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У статті висвітлено проблематику та перспективи формування фінансових ресурсів
підприємств житлово�комунального господарства в умовах децентралізації сучасної України.
Визначено предметну сутність дефініцій: "децентралізація", "житлово�комунальне господар�
ство", "фінансові ресурси підприємств житлово�комунального господарства". Охарактеризо�
вано стан сфери житлово�комунального господарства сучасної України й визначено низку відпо�
відних проблем. Надано характеристику таких видів державної фінансової підтримки
підприємств житлово�комунального господарства, як державні дотації, субсидії та інвестиції.
Віднесено концесію до складу залучених джерел фінансових ресурсів комунальних (держав�
них) підприємств житлово�комунального господарства. Розглянуто залучення фінансових ре�
сурсів на основі емісії корпоративних облігацій та лізинг як альтернативний напрям залучення
фінансових ресурсів. Наведено інструменти та важелі впливу на фінансову діяльність житлово�
комунальних підприємств; традиційні та сучасні форми фінансового забезпечення. Визначено
зовнішні чинники, які перешкоджають ефективному формуванню фінансових ресурсів суб'єктів
господарювання житлово�комунального господарства. Наведено концептуальні засади фор�
мування системи фінансового забезпечення підприємств житлово�комунального господарства.
Визначено переваги застосування програмного підходу в сфері житлово�комунального госпо�
дарства. Запропоновано шляхи покращення відповідного бюджетного фінансування.

The relevance of the study of financial resources of housing and communal services enterprises in
the conditions of decentralization of modern Ukraine is substantiated in the article. The problems
and prospects of formation of financial resources of housing and communal services enterprises in
the conditions of decentralization of modern Ukraine are covered. An analysis of recent research
and publications. The substantive essence of the definitions is indicated: "decentralization", "housing
and communal services", "financial resources of housing and communal services enterprises". The
state of the sphere of housing and communal services of modern Ukraine is characterized and a
number of relevant problems are identified. The characteristics of such types of state financial support
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Сучасна реформа децентралізації в Україні дала

поштовх для формування ефективного місцевого само�

врядування та надання високоякісних і доступних пуб�

лічних послуг. В умовах децентралізації місцевий бюд�

жетний процес безпосередньо має базуватися на кон�

структивному плануванні доходів та видатків із ураху�

ванням засад забезпечення комплексного соціально�

економічного розвитку територіальної громади.

Змістовною складовою такого розвитку є сфера жит�

лово�комунального господарства, яка у межах регіо�

нального розвитку виступає багатогалузевим комплек�

сом забезпечення життєдіяльності мешканців терито�

ріальної громади. Відповідно до статті 30 Закону Ук�

раїни "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 трав�

ня 1997 року № 280/97�ВР "Повноваження в галузі

житлово�комунального господарства, побутового, тор�

говельного обслуговування, громадського харчування,

транспорту і зв'язку" до відання виконавчих органів

сільських, селищних, міських рад належать власні (са�

моврядні) і делеговані повноваження [1]. Сучасна прак�

тика реалізації саме власних (самоврядних) повнова�

жень свідчить про необхідність її удосконалення.

Нинішні соціально�економічні орієнтири розвитку

регіональної економіки зумовлюють гостру не�

обхідність пошуку нових джерел фінансового забезпе�

чення розвитку підприємств сфери житлово�комуналь�

ного господарства. Системоутворюючим чинником кон�

структивного функціонування та поступового розвитку

підприємств сфери житлово�комунального господар�

ства є фінансові ресурси, від яких залежить своєчасність

надання житлово�комунальних послуг та рівень вико�

нання окремих соціальних функцій.

of housing and communal services enterprises as state subsidies, subsidies and investments are
given. The concession is included in the involved sources of financial resources of communal (state)
enterprises of housing and communal services. The attraction of financial resources on the basis of
the issue of corporate bonds and leasing as an alternative direction of attraction of financial resources
are considered. The tools and levers of influence on the financial activity of housing and communal
enterprises are given; traditional and modern forms of financial security. External factors that hinder
the effective formation of financial resources of housing and communal services have been identified.
Conceptual bases of formation of system of financial maintenance of the enterprises of housing and
communal services are resulted. The advantages of applying a software approach in the field of
housing and communal services are indicated. Ways to improve the relevant budget funding are
proposed. Perspective directions of further theoretical and practical researches concerning
improvement of formation of financial resources of the enterprises of housing and communal services
in the conditions of decentralization of modern Ukraine are resulted. The article formulates and solves
a topical scientific problem in the field of public administration, which is to highlight the issues and
prospects for the formation of financial resources of housing and communal services in the
decentralization of modern Ukraine.
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Аналіз ситуації, яка склалася на сьогодні в житло�

