію про-
грам і проектів на підприємствах житлово-
комунального комплексу 

   Інноваційне    
партнерство 

   Характеризується впровадженням у сферу житлово-
комунального комплексу інноваційних технологій, ре-
зультатів наукових розробок коштом приватного сек-
тора економіки 

   Соціальне        
партнерство 

   Спрямоване на спільну реалізацію соціальних про-
грам державними органами влади, органами місцевого 
самоврядування й приватного сектора економіки для 
забезпечення високого рівня соціальних стандартів і 
якості на підприємствах житлово-комунального ком-
плексу 
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ДОДАТОК З 

ФОРМИ КОНТРАКТІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У  
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОМУ ПАРТНЕРСТВІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 
Форми       

контрактів 
Зміст Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

   Контракти 
на послуги 

   Полягає у взаємо-
дії між державою і 
приватним секто-
ром для вирішення 
визначених завдань 
на підприємствах 
житлово-
комунального ком-
плексу 

   Дає змогу виріши-
ти завдання щодо 
реалізації поточних 
проектів і програм, 
використовувати 
кошти і потенціал 
приватного сектора, 
забезпечує контроль 
з боку державних 
органів 

   Короткостроко-
вий характер угод, 
залежність від 
державних інсти-
туцій і макроеко-
номічної 
кон’юнктури 
 

   Контракти 
на управ-
ління 

   Характеризуються 
взаємодією між 
державними інсти-
туціями та приват-
ним сектором для 
забезпечення 
управління 
об’єктами житлово-
комунального ком-
плексу  

   Можливість під-
вищення ефектив-
ності управління 
об’єктами житлово- 
комунального комп-
лексу коштом при-
ватного сектора, за-
безпечення контро-
лю з боку держави 
за функціонуванням 
комунальних під-
приємств 

   Короткостроко-
вий характер вико-
нання угод, залеж-
ність від держав-
них органів щодо 
фінансування 
об’єктів житлово-
комунального  
комплексу, фінан-
сування приватно-
го сектору для 
отримання премії 
за виконану роботу 
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Продовження додатка З 

1 2 3 4 

   Лізингові 
угоди 

   Спрямовані на 
отримання грошо-
вих коштів приват-
ним підприємством 
від державних ор-
ганів влади згідно з 
лізинговими угода-
ми 

   Приватне підпри-
ємство повністю не-
се відповідальність 
за функціонування й 
розвиток об’єктів 
житлово-
комунального ком-
плексу, приймає всі 
види ризиків, забез-
печує досягнення 
відповідної якості 
послуг і результати-
вності діяльності, 
забезпечує певний 
рівень самостійності 
приватних підпри-
ємств в реалізації 
лізингових угод 

   Залежність від 
компетенції й ре-
путації приватного 
інвестора, не зав-
жди своєчасно мо-
же забезпечуватись 
лізингові виплати 
приватним партне-
рам з боку держави 

   Змішані 
угоди 

   Характеризуються 
розподілом повно-
важень, прав, 
обов’язків та ризи-
ків між державними 
і приватними парт-
нерами  

   Довгостроковий 
характер виконання 
угод (до 30 років), 
можливість отри-
мання винагороди 
від держави, залу-
чення потенціалу й 
коштів приватних 
інвесторів 

   Потребує норма-
тивно-правового 
забезпечення щодо 
розподілу повно-
важень сторін, не-
обхідність удоско-
налення договірної 
бази щодо взаємо-
дії між державою і 
приватними інвес-
торами 
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Продовження додатка З 

1 2 3 4 

   Спільна 
діяльність 

   Полягає у забез-
печенні спільної ді-
яльності між дер-
жавними органами 
та приватними   
партнерами, що пе-
редбачає спільне 
використання кош-
тів або майна учас-
ників для досягнен-
ня спільної госпо-
дарської мети у 
сфері надання жит-
лово-комунальних 
послуг  

   Забезпечує спіль-
не розподілення по-
вноважень і ризиків 
між партнерами, 
можливість залу-
чення коштів і по-
тенціалів партнерів, 
спільну відповіда-
льність за результа-
ти функціонування 
об’єктів житлово-
комунального ком-
плексу  

   Потребує визна-
чення чітких пов-
новажень партне-
рів, залежність від 
компетенції й ре-
путації партнерів, 
що взаємодіють у 
сфері житлово-
комунального 
комплексу 

   Розподіл 
продукції 

   Характеризується 
дорученням прива-
тному інвесторові з 
боку держави щодо 
надання житлово-
комунальних по-
слуг, інвестор зо-
бов’язується своїм 
коштом і на свій ри-
зик забезпечувати 
розвиток комуналь-
них об’єктів 

   Можливість пере-
дачі ризиків за ре-
зультати функціо-
нування об’єктів 
житлово-
комунального ком-
плексу приватному 
інвесторові, забез-
печення контролю з 
боку держави за 
функціонуванням 
приватних інвесто-
рів, залучення кош-
тів і потенціалу 
приватних інвесто-
рів 

   Залежність від 
репутації приват-
них партнерів,  
значна зарегульо-
ваність відносин 
між державними і 
приватними парт-
нерами 
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