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УКРАЇНИ 
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жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Систематизированы конкурентные направления 
развития жилищно-коммунальной отрасли. Выде-
лены пути развития спроса населения на жилищ-
но-коммунальные услуги. Обоснована структура 
предложения рынка услуг жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

A.P. Skoryk. Ways of market development in 
housing-municipal complex of Ukraine. Competi-
tion directions of development of housing-municipal 
industry are systematized. Ways of development of 
population demand on the housing-municipal services 
are selected. A structure of suggestion of market of 
services of housing-municipal economy is grounded. 

 
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) являє собою галузь економіки України і найва-

жливішу частину територіальної інфраструктури, яка визначає умови життєдіяльності людини,
перш за все комфортності житла, його інженерне впорядкування, якість і надійність послуг 
транспорту, зв’язку, побутових та інших послуг, від яких залежить стан здоров’я, якість життя і
соціальний клімат в населених пунктах [1]. 

Сутність житлово-комунального господарства як найважливішої соціально-економічної 
сфери народного господарства розглядалася в багатьох роботах [2, 3]. 

Незважаючи на багатогалузеву структуру, житлово-комунальне господарство це цілісна 
система, яка забезпечує нормальну життєдіяльність людини, функціонування соціальної і виро-
бничої інфраструктури території.

Як і будь-який ринок, сфера ЖКГ являє собою взаємодію попиту та пропозиції. У резуль-
таті ринкових законів повинні формуватися рівноважні значення цін всіх суб’єктів житлово-
комунального господарства.

В структурі ЖКГ України на сьогодні діють такі механізми взаємодії попиту та пропозиції:
— Надання стандартного набору житлово-комунальних послуг переважній частині насе-

лення, багато в чому за рахунок економічної підтримки держави — за рахунок субсидій насе-
ленню на оплату житлово-комунальних послуг і дотацій підприємствам-постачальникам цих 
послуг.

Даний сегмент ЖКГ характеризується відсутністю конкуренції між підприємствами й ор-
ганізаціями сфери ЖКГ; як наслідок домінантою пропозиції над попитом; державним регулю-
ванням тарифів на житлово-комунальні послуги; низькою якістю послуг.

— Вільна взаємодія попиту та пропозиції.
Цей сегмент ЖКГ має такі особливості [2]: ціна і якість послуг у даному секторі ринку фо-

рмуються винятково за ринковими законами взаємодії попиту та пропозиції, державне регулю-
вання практично відсутнє.

ЖКГ можна розділити на сфери, де в різній мірі можлива реалізація ринкових механізмів 
функціонування і розвитку. В даному випадку маються на увазі внутрішні закони взаємин на 
ринку житлово-комунальних послуг. Не менш важливим є розгляд функціонування і розвитку 
ринку ЖКГ у взаємодії з зовнішніми ринковими системами: ринок благ, ринок праці, ринок 
грошей, ринок житла. У такій інтерпретації ринок ЖКГ практично майже не досліджувався.

Основним науковим інтересом у цьому випадку є:
— наукова оцінка виправданості виділення ринку послуг ЖКГ як ринкової підсистеми на-

родного господарства;
— структуризація сфери послуг ЖКГ за мірою реалізації (у сьогоденні і потенційно в май-

бутньому) та ринковими законами їх функціонування і розвитку;
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— виділення сфер взаємодії ринку ЖКГ з іншими ринками, де можлива різна міра реаліза-
ції ринкових законів, тобто конкуренції, вільного ціноутворення, саморегулювання, саморозви-
тку і необхідні різні підходи в державному регулюванні такої взаємодії.

Взаємодію ринку послуг ЖКГ й основних ринків економічної системи держави можна 
представити у вигляді принципової схеми (рис. 1). 

 Ринок благ Ринок праці 

Ринок капіталу Ринок землі 

Ринок житла Ринок послуг ЖКГ 

Рис. 1. Принципова схема взаємодії ринку послуг житлово-комунального господарства та основних рин-
ків соціально-економічної системи держави 

Визначаючи наукову оцінку виправданості виділення ринку послуг ЖКГ як цілісної рин-
кової підсистеми економіки держави, треба провести структуризацію попиту та пропозиції що-
до міри реалізації ринкових законів у сьогоденні, а також оцінити можливості розвитку цих за-
конів у сферах, де сьогодні вони практично не діють.