во�комунальному секторі, свідчить про недостатній об�

сяг державного фінансування підприємств та органі�

зацій даної сфери, дефіцит інвестиційних ресурсів для

його розвитку та підвищення якості житлово�комуналь�

них послуг. Крім цього, реалізація основних засад пол�

ітики децентралізації, яка полягає у трансформації про�

цесу розподілу функцій, фінансових ресурсів і відпові�

дальності за їх використання між центральними і локаль�

ними рівнями управління, обумовлює необхідність в

удосконалені системи фінансування житлово�комуналь�

ного господарства, а саме: складу, структури та дже�

рел формування фінансових ресурсів [2, с. 49].

Отже, питання формування фінансових ресурсів

підприємств житлово�комунального господарства в умовах

триваючої реформи децентралізації на сучасному етапі роз�

витку української держави вбачається вкрай актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сьогодні, на тлі ускладнення соціально�економічної

ситуації в країні, питання фінансових ресурсів під�

приємств житлово�комунального господарства активно

досліджуються теоретиками і практиками різних кате�

горій наукових знань: економістами, юристами, фахів�

цями з державного управління тощо.

Багатоаспектність проблематики формування фі�

нансових ресурсів підприємств житлово�комунального

господарства, науково�методичні підходи до визначен�

ня сутності фінансових ресурсів підприємств з позиції

формування джерел фінансування досліджувалася у

працях таких науковців: Є.О. Балацький, Н.Г. Виговсь�

ка, Н.В. Волкова, О.В. Нагорна [12], С.В. Онищенко,

В.М. Опарін, І.В. Рудченко.
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На особливу увагу у контексті предмету саме нашо�

го дослідження заслуговує науковий доробок В.В. Лав�

рика [4]. Його нещодавні роботи присвячені досліджен�

ню: фінансового забезпечення житлово�комунального

господарства територіальних громад в умовах децент�

ралізації; змістовної сутності і специфіки понять фінан�

сового забезпечення; методичних засад визначення

потенційних обсягів бюджетних фінансових ресурсів те�

риторіальних громад на потреби житлово�комунально�

го господарства; концептуальних засад формування

системи фінансового забезпечення діяльності під�

приємств житлово�комунального господарства [3].

Віддаючи належне існуючому науковому доробку,

слід відзначити, що незважаючи на значну кількість на�

укових публікацій, окремі аспекти проблематики та пер�

спективи формування фінансових ресурсів підприємств

житлово�комунального господарства в умовах децент�

ралізації саме сучасної України залишаються недостат�

ньо висвітленими. Це визначило тему, наукову і прак�

тичну спрямованість та зміст статті.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення проблематики та перс�

пектив формування фінансових ресурсів підприємств

житлово�комунального господарства в умовах децент�

ралізації сучасної України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На початковому етапі дослідження, вважаємо за

необхідне зазначити наше розуміння базових дефініцій

досліджуваної тематики, а саме: "децентралізація",

"житлово�комунальне господарство" і "фінансові ресур�

си підприємств житлово�комунального господарства".

Під дефініцією "децентралізація" ми розуміємо спо�

сіб територіальної організації влади, за якого держава

передає право на прийняття рішень із визначених питань

або у визначеній сфері структурам локального або ре�

гіонального рівня, що не належать до системи виконав�

чої влади і є відносно незалежними від неї. У найзагаль�

нішому розумінні децентралізація є складним комплек�

сним явищем у правовій демократичній державі, яке по�

лягає у передачі центральними органами державної вла�

ди певного обсягу владних повноважень суб'єктам

управління нижчого рівня, що володіють необхідними

правами, обов'язками та ресурсами. Кінцевою метою та�

кого перерозподілу владних повноважень є можливість

прийняття ефективних управлінських рішень на держав�

ному, регіональному та місцевому рівнях. Метою зап�

ровадження децентралізації є: чіткий і збалансований

перерозподіл повноважень ресурсів та відповідальності

між центральними органами влади і місцевими органа�

ми влади; підвищення адміністративної та економічної

ефективності розподілу обмежених ресурсів [4, с. 167].

