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Розглянуто особливості формування тарифної політики підпри-

ємств комунальної галузі України в ринкових умовах господарювання. 

Проаналізовано проблемні питання обліку та відшкодування деяких ви-

трат у тарифах на комунальні послуги. 
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У світовій практиці державного управління і регулювання діяльності 

комунальних підприємств досі нема єдиної думки з приводу найефектив-

нішого варіанту розвитку взаємин конкуренції серед подібних підпри-

ємств. У різних країнах використовують різні підходи: від самоокупуван-

ня до практично повного самофінансування комунальних підприємств із 

боку держави. Не слабшає нині й полеміка щодо різних варіантів держав-

ної політики реформування ЖКГ України. Кризовий стан тарифної полі-

тики в комунальній сфері України протягом останніх років є предметом 

уваги й активного аналізу вчених і практиків. Обґрунтованість тарифів 

комунальних підприємств неодноразово обговорювали на сторінках пері-

одичних наукових видань, проте задовільного розв’язання цієї проблеми 

поки не знайдено. Деякі фахівці вважають, що за всіма параметрами тари-

фи на оплату житлово-комунальних послуг перевищують їхню науково 

обґрунтовану вартість. Інші фахівці виправдовують підвищення вартості 

житлово-комунальних послуг, тим, що ціну на продукцію природних мо-

нополій необхідно змінювати залежно від інфляції, а також від планового 

зниження витрат, яке може бути неґативним, якщо потрібен певний рівень 

капітальних вкладень [1, 26]. 

24 червня 2004 р. Верховна Рада прийняла Закон України «Про жит-

лово-комунальні послуги», що став помітною подією, оскільки чітко по-

значив право споживача на отримання високоякісної послуги, а постача-

льника – на 100%-ну компенсацію витрат, фактично відкривши нову віху 

розвитку комунального господарства в країні. 

Найвагоміші й разом із тим найважливіші перетворення пов’язані з 

набуттям чинності закону, і це стосується насамперед тарифів. 

Те, що об’єктом особливої уваги держави сьогодні стало регулюван-

ня цін (тарифів) на комунальні послуги, свідчить про важливість 
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об’єктивного формування рівня цін, які є основним засобом регулювання 

економічної діяльності, матеріального забезпечення економіки. 

Цінова політика держави спрямована, з одного боку, на створення 

необхідних економічних ґарантій для виробника, а з іншого, – на забезпе-

чення соціальних ґарантій населення. Тому практика встановлення тари-

фів на житлово-комунальні послуги на місцевому рівні економічно і соці-

ально виправдана. Формування витрат на виробництво послуг об’єктивно 

залежить від місцевих особливостей. Це насамперед кліматичні та геоло-

гічні умови (водозабори поверхневі або підземні), технічні й технологічні 

чинники, наприклад, пов’язані з підняттям, очищенням, транспортуванням 

та подачею води, тому тарифи не можуть бути однаковими для всіх насе-

лених пунктів. 

Відтак формування комунальних тарифів дає змогу об’єктивно вра-

хувати місцеві особливості відповідного населеного пункту. Тому може 

спостерігатися коливання рівня тарифів як в окремих містах, обласних 

центрах, так і в населених пунктах у межах однієї області – з об’єктивних і 

суб’єктивних причин [2, 43]. 

Наприклад, за станом на 01. 01. 2009 р. встановлені для населення 

тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 15 областях не 

покривали собівартість виробництва, а рівень відшкодування тарифом ви-

трат в АР Крим становив лише 19,5%. Тарифи на послуги теплопостачан-

ня відшкодовували вартість виробництва теплової енергії тільки у трьох 

областях, а в інших областях (містах) рівень відшкодування становить від 

36,5% (м. Севастополь) до 98,5% (м. Тернопіль). Як свідчить статистич-

ний аналіз, тарифи на ЖКГ поступово переглядають та підвищують прак-

тично в усіх областях, проте в більшості з них такі тарифи ще не забезпе-

чують повного покриття витрат на виробництво і реалізацію послуг. 