На підставі цього стане можливим зробити висновок про наукову коректність цілісного 
представлення ринку послуг ЖКГ як ринкової підсистеми народного господарства.

З боку попиту на ринку житлово-комунальних послуг можна умовно виділити три групи 
населення в залежності від рівня доходів:

— з доходами, що цілком позбавляють їх вільного вибору послуг у сфері ЖКГ;
— з доходами, що дають потенційну можливість обмеженого вибору послуг у сфері ЖКГ;
— з доходами, що дають потенційну можливість вільного вибору послуг у сфері ЖКГ.
У свою чергу послуги ЖКГ умовно можна розділити на послуги суспільного характеру,

змішані послуги і послуги для приватного споживання [3]. 
Послуги суспільного характеру — послуги, спрямовані на задоволення потреб усього сус-

пільства чи більшої його частини (наприклад, розпланування та обслуговування паркових зон,
реконструкція і підтримка в нормальному стані пам’ятників історії та архітектури, утримання 
загальноміських транспортних комунікацій. Витрати на їхнє забезпечення розподіляються на 
кожного члена суспільства.

Послуги змішаного характеру — послуги, спрямовані на задоволення потреб незначної за 
чисельністю групи людей, об’єднаних загальним місцем проживання і відпочинку в межах жи-
тлової зони (під’їзд, житловий будинок, житловий квартал). Витрати на послуги змішаного ха-
рактеру розподіляються між членами даної громади.

Приватні послуги — послуги, спрямовані на задоволення потреб людини (людей), об’єдна-
них загальним місцем проживання в рамках однієї квартири.

На сьогодні міру реалізації ринкових механізмів у межах виділених сегментів попиту та 
пропозиції на ринку житлово-комунальних послуг можна охарактеризувати в такий спосіб 
(табл. 1). 
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Таблиця 1 

Можливість і міра реалізації ринкових механізмів за сегментами попиту та пропозиції 
на ринку послуг ЖКГ 

Характер житлово-комунальних послуг 

Групи населення за 
подушевими дохо-

дами 

Суспільні: капітальний 
ремонт, реставрація буди-
нків, будівництво і ремонт 
внутрішньо-квартальних 

доріг 

Змішані: поточний ре-
монт, експлуатація сис-
тем загального користу-
вання мешканцями,

утримання і благоустрій 
придомової території 

Приватні: забезпечення 
ресурсами; внутрішньо-
квартирний ремонт;

установка й експлуата-
ція приладів обліку ви-

трати ресурсів 
Доход нижче чи 

порівнянний з про-
житковим мініму-

мом 

Реалізація ринкових меха-
нізмів неможлива 

Реалізація ринкових ме-
ханізмів неможлива 

Реалізація ринкових ме-
ханізмів утруднена. По-
трібне істотне державне 

втручання 
Доход незначно пе-
ревищує прожитко-
вий мінімум, не 

більш ніж у 2 рази 

Реалізація ринкових меха-
нізмів неможлива 

Можлива часткова реалі-
зація ринкових механіз-

мів 

Розвиток ринкових ме-
ханізмів можливий, що в
даний час частково реа-

лізовано 

Доход значно пере-
вищує прожитковий 
мінімум, більш ніж 

у 2 рази 

Можлива часткова реалі-
зація ринкових законів. В
даний час такі механізми 

практично не діють 

Можлива реалізація рин-
кових механізмів. На 

сьогодні у даному секто-
рі переважають ринкові 
механізми взаємодії по-

питу та пропозиції 

Ринкові закони реалізо-
вані повною мірою, за 
винятком комунальних 
послуг, наданих у рам-
ках централізованого 

мережного забезпечення 

В даний час ринкові механізми попиту та пропозиції на житлово-комунальні послуги ді-
ють у сфері надання приватних і в незначному обсязі змішаних послуг для груп населення з
високими доходами.