Дефініцію "житлово�комунальне господарство" ми

розглядаємо як комплекс об'єктів та видів економічної

діяльності, які забезпечують житлові та комунально�

побутові потреби споживачів (громадян, організацій,

підприємств) і створюють необхідні умови для нормаль�

ної життєдіяльності населення та функціонування насе�

лених пунктів. Житлово�комунальне господарство об'єд�

нує понад три десятки сегментів економіки України —

значну частину соціальної інфраструктури народного

господарства України, підприємства та організації, що

забезпечують задоволення потреб населення у житло�

во�комунальних послугах, а також системи управління

цією галуззю та економічного забезпечення її діяль�

ності. Організаційно�економічний механізм територіаль�

ної організації житлово�комунального господарства

являє собою систему методів та засобів, цілеспрямова�

на взаємодія яких між собою забезпечує функціонуван�

ня житлово�комунальних структур у регіональній гос�

подарській системі країни з урахуванням як специфіки

цієї галузі, так і специфіки місцевого соціально�еконо�

мічного середовища. Галузь житлово�комунального

господарства містить, по суті, дві великі підгалузі: жит�

лове господарство та комунальне господарство. Прак�

тика свідчить, що діюча нині в Україні модель житлово�

комунального господарства є незадовільною як з по�

зиції забезпечення споживачів певними видами житло�

во�комунальних послуг відповідної якості та їх фінан�

сової доступності, так і з точки зору економічної ефек�

тивності системи загалом [5, с. 255—256].

Фінансові ресурси підприємств житлово�комуналь�

ного господарства пропонується розглядати як цілісну

систему організації фінансових відносин, пов'язану з

формуванням і використанням фінансових ресурсів на

основі відповідних форм, джерел та інструментів її

реалізації, з метою створення умов для ефективного

функціонування підприємств шляхом вирішення зав�

дань, спрямованих на забезпечення відповідної фінан�

сової стратегії їх розвитку. Такий підхід на відміну від

існуючих повною мірою враховує специфічні риси, при�

значення та особливості фінансування суб'єктів житло�

во�комунального господарства і сприяє реалізації по�

точних та стратегічних фінансових рішень. Фінансові ре�

сурси підприємств — це сукупність грошових доходів

та надходжень, що формуються з диверсифікованих

джерел та акумулюються у відповідних фондах та не�

фондовій формі й спрямовуються на фінансування ви�

робництва і постачання необхідного обсягу житлово�

комунальних послуг, виконання фінансових зобов'язань

та забезпечення розширеного відтворення з метою

підвищення ефективності їх фінансово�господарської

діяльності і конкурентоспроможності наданих послуг [3,

с. 4].

Отже, у подальшому проблематику та перспективи

формування фінансових ресурсів підприємств житлово�

комунального господарства в умовах децентралізації

сучасної України розглядатимемо у логічному взаємо�

зв'язку змістовних сутностей вищенаведених дефініцій.

Зазначаємо, що розпочата в Україні реформа де�

централізації покликана сприяти соціально�економічно�

му розвитку місцевих територіальних громад. В умовах

децентралізації оптимізуються джерела формування

доходів місцевих бюджетів, розширюються права і ком�

петенції місцевих органів влади у сфері місцевих

фінансів, й надається право органам місцевого самовря�

дування самостійно формувати та реалізовувати місце�

ву політику та визначати напрями розподілу фінансо�

вих ресурсів. Механізм фінансового забезпечення по�

кликаний сприяти ефективній життєдіяльності територ�

іальних громад та розвитку різних галузей економіки,

серед яких провідне місце займає місцева сфера жит�
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лово�комунального господарства. Однак у сучасній Ук�

раїні стан житлово�комунального господарства

більшості територіальних громад є незадовільним. Го�

ловними проблемами сучасної сфери житлово�кому�

нального господарства є: недостатність фінансових ре�

сурсів; нестача бюджетної фінансової підтримки; висо�

кий ступінь зношеності основних фондів; неефективна

управлінська діяльність тощо. Все це призводить до

довготривалого й малоефективного процесу реформу�

вання вітчизняної галузі житлово�комунального госпо�

дарства, що у підсумку впливає на місцевий стан жит�

лово�комунальної сфери територіальних громад.