Стаття 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» зму-

шує комунальні підприємства встановлювати тарифи, не нижче за собіва-

ртість [3]. У ст. 7 цього Закону зазначено, що право встановлювати ціни і 

тарифи на житлово-комунальні послуги належать до повноважень органів 

місцевої влади, проте статтею 31 визначено, що органи місцевого само-

врядування затверджують їх у розмірі економічно обґрунтованих витрат 

на їхнє виробництво. У разі затвердження цих цін і тарифів на рівні, ниж-

чому економічно обґрунтованих витрат на їхнє виробництво, орган, який 

їх затвердив, зобов’язаний компенсувати з відповідного місцевого бюдже-

ту виконавцям (виробникам) різницю між затвердженим розміром цін та 

економічно обґрунтованими витратами на виробництво послуг. Тобто, ор-

гани місцевого самоврядування можуть самі вирішувати питання фінансо-

вої самодостатності роботи підприємств галузі, що сприяє залученню при-

ватного сектору на ринок цих послуг. 



 2010 р. Українська наука: минуле сучасне, майбутнє 

 139

Необхідно зазначити, що збільшення тарифів для населення збіль-

шує навантаження на бюджет, призводить до зростання заборгованості 

населення і відділів субсидій, проте, якщо не підвищувати тарифи, кому-

нальним підприємствам як міста, так і галузі, та й ЖКГ країни в цілому за-

грожує подальше погіршення фінансового стану, й нарешті, стагнацію. Бі-

льше того, в Україні актуальна така проблема, як відсутність технологіч-

ної підготовки, що підкріплює прагнення держави домогтися практичного 

рівня проблеми повної компенсації вартості спожитих послуг населення. 

Відсутність приладів обліку в більшості споживачів серед населення при-

мушує використовувати в розрахунках норми споживання. 

Це, своєю чергою, не стимулює до скорочення водоспоживання при 

підвищенні тарифів, а за їх незмінного рівня призводить до додаткових 

втрат водопостачального підприємства. 

На ціноутворення житлово-комунальних послуг впливають їхні ха-

рактерні властивості, що полягають у незамінності та доступності послуг. 

Зазначені властивості виявляються у тому, що споживачі не можуть замі-

нити, або значно скоротити споживання послуг чи відмовлятися від них у 

зв’язку з підвищенням тарифів на ці послуги. Споживачам не можна об-

межити доступ до споживання послуги в часі, оскільки обмеження досту-

пності у разі збільшення ціни є соціальною дискримінацією, що супере-

чить задекларованій у Конституції України соціальній спрямованості еко-

номічної політики держави. Тому ціни на житлово-комунальні послуги не 

можуть бути інструментом регулювання попиту та пропозиції. Територіа-

льні органи влади, яким належать комунальні підприємства та які затвер-

джують тарифи на послуги, мають знаходити компроміс між бажанням 

виробників підвищити ціну й спроможністю споживачів сплатити за спо-

житі послуги. Тому у визначенні вартості більшості житлово-комунальних 

послуг потрібно перейти від безконтрольного витратного до регульовано-

го витратного ціноутворення. 

Згідно зі законодавством житлово-комунальні послуги за порядком 

затвердження тарифів поділяють на три групи залежно від рівня регулю-

вання тарифу – центральні органи виконавчої влади, органи місцевого са-

моврядування, за домовленістю сторін. Виконавець (виробник) послуг 

розробляє і подає на затвердження розрахунки щодо рівня цін на послуги 

та пропонує ціни під час укладення договорів. Основу цін становлять за-

звичай витрати. 

Витрати організацій ті, хто працює на ринку житлово-комунальних 

послуг, визначають на основі розрахунку собівартості. У зв’язку з поділом 

форм власності собівартість житлово-комунальних послуг містить: 
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� витрати підприємства-виробника послуг – витрати, зумовлені 

експлуатацією майна, що його власник передав у повне господар-

ське підпорядкування підприємства; 

� витрати з експлуатації об’єктів житлового фонду, що власник пе-

редав виконавцеві на обслуговування. 

Собівартість послуг у виробників встановлюють у грошовому вира-

женні на основі розрахунків відповідно до Методичних рекомендацій із 

планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на під-

приємствах та в організаціях житлово-комунального господарства. 

Метою планування й обліку собівартості є економічно обґрунтоване 

визначення планової і фактичної величини витрат на виробництво й реалі-

зацію робіт та послуг необхідної якості, забезпечення об’єктивного конт-

ролю за використанням трудових, матеріальних, паливно-енергетичних та 

інших ресурсів, аналізу статей витрат, розрахунку економічно обґрунто-

ваних тарифів на ремонтно-експлуатаційні роботи і послуги ЖКГ. 

