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УДК 332.512
О. В. ШАХОВА, асистент, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків10

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Визначені основні проблеми житлово-комунального господарства України. Наведені основні
параметри розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства. Доведено, що розвиток
житлово-комунального господарства є складним завданням і вимагає раціонального поєднання
централізованого планово-збалансованого керівництва із спеціалізацією його найважливіших
функцій в розрізі галузей і підгалузей, уніфікації їх за видами виробничої діяльності. Визначено, що
пріоритетним напрямком подальших ринкових трансформацій ЖКГ має стати формування
сприятливого інвестиційного клімату в галузі.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, тенденції, розвиток, проблеми.

Вступ. Найважливішим напрямком соціально-економічних перетворень
та соціально-економічного розвитку держави є реформування житлово-
комунальної сфери, яка створює необхідні умови для життєдіяльності людини –
головної продуктивної сили суспільства. Галузь потребує пильної уваги та
контролю з боку держави, регіональної влади й керівників підприємств
житлово-комунального господарства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку житлово-
комунального господарства досліджувалися в наукових працях багатьох учених
економістів і практиків. Істотний внесок у рішення цих проблем внесли
А. М. Белянський, В.Н. Бабєв, С.Д. Бушуєв, П. П. Борщевський,
С. І. Дорогунцов, М.М. Єрмошенко, В. М. Кірнос, Е. Е. Клюшніченко,
П.С. Коваленко, І.І. Лукінов, В. К. Мамутов, П.П. Олійник, Л.Г. Чернюк,
Л.Н. Чернишов, Г.М. Семчук та інші.

Метою статті є вивчення сучасного стану та тенденцій розвитку житлово-
комунального господарства України на основі дослідження основних проблем
та параметрів розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства
України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Житлово-комунальне
господарство (ЖКГ) має низку специфічних особливостей, що характеризують
його як складну, багатоелементну, динамічну організаційно-економічну
систему. Підприємствам та об’єднанням ЖКГ притаманна внутрішня
економічна й організаційна єдність. За своїм змістом і структурою житлово-
комунальне господарство – складний та багатогранний об’єкт управління, який
обумовлює специфічні особливості побудови організаційної системи
управління і державного регулювання для забезпечення надійності
функціонування підприємств галузі, підвищення ефективності роботи
комплексу. Особливістю функціонування ЖКГ є те, що воно представлене
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«чистими» природними монополіями і підгалузями, які розвиваються за
законами конкурентного господарства. До останніх належить експлуатація
житла, санітарне очищення територій тощо. Ще однією характерною
особливістю ЖКГ є те, що комплекс переважно надає послуги, а не виробляє
товари, а отже належить до виробничої і невиробничої інфраструктури.

Житлово-комунальне господарство є найбільш технічно відсталою
галуззю економіки з багатьма проблемами, які останнім часом особливо
загострилися.

Недосконалість системи управління житлово-комунальним
господарством України, зволікання з його реформуванням призвели до того, що
підприємства галузі не спроможні ефективно працювати в ринкових умовах і
надавати споживачам послуги належного рівня та якості [1].

До основних проблем галузі житлово-комунального господарства
України слід віднести:

 недосконалість порядку формування тарифів, непрозорість формування
цін/тарифів за послуги та поточної діяльності підприємств ЖКГ;

 невідповідність розмірів платежів за користування житлом фактичним
витратам на його утримання [2];

 погана керованість, неконтрольованість, низька якість роботи
підприємств житлово-комунальної галузі та послуг, що ними надаються;

 недосконалість діючої системи фінансування робіт, пов’язаних з
обслуговуванням і модернізацією житлового фонду;

 високий ступінь регіональної диференціації стану забезпеченості та
якості надання житлово-комунальних послуг;

 зношеність основних фондів галузі, застарілість технологій і, як
наслідок, значні витрати (води, теплової енергії тощо) та низька
енергоефективність (близько 70 % житлового фонду збудовано до 1970 р.,
зношеність основних фондів перевищує 60 %, енергоємність послуг у 2,5-3 рази
перевищує показники європейських держав);

 невідповідність наявних інфраструктурних потужностей зростаючим
вимогам та потребам;

 високий рівень монополізації сфери надання житлово-комунальних
послуг та слабкий розвиток конкуренції у цьому секторі;

 недосконалість нормативно-правового регулювання діяльності галузі,
насамперед у сфері диверсифікації постачальників послуг.