Системна криза у сфері комунального господарства

є наслідком непослідовної політики реформування га�

лузі, повільного розвитку конкурентних ринкових відно�

син, відсутності ефективної цінової політики, зволікан�

ня із впровадженням дієвих економічних стимулів щодо

заохочення приватного підприємництва. Вирішення цих

питань потребує комплексного підходу на державному

рівні [6, с. 551]. Адже житлово�комунальне господар�

ство України характеризується на сьогодні непомірною

енерговитратністю. Відповідно до статистичних даних,

загальні витрати енергоресурсів у цій галузі у 1,5—2 ра�

зи вищі, ніж у більшості європейських країн, що свідчить

про необхідність зміни такої ситуації [1].

Оптимальним варіантом зміни такого становища є

комплексна модернізація комунальної сфери України,

що дасть змогу підвищити енергоефективність галузі,

зменшити капітальні вкладення в заміну інфраструктур�

ного обладнання та наблизитися до європейських стан�

дартів.

Більшість об'єктів комунальної власності є непри�

бутковими підприємствами і утримуються за рахунок

коштів місцевих бюджетів. Окрім передбачених зако�

нодавством податків та обов'язкових платежів, ніяких

інших доходів підприємства комунальної власності, як

правило, місцевим бюджетам не приносять. Фінансові

ресурси комунальних підприємств є невід'ємною части�

ною фінансової системи регіону і мають складну систе�

му зв'язків із фінансовими ресурсами місцевих органів

влади. Так, створення нових комунальних підприємств,

їхнє інвестування й пільгове кредитування, покриття

запланованих збитків тощо фінансується за рахунок

місцевих бюджетів та місцевих позабюджетних цільо�

вих фондів. З іншого боку, за рахунок фінансових ре�

сурсів комунальних підприємств формується певна ча�

стка дохідної частини фінансових ресурсів місцевих

органів влади. Джерелами фінансування діяльності та

розвитку комунальних підприємств є: кошти міського

бюджету; кошти державного бюджету України; кошти

обласного бюджету; кошти підприємств житлово�кому�

нального господарства міста відповідно до програм їх

розвитку; гранти, кредити банків, благодійні внески;

кошти фізичних і юридичних осіб; інвестиції, що залу�

чаються шляхом приватизації підприємств житлово�кому�

нального господарства, передачі об'єктів галузі в управ�

ління, оренду, концесію; інші джерела [7, с. 11—12].

У межах своєї діяльності житлово�комунальні

підприємства отримують фінансові ресурси з різних

джерел незаборонених чинним законодавством Украї�

ни. Для здійснення статутної діяльності підприємства

житлово�комунального господарства можуть залучати

різні види державної фінансової підтримки у вигляді

державних дотацій, субсидій та інвестицій. Тарифи на

житлово�комунальні послуги, які встановлені держа�

вою, хоча останнім часом і мають тенденцію до підви�

щення, проте не в повному обсязі покривають витрати

на їх надання, тому окремі підприємства житлово�ко�

мунального господарства отримують на безповоротній

та безоплатній основі державні дотації, що виділяють�

ся з бюджетів різних рівнів таким суб'єктам господа�

рювання на покриття їх збитків у результаті реалізації

тарифної політики держави. Також житлово�комунальні

компанії можуть отримувати державні субсидії — це усі

невідплатні поточні виплати підприємствам, які не пе�

редбачають компенсації у вигляді спеціально обумов�

лених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені

платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням

збитків державних підприємств. У разі недостатності

одержаного в результаті фінансово�господарської

діяльності прибутку для фінансового забезпечення фун�

кціонування та розвитку підприємств житлово�кому�

нального господарства вони можуть розраховувати на

такий вид державної фінансової підтримки як бюджетні

інвестиції, основною метою яких є інвестиційне забез�

печення розвитку підприємств житлово�комунального

господарства та отримання економічного та соціально�

го ефекту в майбутньому. Бюджетні інвестиції насам�

перед спрямовуються на технічне і технологічне пере�

оснащення підприємств житлово�комунального госпо�

дарства та оновлення їх основних фондів з метою запо�

бігання виникненню аварійних ситуацій в даній сфері та

перебоїв із постачанням життєвонеобхідних житлово�

комунальних послуг [2, с. 57—58].