Структура та основні напрямки ринкового розвитку попиту сфери послуг ЖКГ приводять 
до висновку, що розвиток ринку житлово-комунальних послуг за рахунок розширення плато-
спроможного попиту можливо провести такими шляхами (рис. 2): 

— у цілому збільшення рівня доходів населення за рахунок росту заробітної плати і пен-
сій, що випереджає ріст цін і тарифів;

— підвищення рівня життя населення за рахунок створення ефективних механізмів пере-
розподілу доходів;

— оптимізація територіальної структури заселення міста в залежності від рівня доходів 
(досягнення більш високої однорідності мешканців за рівнем доходів, що проживають в одному 
житловому будинку, однорідності житлових будинків за класом якості в рамках житлових зон). 
При якісному вирішенні даного завдання стає можливим розвиток ринку житлово-комунальних 
послуг не тільки в частині надання приватних послуг, але і змішаних і навіть послуг, що мають 
суспільний характер.

Структура та основні напрямки ринкового розвитку пропозиції сфери послуг ЖКГ з боку 
пропозиції потребують більш докладно розглянути можливості розвитку конкурентної сфери 
пропозиції житлово-комунальних послуг (рис. 3). 

Напрямки розвитку конкурентних сфер сектора суспільних послуг: повномасштабне фор-
мування конкурентного ринку в сфері озеленення, санітарного очищення, благоустрою місць 
загальноміського користування та ін.

Необхідні умови:
— використання в практиці муніципальними службами конкурсних методів розподілу під-

рядів;
— гарантоване дотримання умов договорів з боку муніципалітетів, у першу чергу щодо 

фінансування робіт.
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Житло 
середнього 

класу 

Структура соціально-економічної системи, що визначає попит 
на ринку послуг ЖКГ 

Структура населення 
за рівнем доходів 

Структура житлового 
фонду 

Структура системи 
розселення населення

Населення з
низьким рівнем 

доходів 

Населення із 
середнім рівнем 

доходів 

Населення з
високим рівнем 

доходів 

Житло 
соціального 

типу 

Елітне 
житло 

Житлові будинки в
муніципальній 

власності 

Житлові будинки в
колективній власності

Житлові будинки в
приватній власності 

Зони житлових 
забудов соціального 

класу 

Зона житлових 
забудов середнього 

класу 

Зона житлових 
забудов елітного 

класу 

Селищна
зона 

Міська
зона 

Напрямки розвитку попиту, що стимулюють конкурентний розвиток пропозиції на ринку 
послуг ЖКГ 

Стимулювання 
випереджального 
зростання доходів 
населення в
порівнянні з
ростом цін і
тарифів.
Побудова 
ефективної 
системи переро-
зподілу доходів 
населення 

Формування 
муніципальног
о житлового 
фонду 
соціального 
класу.
Стимулю-
вання 
будівництва 
житла елітного 
класу 

Досягнення однорі-
дності житлового 
фонду міста за 
формою власності на 
житло в рамках 
житлового будинку.
Повна приватизація 
житла, у
муніципальній 
власності повинне 
залишитися житло 
тільки т.зв.
соціального класу 

Формування 
більш 
однорідної 
структури 
житлового 
фонду за 
класом якості 
будинків 
розташованих в
рамках 
житлових зон 
(квартали,
мікрорайони)

У селищах 
можуть більш 
активно 
розвиватися 
конкурентні 
сфери 
ресурсозабез-
печення,
наприклад,
альтернативні 
способи 
газопостачання 

Рис. 2. Структура і напрямки розвитку попиту населення, що стимулюють ринковий розвиток сфери 
житлово-комунального господарства 

Частково реалізовані напрямки розвитку конкурентних сфер сектора змішаних житлово-
комунальних послуг. По-перше, це послуги з управління процесом житлово-комунального об-
слуговування населення (конкуренція можлива між муніципальними, приватними і суспільни-
ми управляючими структурами). 