Основні параметри розвитку житлово-комунального господарства
України наведені в табл. 1.
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Таблиця 1. Основні параметри розвитку інфраструктури житлово-комунального
господарства України

Показник 2000 2009 2013
1 2 3 4

Забезпеченість населення житлом, м2 загальної площі на 1 жителя:
міські поселення 19,3 21,6 22,1
сільська місцевість 23,5 26,1 27,2
Структура загальної площі квартир за кількістю кімнат у них, % 100,0 100,0 100,0
однокімнатні 12,2 11,8 11,8
двокімнатні 33,6 32,8 32,5
трикімнатні 39,0 38,1 37,7
чотирикімнатні 13,6 14,0 14,2
п’ятикімнатні 1,2 2,0 2,3
шестикімнатні та більше 0,4 1,1 1,5
Надходження загальної площі у житловий фонд, %
міські поселення
прибуло загальної площі за рік щодо її обсягу на початок року 11,04 3,10 2,97
у т. ч.: нове будівництво 1,01 0,68 0,77

з нього куплено населенням 0,08 0,19 0,13
сільська місцевість
прибуло загальної площі за рік щодо її обсягу на початок року 2,04 0,90 4,24
у т. ч.: нове будівництво 0,89 0,28 0,68

з нього куплено населенням 0,01 0,01 0,003
Площа ветхого та аварійного житлового фонду, % загальної:
міські поселення 0,55 0,45 0,42
сільська місцевість 0,30 0,51 0,49
Частка житлових будинків, % їх загальної кількості:
будинків гуртожитків 0,14 0,10 0,09
мають 5 поверхів і більше 0,76 0,78 0,78
з них обладнані ліфтом 0,28 0,30 0,30

Відображені в табл. 1 низькі темпи оновлення житлового фонду за
рахунок введення в дію первинного житла (приріст загальної площі житлового
фонду в 2013 р., зокрема, щодо її обсягу на початок року в містах склав 2,97%,
у сільській місцевості – 4,24, з яких 2,19 і 3,57% відповідно завдячує передачі
площ від інших підприємств, у тому числі внаслідок приватизації житла,
уточненням в обліку й інвентаризації) не дозволяють очікувати суттєвих
успіхів у модернізації житлового фонду. За останніми даними початку 2012 р.,
в його структурі в містах і сільській місцевості налічувалося відповідно 17,4 та
15,7% будівель, зведених до 1945 р.; приблизно половина будинків була
введена в експлуатацію в 1946–1970 рр. Побудова ще 26,9% міських та 27,0%
сільських об’єктів житлового фонду припадає на 1971-1990 рр., тоді як частка
порівняно нових будинків, введених в експлуатацію в 1991 р. і пізніше, в містах
сягає 9,5, у сільській місцевості – 6,1%. За оцінкою Української федерації

ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 46 (1089)

67

роботодавців охорони здоров’я, приблизно 60% житла є потенційно
небезпечним для здоров’я мешканців [3].

Відмічена науковцями і практиками неефективність державних програм у
сфері розбудови і модернізації ЖКГ (зокрема: програми будівництва
доступного житла на умовах оплати державою 30% його вартості; програми
забезпечення молоді житлом; регіональних програм «Власний дім»,
розгорнутих у рамках програми розвитку українського села), яку пов’язують
передусім із браком їх фінансування та неузгодженістю в стратегічному
плануванні заходів [4], уповільнює темпи та ускладнює перспективи
підвищення рівня житлової забезпеченості середньодоходних і соціально
вразливих верств населення.

Для належного утримання доріг та вулиць населених пунктів, здійснення
своєчасного вивезення побутових відходів з об’єктів накопичення для
подальшого їх захоронення або перероблення в Україні функціонує близько 30
тис. одиниць комунальної техніки, у тому числі кількість сміттєвозів для
твердих побутових відходів становить понад 4 тис. одиниць. Зношеність
існуючої комунальної техніки становить 75 відсотків. Використання застарілої
та аварійної комунальної техніки призводить до збільшення на 30 відсотків
експлуатаційних витрат [5].

Одним із факторів, що негативно впливає на рівень розвитку житлово-
комунального господарства України є стан дорожньої інфраструктури. На
сьогодні технічні характеристики автомобільних доріг не відповідають
сучасним потребам економіки, оскільки близько 80 відсотків автомобільних
доріг побудовані за стандартами 60–70-х років минулого століття і лише
1,6 відсотка є дорогами першої категорії (чотири та більше смуг, висока
пропускна спроможність).

