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Ефективність системи – ця властивість системи виконувати 
поставлену мету в заданих умовах використання та з певною якістю. 
Для системи теплозабезпечення головною метою функціонування є 
гарантована підтримка заданих теплових умов в обслуговуваних 
будівлях. Виконання даної вимоги є узагальненим критерієм оцінки 
ефективності системи. Як економічна категорія «ефективність» в 
різних типах економічних систем виражає високу міру розвитку 
господарювання з мінімальними витратами і максимальною віддачею. 
Тому основною метою управління теплопостачанням є ефективне 
функціонування галузі, що виражається в якісному і стабільному 
наданні відповідних послуг по доступних для споживачів цінах. Таким 
чином, стосовно теплопостачання, ефективність виражається через 
якість послуг, що надаються, і цінову доступність. 

В цілому, зазначимо, що розвиток конкурентного середовища на 
українському ринку теплової енергії гальмують проблеми системного 
характеру, які, на наш погляд, можуть бути вирішені тільки в контексті 
нової хвилі реформування національного енергетичного сектору: 
збереження економічно неефективної монополії в окремих сегментах 
теплоенергетичного ринку; масштабна непогашена дебіторсько-
кредиторська заборгованість теплопостачальних підприємств, яка 
продовжує акумулюватися; надвисока міра зносу основних фондів 
теплоенергетики (потужностей і об'єктів теплоенергетичної 
інфраструктури) і відповідна потреба в їх технічній та технологічній 
модернізації, згідно з сучасними критеріями виробничої 
продуктивності, енерговитратності і екологічній безпеці. 

Сьогодні для вирішення проблем, що накопичилися в галузі, 
потрібний системний підхід, що передбачає реалізацію комплексу 
економічних, законодавчих і адміністративних заходів. Особливу 
увагу органів влади і підприємств необхідно сфокусувати на створенні 
сприятливих умов для залучення в галузь приватного капіталу, пошуку 
ефективних механізмів подальшої реструктуризації заборгованості 
підприємств. Однією з реальних альтернатив підвищенню рівня 
тарифів на теплову енергію є сьогодні збільшення доходів підприємств 
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шляхом скорочення втрат. Окрім поліпшення інвестиційного 
середовища і сприяння підприємствам комунальної теплоенергетики в 
кваліфікованій підготовці інвестиційних пропозицій, важливо 
забезпечити підвищення інформованості потенційних інвесторів про 
умови ведення бізнесу в Україні і можливостях реалізації 
інвестиційних проектів в цій сфері.  

Таким чином, пріоритетними напрямами державної і регіональної 
політики у сфері послуг теплопостачання в Україні є вдосконалення 
нормативно-правового забезпечення процесів регулювання діяльності 
учасників теплоенергетичних ринків, стимулювання залучення 
інвестицій, впровадження сучасних енерго- і ресурсозберігаючих 
технологій, системна і послідовна робота з громадськістю.  

Отже, важливою умовою ефективного розвитку комунальної теп-
лоенергетики є формування всеосяжного обліку теплової енергії на 
усіх етапах її виробництва і споживання. При цьому така система 
функціонує спільно з системою моніторингу ефективності викорис-
тання природного газу, електроенергії і води на підприємствах кому-
нальної теплоенергетики. Реалізація такого підходу створить сприят-
ливі умови для розробки і реалізації програм підвищення енер-
гоефективності і енергозбереження в теплоенергетиці регіонів. Мето-
дологія розробки регіональних програм розвитку комунальної тепло-
енергетики повинна враховувати в першу чергу організаційно-еконо-
мічні завдання, які стануть основою для формування інвестиційних 
програм із залученням вітчизняних і зарубіжних інвесторів. 
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 В сучасних умовах підприємства повинні активно захищати свої 
права та інтереси від конкурентів. Питанням фінансової безпеки не 
можна нехтувати, бо від цього залежить становище підприємства на 
ринку. Актуальність даної теми полягає в тому, що через постійну 
конкуренцію, розвиток фінансово-економічної кризи, підвищенню ін-
фляції, появи нових фінансових інструментів підприємства повинні 
постійно розвиватися, а разом з цим і вдосконалювати фінансову без-
пеку.  
 В інтересах підприємства необхідно підвищувати рівень його 
фінансової безпеки, тому що високий рівень свідчить про стабільну та 
ефективну фінансово-господарську діяльність, мінімальну наявність 


