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та банкрутства підприємства. На сьогоднішній день, банкрутство в Україні як 
ніколи актуально. 

 Щоб можливо було застерегти українські підприємства від фінансової 
кризи необхідно, перш за все, дати  визначення понять «банкрутство»  та 
«банкрутство підприємств житлово-комунального господарства». Вважається, 
що не кожен неспроможний боржник зветься банкрутом. До таких відносяться 
ті, хто не платить своїм кредиторам в зв’язку з розоренням. Звідси можна 
зробити висновок, що банкрутство – неспроможність, що супроводжується 
припиненням платежів по боргових зобов’язаннях. 

Особливої уваги заслуговують монополісти – підприємства ЖКГ, які є –
підприємствами державної форми власності (підприємства з теплопостачання, 
газопостачання, водопостачання, тощо) та  підприємствами різної форми 
власності, що перебувають у комунальній власності територіальної громади 
міста, на договірних засадах, оскільки Верховоною радою введений мораторій 
[2] на банкрутство державних комунальних підприємств та підприємств частка 
яких державної власності перевищує 50 відсотків. У зв’язку з нестабільною 
політичною ситуацією в країні, що склалася на сьогоднішній день, питання, 
пов’язані з банкрутством підприємств цієї сфери залишаються невизначеними. 
Тому, визначення та попередження кризових ситуацій набувають великого 
значення як на рівні підприємства, так і на рівні держави. 
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Процес децентралізації сфери житлово-комунального господарства (ЖКГ) 
передбачає на сам перед фінансову децентралізацію, створення конкурентного 
середовища, забезпечення стабільного функціонування підприємств-надавачів 
послуг, проте він не враховує економічні інтереси споживачів житлово-
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комунальних послуг. 
Забезпечення економічної безпеки споживачів послуг ЖКГ передбачає: 

- всебічну оцінку середовища функціонування споживчого ринку послуг 
ЖКГ; 

- конкретизацію існуючих проблем, існуючих у сфері житлово-комунального 
господарства; 

- визначення впливу реальних і потенційних джерел небезпеки, економічних 
внутрішніх та зовнішніх загроз, притаманних житлово-комунальній сфері, 
які негативно впливають на економічні інтереси споживача житлово-
комунальних послуг; 

- нівелювання загроз задля забезпечення належного рівня захищеності 
споживачів;  

- забезпечення належного рівня захищеності через обґрунтування та 
реалізацію відповідних стратегій. 
З метою виконання завдань секторальної децентралізації з урахуванням 

економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг, слід приділити 
увагу конкретизації низки проблемних питань, які істотно збільшують загрозу 
як самої сфери житлово-комунального господарства, так і кінцевого споживача 
вироблених нею послуг: 
- недосконалість менеджменту об’єктів житлово-комунальної галузі. 

Неефективне управління підприємствами житлово-комунального 
господарства пояснюється як відсутністю системи економічної мотивації, 
так і низьким рівнем підготовки кадрового складу;  

- низький рівень інвестиційної активності у сфері житлово-комунального 
господарства; 

- неврегульованість питання формування комунальних тарифів , зокрема в 
частині визначення інвестиційної складової, заважає належному 
управлінню економічною безпекою споживача послуг ЖКХ;  

- відсутність врахування можливостей платоспроможності соціально 
вразливих верств населення, ставить питання щодо ефективності 
субсидування як з точки зору посилення навантаження на бюджет, так і з 
позицій можливого цільового спрямування акумульованих фінансових 
потоків надавачам житлово-комунальних послуг – монополістам; 

- низький рівень організації альтернативних видів житлово-експлуатаційних 
кантор, служб єдиного замовника; 

- низький рівень енергоефективності житлово-комунальних послуг, що стає 
причиною зростання витрат енергетичних ресурсів. Поряд з цим, за таких 
умов, рівень якості кінцевих житлово-комунальних послуг для споживача 
залишається незадовільним, що є загрозою його економічної безпеки. 
Понад 60% житлових будинків регіонів України мають дуже низькі 
показники енергозаощадження [1]; 

- неврегульованість питань власності на об’єкти сфери ЖКГ, що спричиняє 
додаткове навантаження на місцеві бюджети. Зокрема, на регіональному 
рівні залишається відкритим питання щодо передачі об’єктів від 
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підприємств, що ліквідуються, реорганізуються на баланс міста. Так 
рішенням 8 сесії 7 скликання від 17.09.2016 року затверджений перелік 
майна прийнятого у комунальну власність м. Харкова, що налічує 49 
об’єктів, серед яких поряд об’єктів житлового фонду також представлені 
інші комунальні споруди: зовнішні мережі водопостачання, каналізації, 
тепловий та водопровідний ввід до житлового будинку [2]. 
Активна позиція у питаннях забезпечення економічної безпеки споживачів 

послуг ЖКГ в умовах децентралізації житлово-комунальної сфери сприяє 
розвитку територій, дозволяє зменшити до мінімуму дію негативних факторів, 
сприяє підвищенню оптимізації та раціональності використання фінансового 
потенціалу підприємств даної сфери, забезпеченню стабільності систем 
теплопостачання, водопостачання і водовідведення та зменшенню 
енергоспоживання, вирішенню екологічних питань, підвищенню 
інформованості та визначеності майбутнього, забезпеченню керованості та 
ефективності змін.  
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З понятійного набору характеристик доступності і її ролі у механізмі 

взаємодії можна сформулювати і його загальне визначення. Доступність − це 
узагальнена властивість цілісної системи «людина-об'єкт-суспільство», що 
дозволяє людині, групі, соціуму вступати в контакт із об'єктом, оперувати його 
характеристиками, вирішувати свої проблеми в умовах обмеженості 
властивостей об'єкта, його ресурсів або правил користування. 

У підсумку, у значеннєвому визначенні «доступ» − це можливість 
користування, розв'язання, проникнення [1]. Похідне від «доступ» − 
доступність також має різні значеннєві значення: «наявна кількість ресурсів 
протягом заданого тимчасового інтервалу», «кількість доступної оперативної 
пам'яті», «доступність ринкової інформації», «у доступній формі», «рівень 
витрат на подолання перешкод», «властивість об'єкта бути доступним» [2]. 