До складу залучених джерел фінансових ресурсів

комунальних (державних) підприємств житлово�кому�

нального господарства можна віднести концесію. Кон�

цесія — договір про надання природних ресурсів,

підприємств, інших господарських об'єктів, що нале�

жать державі чи територіальній громаді, у тимчасову

експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам та

приватним особам [8]. Важливість та значимість реалі�

зації механізму концесії в сфері управління та фінансу�

вання підприємств житлово�комунального господарства

обумовлено потребою у значних обсягах капіталовкла�

день, які не задовольняються основними видами фінан�

сування: коштами бюджетів різних рівнів; платежами,

сплаченими кінцевими споживачами житлово�комуналь�

них послуг та зовнішніми надходженнями у вигляді кре�

дитів, інвестицій та допомоги міжнародних фінансових

організацій. Тому концесійний договір може виступати

альтернативним джерелом фінансового забезпечення

не лише розвитку підприємств житлово�комунального

господарства, а й підвищення якості житлово�комуналь�

них послуг та збереження належного рівня їх конкурен�

тоспроможності [2].

Крім того, органи місцевого самоврядування, до

підпорядкування яких належать підприємства житлово�

комунального господарства, можуть надавати повнова�

ження цим суб'єктам щодо залучення фінансових ре�

сурсів на основі емісії корпоративних облігацій. Обліга�

ційна позика передбачає розміщення корпоративних

цінних паперів на внутрішньому фондовому ринку на

умовах строковості, платності та поворотності і висту�
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пає ефективним інструментом фінансування важливих

суспільних потреб у сфері електропостачання, водопо�

стачання та водовідведення, будівництва житла, онов�

лення комунального транспорту та транспортних мереж

тощо. Характерною рисою даного виду забезпечення є

фінансування довгострокових капітальних вкладень, які

пов'язані із удосконаленням житлового та комунально�

го секторів [9].

Враховуючи незадовільний технічний стан основних

засобів житлово�комунальної сфери, що обмежує їх

доступ до банківських кредитів, підприємства цього сек�

тору можуть використовувати такий альтернативний

напрям залучення фінансових ресурсів як лізинг. Най�

перспективнішими сферами для лізингового фінансу�

вання в Україні є міський громадський транспорт, що

передбачає закупівлю на умовах довгострокової орен�

ди електротранспорту, а також комунальна енергетика

(проекти з модернізації комунальної теплоенергетики).

Особливістю здійснення лізингових операцій є мож�

ливість викупу відповідних видів техніки та обладнання

за залишковою вартістю після закінчення терміну дії

лізингового договору, продовження строку оренди за�

значеного майна або повернення об'єкту лізингового

договору [10].

Забезпечення достатніх обсягів фінансових ре�

сурсів у системі фінансового забезпечення підприємств

Таблиця 1. Концептуальні засади формування системи фінансового забезпечення підприємств
житлово$комунального господарства

Джерело: [3].

СИСТЕМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ЖКГ) 
Житлове господарство Комунальне обслуговування Комунальне господарство Благоустрій 

територій 
Види 
підприємств 

- За формою власності: державні, комунальні, колективні та приватні; 
- за складовою житлово-комунального сектору: що функціонують у системі житлового та комунального 
господарства; 
- за видом надання житлово-комунальних послуг: що надають житлові й комунальні послуги; 
- за функціональним призначенням: санітарно-технічні, енергетичні, санітарно-гігієнічні 

Чинники Організаційні: 
- динамічність та недосконалість 
нормативно-правового забезпечення;  
- відсутність ефективно функціонуючого 
ринку;  
- непрозора система управління та 
тарифоутворення;  
- значна диференціація тарифів і 
постачальників послуг;  
- неналежний державний контроль 

Економічні: 
- значна кількість монополій; 
- відсутність взаємозв’язку між 
якістю та ціною на послуги; 
- неефективність і нераціональність 
використання наявних фінансових 
ресурсів; 
- дисбаланс у розрахунках між 
постачальниками й споживачами; 
- недосконалість системи 
фінансового менеджменту 