Згідно даних у січні–вересні 2014 призначено субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 598,3 тис. сімей,
що становило 92,8% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями,
з них 77% – жителям міських поселень, 23% – сільській місцевості. Середній
розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у вересні 2014 зменшився порівняно
з відповідним періодом минулого року на 8,2% і склав 84,7 грн. Серед регіонів
найбільший розмір спостерігався у Полтавській області та м. Києві (156,6 грн.
та 137,6 грн. відповідно), найменший – у Чернівецькій, Закарпатській,
Тернопільській та Херсонській областях (16,3–18,4 грн.).

Аналізуючи заборгованість населення за житлово-комунальні послуги,
можна відзначити, що протягом січня – серпня 2014 населенням країни
сплачено за житлово-комунальні послуги 24,3 млрд. грн. (103,4% нарахованих
за цей період сум). Серед регіонів вище середнього по країні рівень оплати за
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житлово-комунальні послуги спостерігався у Закарпатській, Вінницькій і
Кіровоградській областях (113,7–110,3%), найнижчий – у Донецькій,
Луганській та Харківській областях (95,0–98,0%). Заборгованість населення з
оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у серпні 2014 у порівнянні з
липнем на 1,3%, і на кінець місяця становила 11 179 800 000. грн., Середній
термін заборгованості населення за всі послуги склав 3,8 місяця.

Аналіз фінансових і технічних показників підприємств засвідчує
кризовий стан галузі. Постійно зростає дебіторська і кредиторська
заборгованості, які вже перевищують річний обсяг реалізації житлово-
комунальних послуг. Збільшується збитки підприємств. За перше півріччя
поточного року вони складають 350 млн. грн. Понад 60 відсотків основних
фондів у галузі амортизовано, кожен третій будинок потребує капітального
ремонту, а третина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення
знаходиться в аварійному стані. Використання енергоресурсів в 2–2,5 рази
вище ніж в країнах Європи, а їх частка у собівартості послуг складає до
50 відсотків і більше [6].

Вчені неодноразово констатували, що механізм державного управління
житлово-комунальним господарством повинен бути заснований на таких
принципах: пріоритет соціальних, регіональних і суспільних інтересів над
галузевими, відомчими та локальними; орієнтація на різні форми власності в
житлово-комунальному господарстві; поступова децентралізація управління і
передача низки управлінських функцій у сфері житлово-комунального
господарства на місцевий рівень; посилення антимонопольної політики в ЖКГ;
поділ функцій замовника та підрядника експлуатації житлового фонду;
нормативний принцип ресурсозабезпечення і виділення різних рівнів
обслуговування населення; орієнтація на різні джерела фінансування:
централізовані та децентралізовані фінансові ресурси; залучення населення до
активної участі в управлінні житлово-комунальним господарством [7].

Висновки. Розвиток житлово-комунального господарства є складним
завданням і вимагає раціонального поєднання централізованого планово-
збалансованого керівництва із спеціалізацією його найважливіших функцій в
розрізі галузей і підгалузей, уніфікації їх за видами виробничої діяльності.
Пріоритетним напрямком подальших ринкових трансформацій ЖКГ має стати
формування сприятливго інвестиційного клімату в галузі, а враховуючи те, що
значна частина проектів модернізації житлово-комунального господарства є
сприятливою для залучення інвестицій. Такий підхід сприятиме стабілізації
фінансового стану ЖКГ в довгостроковій перспективі за умови, що
інвестиційні проекти будуть спрямовані на інтенсивне нарощування
потужностей, впровадження новітніх технологій та інженерних комунікацій.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ
О ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Проблема повышения эффективности производства неотделима от продолжительности
использования и темпов обновления оборудования. Данная работа посвящена одному из методов
решения важной задачи разработки оптимальной стратегии обновления оборудования. Задача
заключается в определении оптимальных сроков замены старого оборудования. Критерием
оптимальности является доход от эксплуатации оборудования (задача максимизации) либо
суммарные затраты на эксплуатацию в течение планируемого периода (задача минимизации).

Ключевые слова: динамическое программирование, возраст оборудования, замена
оборудования.

Введение. Чем дольше механизм эксплуатируется, тем выше затраты на
его обслуживание и ниже его производительность. Актуальной проблемой на
предприятии является разработка оптимальной стратегии обновления
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