Перехід у житлово-комунальній сфері до економічних методів керу-

вання істотно змінює структуру витрат, що вводять до собівартості кому-

нальних послуг. Споживач не згоден сплачувати витрати, які не стосують-

ся безпосередньо надання послуг та їхньої якості. Виникнення різних 

форм власності на житло і формування відносин між власниками житла, 

виконавцями послуг, комунальними та ремонтно-експлуатаційними під-

приємствами на договірній основі потребують чіткості у формуванні ви-

трат, що їх вводять до собівартості надання послуг. 

У ст. 5 Закону України «Про природні монополії» [4] згадані підпри-

ємства визнані суб’єктами природних монополій, а їх послуги централізо-

ваного водопостачання, водовідведення та постачання теплової енергії 

мають суттєве соціальне значення. Наявний монополізм у житлово-

комунальному секторі економіки призводить до підтримання високого рі-

вня витрат і тарифів на відповідні послуги. Це зумовлено тим, що у під-

приємств-монополістів нема потреби шукати шляхів зниження собіварто-

сті, які б робили надані послуги конкурентоспроможними. Тягар невипра-

вданих високих витрат на надання цих послуг, що здебільшого не відпові-

дають параметрам якості, несуть бюджет і населення. 

Створення конкурентного середовища в житловій підгалузі залежить 

від ефективного поділу функцій між власниками житлового фонду (орга-

нізаціями, уповноваженими виступати від імені власника), управителями, 

виконавцями і виробниками послуг. Поділ усіх функцій на функції управ-

ління та експлуатаційні задекларовано й у Законі України «Про житлово-

комунальні послуги». Наявність у ланцюжку господарських відносин 

управителя, який управляє (за договором із власником) будинком, спору-

дою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд та забезпе-



 2010 р. Українська наука: минуле сучасне, майбутнє 

 141

чує його належну експлуатацію відповідно до закону й умов договору, 

сприяє як підвищенню якості надання житлових послуг, так і економії ре-

сурсів, що їх спрямовують на утримання і ремонт житлового фонду. Коли 

управитель займається проблемою досягнення найкращої якості надання 

житлових послуг за мінімальною ціною, вдається заощаджувати кошти. 

Якщо порівнювати показник заощадження з нормативними витратами, ва-

ртість виконання того самого обсягу робіт зменшується в два рази. Процес 

поділу всіх функцій на функції управління та експлуатаційні має бути ві-

дображений і в системі обліку витрат, що унеможливить практику пере-

кладання необґрунтованих витрат із однієї групи споживачів на іншу, змі-

нить ідеологію формування тарифів. 

Практика встановлення цін на підставі витратно-нормативного під-

ходу зумовлює завуальоване зростання тарифів унаслідок введення до со-

бівартості послуг неефективних витрат та втрат. Сучасна практика вста-

новлення тарифів не відповідає реальним умовам фінансування галузі, 

якості послуг та споживчих переваг. Формування тарифів на основі фак-

тичних витрат за попередній період і використання застарілих, що не від-

повідають сучасним вимогам, норм та нормативів не тільки не стимулює, 

а й практично унеможливлює залучення інвестиційних ресурсів, оскільки 

величина тарифу не відповідає реальним витратам підприємств і не забез-

печує його необхідного виробничого потенціалу. 

Нова концепція ціноутворення на послуги ЖКГ побудована на ши-

рокому розумінні тарифу. 

Тариф – це розмір плати в розрахунку на одиницю послуги визначе-

ної якості, що забезпечує відшкодування з боку споживача обґрунтованих 

витрат економічної діяльності підприємства та прибутку [5]. 

Під економічно обґрунтованими тарифами зазвичай розуміють міні-

мально можливі тарифи, що є фінансовою основою поточного виробницт-

ва житлово-комунальних послуг та відповідають затвердженим парамет-

рам якості з урахуванням витрат на розвиток підприємства. Проте визна-

чення тарифу має враховувати соціальний аспект і особливості функціо-

нування житлово-комунальної галузі загалом, а тарифна політика – спира-

тися на платоспроможний попит населення та інших споживачів послуг. 