Соціальні: 
- необхідність забезпечення 
належного рівня та обсягу 
життєво-важливих послуг; 
- здійснення постійного контролю 
з боку санітарно-епідеміологічних 
та екологічних структур; 
- надання широкого спектра 
якісних і конкурентоспроможних 
послуг відповідно до нагальних 
потреб 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
Суб’єкт – фінансовий апарат. Об’єкт – фінансова ресурси (ФР) 
Мета Формування і використання фінансових ресурсів для здійснення ефективної діяльності та надання якісних житлово-

комунальних послуг 
Завдання Забезпечення достатнього обсягу внутрішніх ФР, забезпечення необхідного фінансування за рахунок зовнішніх 

джерел фінансування, формування оптимальної структури джерел фінансування, визначення пріоритетних напрямів 
фінансування діяльності 

Форми Внутрішнє фінансування – самофінансування; 
зовнішнє фінансування – кредитування, державне фінансування, інші джерела 

Джерела фінансування Інструменти фінансового забезпечення 
Власні, 
позикові, 

залучені джерела 

Тарифи на житлово-комунальні послуги, система оподаткування, методи нарахування 
амортизації, кредит, субсидії, дотації, фінансові стимули, фінансові санкції, норми, 

нормативи, резерви 
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
Види За стадією утворення: початкові, 

прирощені; 
за джерелами формування: власні, 
залучені, позикові; 
за об’єктами інвестування в 
активи: вкладені в необоротні / 
оборотні активи; 
за напрямами використання: 
фінансування поточних потреб, 
розвиток підприємства, виконання 
фінансових зобов’язань 

Функції МАКРОЕКОНОМІЧНІ: 
- розподільча (здатність брати 
участь у розподілі та перерозподілі 
суспільного продукту); 
- забезпечувальна (участь у 
виробленні та наданні життєво-
важливих послуг); 
- соціальна (своєчасне 
забезпечення населення якісними 
житлово-комунальними 
послугами); 
- регулювальна (регулювання 
ринку житлово-комунальних 
послуг через прогнозування 
споживчого попиту та цін на 
послуги) 

МІКРОЕКОНОМІЧНІ: 
- формувальна (здатність підприємств 
ЖКГ створювати необхідні обсяги 
ФР); 
- контрольна (контроль за 
додержанням належного рівня 
ефективності формування, розподілу 
та використання ФР); 
- інноваційно-трансформаційна 
(здатність ФР перетворюватися з 
грошової на інші форми та види 
ресурсів); 
- стимулювальна (забезпечують 
належний рівень ліквідності, 
фінансової стійкості, ділової 
активності та рентабельності 
підприємств ЖКГ); 
- інформаційна (своєчасне 
оцінювання ефективності 
формування, розподілу та 
використання ФР підприємств ЖКГ) 



95

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

житлово�комунального господарства багато в чому за�

лежить від інструментів та важелів впливу на фінансову

діяльність підприємства. Зокрема, розрізняють такі їх

види: податки, пільги, субсидії, дотації, ціни (тарифи).

Складність системи фінансового забезпечення полягає

у значній різноманітності та кількості елементів, які в

неї входять. Не менш важливими елементами є форми

фінансового забезпечення підприємств житлово�кому�

нального господарства, а саме:

— традиційні (самофінансування, кредитування,

зовнішнє фінансування, бюджетне фінансування);

— сучасні (лізинг, форфейтинг, проектне фінансу�

вання, акціонування, боргове фінансування, концесій�

не інвестування, змішане фінансування) [11].

Крім того, слід враховувати, що рівень ефективності

формування та використання фінансових ресурсів

підприємств житлово�комунального господарства без�

посередньо залежить від зовнішнього та внутрішнього

середовища. До зовнішніх чинників, які перешкоджа�

ють ефективному формуванню фінансових ресурсів

суб'єктів господарювання житлово�комунального гос�

подарства слід віднести: інфляцію; зміну ціни на ресур�

си; тарифну політику держави; платоспроможність спо�

живачів послуг; недосконалість системи бюджетного

фінансування діяльності суб'єктів житлово�комунально�

го господарства, особливо в частині відшкодування

пільг та субсидій на житлово�комунальні послуги; недо�

сконалість ринкових інститутів з надання житлово�ко�

мунальних послуг, які б сприяли активізації залучення

приватних компаній до даної сфери; відсутність норма�

тивного забезпечення регулювання взаємовідносин між

виробниками, постачальниками та виконавцями житло�

во�комунальних послуг; стан економіки загалом [2,

с. 65—66].