Необхідні умови:
— остаточний поділ житлового фонду на сектори: суспільне житло, у повному управлінні 

мешканців (усі квартири в будинку приватизовані і знаходяться у власності мешканців), прива-
тне житло, у повному управлінні приватних компаній (усі квартири в будинку приватизовані і
знаходяться у власності приватної компанії), муніципальне (усі квартири в будинку належать 
муніципалітету без права приватизації окремих квартир — переважно соціальне житло для 
осіб, не спроможних оплачувати проживання в житлі інших секторів);  

— наявність достатньої кількості альтернативних структур з управління житловим фон-
дом, серед яких в обов’язковому порядку повинні бути приватні фірми,

— наявність механізмів вибору і заміни управляючих компаній при неефективному управ-
лінні.

По-друге, це змішані послуги з обслуговування житлового фонду і придомової території 
(для мешканців усього будинку, під’їзду, блоку). Основна умова — виникнення фактичної кон-
куренції в сфері управління житловим фондом.

Частково реалізовані напрямки розвитку конкурентних сфер приватних послуг.
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Сфера управління 
обслуговуванням житлового фонду

Сфера 
ресурсозабезпечення 

Сфера обслуговування жит-
ла і придомової території 

Послуги суспільного 
характеру.

Послуги змішаного 
характеру.

Послуги приватного 
характеру 

Конкурсний розподіл 
муніципальних 
замовлень.

Конкурентний розподіл 
підрядів управляючими 

компаніями.
Виведення з тіньового 
бізнесу сфери ЖКГ 
приватного характеру 

Конкуренція між 
муніципальними і

приватними компаніями 
за підряди муніци-

палітету і управляючих 
фірм.

Конкуренція між 
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Структура пропозиції на послуги сфери ЖКГ 

Рис. 3. Структура пропозиції ринку послуг ЖКГ та основні напрямки його ринкового розвитку 

Можливий розвиток конкурентних структур з надання комунальних послуг монопольного 
характеру, наприклад, альтернативою надання послуг з теплопостачання в рамках загальномі-
ської тепломережі є надання даних послуг мінікотельними, що обслуговують окремі будинки,
квартали, мікрорайони, селища.

Як показує досвід зарубіжних країн, конкурентні умови можливо створити в таких сферах 
житлово-комунального обслуговування:

— водопостачання — конкуренція мережного водопостачання і постачання водою від міс-
цевих водяних джерел, наприклад, артезіанських свердловин,

— теплопостачання — конкуренція централізованої мережної і локальної систем теплопо-
стачання,
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— газопостачання — конкуренція централізованої мережної і локальної систем, що обслу-
говують окремі селища газом місцевого виробництва [4]. 

Умови розвитку:
— у першу чергу обладнання житлового фонду приладами обліку витрати ресурсів, після 

чого сферу забезпечення комунальними ресурсами можна буде віднести до сектора приватних 
послуг (на даний момент використовується механізм рівного розподілу витрат житлово-
комунальних підприємств між споживачами їх послуг, що визначає характер даної сфери по-
слуг як змішаний чи навіть суспільний); 

— необхідний поділ ринку даних послуг на конкуруючі сектори відповідно до альтернати-
вних варіантів надання послуг, що стає можливим при істотній державній підтримці, у тому 
числі і на муніципальному рівні;

— стабільне фінансування підприємств відповідно до умов договорів.
Конкуренція можлива при наданні всього спектра послуг приватного характеру з внутріш-

ньоквартирного обслуговування.
Необхідна умова: державна підтримка конкурентних структур, що надають послуги висо-

кої якості (у першу чергу обумовлених наявністю договірних відносин, що враховують необ-
хідність надання гарантій населенню на якість наданих послуг). 

Таким чином, можна з упевненістю сказати, що ринкові механізми у сфері надання житло-
во-комунальних послуг можуть бути реалізовані повною мірою (у сфері суспільних, змішаних і
приватних послуг) у випадку вирішення таких завдань: у цілому збільшення рівня доходів на-
селення за рахунок росту заробітної плати і пенсій, що випереджають зростання цін і тарифів;
створення ефективних механізмів перерозподілу доходів; оптимізації системи заселення міста в
залежності від рівня доходів; переході на договірну основу відносин між споживачами і поста-
чальниками послуг; створенні умов гарантії виконання договорів з боку споживачів і постача-
льників; введення в сферу управління житлово-комунальним обслуговуванням приватного біз-
несу; стимулювання розвитку підприємств, що надають послуги на основі альтернативних тех-
нологій.
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