У цьому зв’язку концепцію використання категорії економічно об-

ґрунтованих тарифів на сучасному етапі реформування ЖКГ доцільно бу-

дувати на таких принципах. Економічно обґрунтовані тарифи – це 

об’єктивний рівень рівноважної ціни попиту та пропозиції. При цьому по-

пит визначють в обсязі та якості послуг, підтверджених можливостями мі-

сцевого бюджету і доходами середньої родини. Пропозиція характеризує 

величину тарифу, що забезпечує відшкодування витрат підприємств ЖКГ 

на розширене відтворення за необхідного обсягу й якості робіт. 
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Розглядаючи методи ціноутворення в ЖКГ, слід враховувати прин-

ципову відмінність формування ціни на послуги виконавців, які обслуго-

вують житловий фонд, і виробників комунальних послуг, оскільки діяль-

ність останніх із об’єктивних причин не підлягає конкуренції. Під час 

установлення тарифів виникають дві проблеми: перша пов’язана з потре-

бою у збалансуванні економічних та фінансових інтересів підприємств 

природних локальних монополій із соціальними цілями; друга – зі збалан-

суванням якості комунального обслуговування і можливого підвищення 

витрат. Із огляду на викладене, очевидними є необхідність і важливість 

ролі органу місцевого самоврядування, який здійснює професійну діяль-

ність із урегулювання тарифів на продукцію і послуги підприємств приро-

дних локальних монополій, а також розроблення власної реґіональної но-

рмативної бази житлово-комунального господарства. Саме до цього орга-

ну має надходити інформація про витрати всіх учасників надання житло-

во-комунальних послуг за деталізацією, що забезпечує використання тако-

го алгоритму формування економічно обґрунтованого тарифу. 

Наявна система затвердження тарифів на житлово-комунальні по-

слуги не відповідає вимогам трансормаційних змін у галузі є гальмом її 

подальшого розвитку. Для встановлення економічно обґрунтованих тари-

фів центральним органам виконавчої влади й органам місцевого самовря-

дування необхідно мати інформацію про витрати виробників послуг та 

здійснювати незалежний аудит обгрунтування тарифів на послуги [6, 32]. 

 

In this article the author considers the main features of the tariff policy 

forming of communal public enterprises of Ukraine in the market conditions. 

Analyzed the main problems related to accounting and a compensation of some 

tariffs costs in public utilities. The special attention is turned on existent diffi-

culties and ways of their overcoming. 

Keywords: public utilities, tariffs, accounting, expenses, services, costs, 

calculation. 

 

Рассмотрены особенности формирования тарифной полити пред-

приятий коммунальной отрасли Украины в рыночных условиях ведения 

хозяйства. Проанализированы проблемные вопросы учёта и возмещения 

некоторых расходов в тарифах на коммунальные услуги. Особенное вни-

мание обращено на трудности и пути их преодоления. 

Ключевые слова: коммунальные услуги, тарифы, учёт, расходы, 

услуги, себестоимость, калькулирование. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ  

ТА ЙОГО РОЗВИТОК 

 

Розглянуто актуальні питання, пов’язані зі збереженням та розви-

тком інтелектуального потенціалу країни як основного джерела економі-

чного зростання. Визначено проблеми формування та функціонування ін-

телектуального потенціалу в умовах кризи. 

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, відтворення та розви-

ток інтелектуального потенціалу, інтелектуальна праця, людський роз-

виток, національний інтелект, ринок освітніх послуг. 

 

В умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки вирі-

шальним чинником економічного зростання дедалі більше стає інтелекту-

альний потенціал, який є не лише складовою частиною процесу виробни-

цтва, а й рушійною силою його розвитку. Розвиток інтелектуального по-

тенціалу та його ефективне використання не тільки служить підґрунтям 

формування в Україні інформаційної економіки, базованої на інтелектуа-

льних та інформаційних технологіях, а й стає основою якості життя, охоп-

люючи рівень доходів, обсяги споживання, захист довкілля, становлення 

особистості. Власне інтелектуальна продукція ґенерує нові ідеї, розв’язує 

проблеми обмеженості невідтворених ресурсів, товарів, послуг, робочих 

місць, збереження довкілля та підвищення рівня життя населення. Зокре-

ма, американський дослідник П. Дракер вважає, що новітня еволюція ро-

бочої сили призводить до серйозних соціально-економічних наслідків, 

оскільки впливає на відносини влади і власності у виробництві. Власники 

знань розцінюють їх як найважливіший ресурс сучасного виробництва та 

свою інтелектуальну власність. Одночасно вони розглядають професійну 