Активну науково�дослідницьку увагу питанню

фінансового забезпечення житлово�комунального гос�

подарства територіальних громад в умовах децентра�

лізації останніми роками приділяв В.В. Лаврик [4]. До�

слідником у загальному вигляді запропоновано форму�

вання системи фінансового забезпечення діяльності

підприємств житлово�комунального господарства (табл.

1).

Такий підхід дозволяє систематизувати й виділити

основні структурні елементи системи житлово�кому�

нального господарства України, що є собою сукупністю

підсистем та елементів і відображає взаємовідносини

між окремими секторами й суб'єктами комунальної

інфраструктури. Дослідником установлено, що органі�

зація фінансових відносин у сфері житлово�комуналь�

ного господарства спрямована на мобілізацію й вико�

ристання фінансових ресурсів для здійснення ефектив�

ної діяльності й надання якісних житлово�комунальних

послуг суб'єктами цього сектору, що дозволило узагаль�

нити систему фінансового забезпечення діяльності

підприємств житлово�комунального господарства та в

її складі виокремити мету, об'єкт, суб'єкт, завдання і

конкретизувати складові фінансового забезпечення

(форми, джерела, інструменти). Запропонований підхід

до фінансового забезпечення діяльності підприємств

дозволить створити конкурентне фінансове середови�

ще і сформувати прозорий та ефективний ринок жит�

лово�комунальних послуг [3].

Питання формування фінансових ресурсів житлово�

комунальних підприємств є складним та поліаспектним.

На різних етапах свого розвитку із проблемами форму�

вання фінансових ресурсів підприємств житлово�кому�

нального господарства зіштовхуються різні держави,

адже комунальне господарство є проблемною галуззю

практично в усіх країнах світу. Споживачі невдоволені

вартістю і якістю послуг, а держава — високими затра�

тами на підтримку цієї галузі та низькою ефективністю.

Програмний підхід активно застосовується зарубіжни�

ми країнами у різних галузях, і житлово�комунального

господарства зокрема. Програма в житлово�комуналь�

ному господарстві визначає комплекс взаємопов'язаних

організаційних, економічних, соціальних, екологічних,

фінансових і технічних заходів, направлених на вирішен�

ня важливих завдань галузі. Базується на чіткому ви�

значенні мети і містить систему узгоджених за строка�

ми, ресурсами і виконавцями заходів із указанням очі�

куваних результатів, що забезпечують досягнення по�

ставленої мети, з урахуванням довгострокових страте�

гічних пріоритетів економічного розвитку, визначених

стратегією розвитку конкретної держави. У межах оз�

наченої теми дослідження, у подальшому є доцільним

розгляд дієвості програм модернізації житлово�кому�

нального господарства у європейських країнах

(Польща, Німеччина, Франція тощо) [6, с. 551—552].

Отже, підсумовуючи все вищенаведене, доходимо

логічного висновку, що фінансові ресурси у фінансо�

вому забезпеченні діяльності підприємств житлово�ко�

мунального господарства відіграють одну із провідних

ролей, бо саме від їх складу та структури залежить

ступінь платоспроможності та інвестиційної привабли�

вості. Окрім цього, саме необхідна кількість фінансо�

вих ресурсів є запорукою своєчасного надання комп�

лексу житлово�комунальних послуг необхідного обся�

гу та відповідної якості, що є одним із провідних чин�

ників конструктивного забезпечення життєдіяльності

мешканців територіальних громад.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Відповідно до поставленої у роботі мети узагаль�

нення результатів проведеного дослідження надало

можливість сформулювати такі теоретико�практичні

висновки:

— Кризові явища в суспільстві та залишковий прин�

цип фінансування галузі призвели до подальшого сут�

тєвого загострення її проблем. Ситуація в житлово�ко�

мунальному господарстві продовжує ускладнюватися,

відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад

господарювання, розвитку конкуренції. Нестача влас�

них та бюджетних фінансових ресурсів, відсутність

дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не

сприяють вирішенню завдань з технічного переосна�

щення житлово�комунальних підприємств та розвитку

комунальної інфраструктури [7, с. 11].

