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В настоящее время актуальность проблемы качества электроснабжения 
возрастает, так как число электроприемников, чувствительных к нарушениям 
электроснабжения, постоянно увеличивается. Показатели качества 
электроэнергии, в частности, характеризуют такие свойства электрической 
энергии, как отклонение частоты, отклонение, колебания и провал 
напряжения, несимметрия напряжений в трехфазных системах 
электроснабжения. Улучшение качества электроснабжения возможно при 
совместном развитии smartgridи децентрализованной генерации от 
возобновляемых источников энергии. 
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Внутрішньополітичний розвиток держави та зовнішня ситуація 
навколо України загострили питання децентралізації влади – передачу 
повноважень та ресурсів на нижчі рівні публічного управління. 
Децентралізація виступає однією з форм розвитку демократії, що дозволяє 
при збереженні держави та її інститутів, розширити місцеве самоврядування, 
активізувати населення на вирішення власних потреб та інтересів, звузити 
сферу впливу держави на суспільство, замінюючи цей вплив механізмами 
саморегуляції, виробленими самим суспільством. 

Розвиток муніципальної економіки в Україні має стати центральним 
елементом і метою здійснення економічних реформ та політики 
децентралізації. Органи самоврядування повинні здійснювати весь комплекс 
заходів, що стимулюватимуть економічний розвиток територій: підтримки 
підприємницької активності, сприяння залученню інвестицій, розвиток 
перспективних секторів та вирішення низки міжгалузевих проблем. З метою 
створення стратегічних рамок необхідно запровадити програмно-цільовий 
підхід у діяльності органів самоврядування. 

Політика щодо розвитку муніципальної економіки в Україні має 
враховувати позитивний європейський досвід у цій сфері, зокрема щодо 
застосування таких інструментів, як: комунальні банки, кредитні спілки та 
будівельні товариства; міжмуніципальне співробітництво; транскордонне 
співробітництво муніципалітетів; розвиток фондового ринку муніципальних 
цінних паперів; стимули для розвитку сільського та зеленого туризму; 
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залучення бізнесу до надання комунальних послуг та модернізації об’єктів 
інфраструктури. 

В умовах сучасної політичної, економічної та соціальної кризи 
можливе поглиблення негативних тенденцій посилення регіональних 
ідентичностей серед населення, сепаратистських тенденцій в окремих 
регіонах за умов надання їм можливості вирішувати свою долю у складі 
держави. Послаблення централізації влади в результаті децентралізації може 
спричинити зростання свавілля місцевих чиновників та зростання 
незадоволення населення владою, включаючи центральну, яка не в змозі і 
нездатна буде захистити інтереси та права регіональних громад. 
Децентралізація може посилити відцентрові тенденції через вкрай низький 
рівень відповідальності держави перед адміністративно-територіальними 
суб’єктами. 

Політика місцевого (муніципального) економічного розвитку в Україні 
в однаковій мірі мають бути реакцією на економічні реформи та відповіддю 
на процеси децентралізації, що надають більше можливостей в підборі 
інструментів у вирішенні локальних проблем. Органам самоврядування 
необхідно почати здійснювати принципово нові види діяльності, мета яких 
полягатиме виключно у стимулюванні економічної активності в своїх 
регіонах. Наприклад, для реалізації політики розвитку конкретних секторів (з 
прихованим внутрішнім потенціалом, але потенційно високим попитом з 
боку споживачів продукції) органи місцевого самоврядування мають 
забезпечити підвищення ефективності використання ресурсів з точки зору 
виробництва кінцевої продукції; розробку та реалізацію стратегій розвитку 
туризму; визначення пріоритетних галузей промисловості; підтримку малого 
та середнього бізнесу в сферах з високим рівнем доданої вартості, зокрема, у 
сфері послуг тощо. 
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РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ КАК ИМПЕРАТИВ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГОРОЖАН 
 
С внедрением рыночных отношений произошли существенные 

изменения. Так, начал функционировать рынок жилья, изменилась структура 
жилого фонда по формам собственности. Однако жилищная проблема 
осталась по-прежнему актуальной. Суть жилищной проблемы заключается в 
острой нехватке жилья, соответствующего нормативным и потребительским 
требованиям, для значительной части населения.  

Жилищная проблема имеет несколько важных аспектов: 
 дефицит жилья – количественный аспект; 