— В умовах реформи децентралізації, житлово�ко�

мунальне господарство виступає як важлива місцева

соціальна галузь, що забезпечує населення, підприєм�

ства та організації життєвонеобхідними послугами,
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змістовно впливаючи на соціально�економічний розви�

ток територіальних громад. Аналіз стану функціонуван�

ня різних суб'єктів житлово�комунального господарства

сучасної України дозволив виокремити низку проблем,

що пов'язані із недостатнім фінансуванням, неповним

розрахунком споживачів житлово�комунальних послуг,

неефективним використанням наявних та потенційних

фінансових ресурсів, недосконалою тарифною політи�

кою тощо. На сучасному етапі становлення української

держави суттєво ускладнює розвиток системи фінансо�

вого забезпечення місцевого житлово�комунального

господарства переважна зорієнтованість підприємств на

використання традиційних форм фінансування (бюд�

жетне фінансування, самофінансування, кредитування

тощо). Така орієнтація обмежує наявні можливості актив�

ного використання альтернативних джерел, форм та

видів фінансування (проектне фінансування, інструмен�

тарій державно�приватного партнерства, місцеві запози�

чення, концесія майна комунальної власності тощо).

— Житлово�комунальна галузь країни потребує

впровадження нових механізмів управління, термінових

заходів щодо його реформування, оздоровлення як на

національному, так і на місцевому рівнях, запроваджен�

ня стратегічного управління в цій галузі [12].

На нашу думку, сьогодні необхідним є впроваджен�

ня фінансової політики нового змісту, суть якої полягає

у тому, що вона має активно мотивувати залучення

фінансових ресурсів із сучасно�доступних джерел

(лізинг; концесія; проектне, боргове і змішане фінансу�

вання тощо), та підтримувати співпрацю відповідних

суб'єктів при визначенні цілей розвитку підприємств

галузі житлово�комунального господарства сучасної

України в умовах децентралізації.

Провідними шляхами покращення бюджетного

фінансування ми вбачаємо такі: системне та комплекс�

не удосконалення нормативно�правової бази щодо цін

та тарифів, удосконалення системи тарифоутворення,

отримання фінансових ресурсів для покращення опера�

тивного і стратегічного планування діяльності та роз�

витку житлово�комунальних підприємств.

Перспективними напрямами подальших теоретико�

практичних досліджень щодо удосконалення форму�

вання фінансових ресурсів підприємств житлово�кому�

нального господарства в умовах децентралізації сучас�

ної України вважаємо такі:

— Удосконалення теоретичних підходів формуван�

ня системи фінансового забезпечення підприємств жит�

лово�комунального господарства.

— Розробка та запровадження ефективної єдиної

методики оцінки обгрунтованого рівня тарифного на�

вантаження населення.

— Оптимізація розподілу бюджетних фінансових

ресурсів територіальних громад на потреби житлово�

комунального господарства.

На сучасному етапі розвитку України є доцільним

сформувати прикладні рекомендації щодо реалізації

моделі державно�приватного партнерства як методу

фінансування підприємств житлово�комунального гос�

подарства в сучасних умовах. Виникає необхідність дос�

лідження результатів практичного застосування модер�

нізаційних програм у різних країнах світу та відбору

найприйнятніших для України елементів досвіду з адап�

таційними рекомендаціями [6, с. 551]. У контексті цьо�

го наукового дослідження актуальним вбачається вив�

чення проблематики бюджетної підтримки розвитку і

модернізації житлово�комунального господарства та

відповідних регіональних програми державної підтримки.

Отже, у статті сформульовано та вирішено актуаль�

не наукове завдання у галузі державного управління,

що полягає у висвітленні проблематики та перспектив

формування фінансових ресурсів підприємств житлово�

комунального господарства в умовах децентралізації

сучасної України. Результати наукового дослідження і

наведені висновки слугують підгрунтям для подальшо�

го теоретико�практичного удосконалення та розвитку

бюджетної підтримки модернізації житлово�комуналь�

ного господарства і регіональних програм державної

підтримки та подальших наукових досліджень і студій.
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