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учитываются особенности предприятия как субъекта малого бизнеса и 

информационные потребности лиц, принимающих решения. 

Первоочередным ориентиром при построении системы является выбор 

инструментов и методов, соответствующих целевым установкам 

предприятия и отвечающим потребности в отслеживании «узких» мест в 

ресурсной политике предприятия.  
Существующие подходы к оценке эффективности контроллинга 

отражают с различных точек зрения степень решения задач контроллинга в 

организации. Предварительная оценка эффективности системы контроллинга 

и ее дальнейший аудит, основанные на сочетании расчетов и экспертных 

оценок, должны способствовать оптимизации системы. Система 

контроллинга на малой фирме эффективна, если она ориентирована на 

достижение цели, на интеграцию управления и на отслеживание «узких 

мест» в условиях ограниченных ресурсов.  
Наиболее перспективным направлением развития концепции 

контроллинга в Украине является расширение применения принципов 

контроллинга на новые сферы деятельности, прежде всего, связанные с 

технологическими процессами и управлением инновациями.  
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Комунальне господарство є однією з найбільш важливих галузей 

економіки, яка справляє вирішальний вплив на всі сторони життєдіяльності 

населення, особливо в містах та великих населених пунктах з 

багатоповерховою забудовою. При відключенні водопостачання, 

водовідведення, теплопостачання життя в багатоповерховому будинку стає 

неможливим. 
Зниження ефективності діяльності комунальних підприємств значною 

мірою впливає на кожного громадянина – низька якість послуг, забруднення 

навколишнього середовища, небезпека виникнення аварій та техногенних 

катастроф – все це чинить негативний вплив на стан здоров’я та добробут 
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населення. При цьому перманентно зростає собівартість комунальних послуг, 

що призводить до росту тарифів. 
Проблема модернізації комунальних підприємств вирішується в 

світовій практиці шляхом використання однієї з трьох моделей управління 

розвитком комунального господарства: 
1. Англійська (дотримується постулату щодо доцільності приватизації 

об’єктів комунальної власності); 
2. Французька (передбачає комунальну форму власності підприємств 

інфраструктури); 
3. Німецька (характеризується тим, що підприємства галузі стають 

акціонерними товариствами з основним пакетом акцій муніципалітетів). 
 

Таблиця 1 – Моделі управління розвитком підприємств комунальної 

галузі (складено на основі [1-4]) 

Характери-
стика 

Англійська модель Французька модель Німецька модель 

Форма 

власності 
Приватна Муніципальна, 

передача об’єктів у 

концесію приватним 

інвесторам 

Акціонерна з основним 

пакетом акцій 

муніципалітетів 

Дії держави Злиття муніципальних 

підприємств в десять 

регіональних 

державних компаній з 

їх подальшою 

приватизацією 

Комунальні 

підприємства 

управляються 

комунами, 

підпорядкованими 

муніципальним радам 

Відмова від надання 

соціальної допомоги 

населенню через 

комунальні підприємства. 

Субсидії надаються 

безпосередньо 

малозабезпеченим сім’ям  

Інвестиційна 

політика 
Перед приватизацією 

списуються усі борги 

комунальних 

підприємств. Майно 

приводиться в 

працездатний стан за 

рахунок держави 

Підприємства 

передаються на основі 

договорів у концесії 

приватному бізнесу 

через тендери, які 

проводяться 

муніципалітетами 

Кошти, що вивільнялися, 

були направлені в якості 

інвестицій на 

модернізацію мереж та 

обладнання. Відбувається 

створення перших банків 

сприяння розвитку ЖКГ 

Тарифна 

політика 
Тариф формується 

підприємствами. Усі 

борги поточного року 

включаються у тариф 

наступного року та 

розподіляються між 

усіма споживачами 

В угодах прописується 

рівень тарифів за 

комунальні послуги та 

вкладання коштів у 

розвиток комунального 

господарства 

Після реформи 

спостерігається можливий 

зріст вартості послуг, 

споживачі забезпечуються 

приладами обліку 
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Соціальна 

політика 

держави та 

підприємств 

У країні існує 

заборона на 

відключення послуг 

для побутових 

споживачів. Списки 

боржників 

опубліковуються в 

пресі та доступні 

громадськості 

Муніципалітети несуть 

відповідальність за 
якість послуг перед 

населенням 

Вибір постачальника 

послуг здійснюється на 

конкурсній основі. У 

підприємств виникає 

необхідність надання 

додаткових послуг. 

З’являється термін multi-
utility 

Якість 

послуг, що 

надаються 

Законодавчо 

закріплені вимоги 

щодо якості послуг, 

що надаються 

Підвищення якості 

послуг внаслідок 

модернізації мереж 

Ведення на підприємствах 

клієнтської бази, 

задоволення запитів 

користувачів, існування 

різних схем оплати та 

додаткових послуг в 

залежності від потреб 

 
В українських реаліях перспективною моделлю управління розвитком 

комунальних підприємств є французька модель, зокрема, схема передачі 

комунального підприємства в концесію як цілісного майнового комплексу. 
В рамках реалізації такої концесійної схеми органи місцевого 

самоврядування передають на певний строк концесіонеру право експлуатації 

комунального підприємства із зобов’язанням істотного поліпшення його 

основних фондів. Концесіонер фінансує ресурсозберігаючі технології, 

визначені в концесійному договорі, знижуючи тим самим собівартість 

комунальних послуг, та здійснює концесійні платежі до міського бюджету. 

Граничний розмір річного концесійного платежу в Україні не може 

перевищувати 10% вартості майна, що передається в концесію [5]. 
При цьому концесіонер отримує прибуток від управління комунальним 

підприємством, який формується за рахунок реалізації населенню 

вироблених комунальних послуг за тарифами, установленими у 

концесійному договорі. Повернення капітальних вкладень концесіонера 

здійснюється з прибутку від управління об’єктом концесії. У підсумку 

бюджетні витрати відповідного міського господарства на утримання об’єкта 

ЖКГ суттєво скорочуються. 
Закон України «Про концесії» передбачає, що передача об’єкта у 

концесію повинна здійснюватися за результатами концесійного конкурсу [6]. 

Порядок проведення концесійних конкурсів, а також порядок укладення на їх 

основі концесійних договорів встановлений Кабінетом Міністрів України [7]. 

З метою обліку, укладений договір концесії має бути зареєстрований 
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виконавчим комітетом міської ради і протягом п’яти діб внесений до 

спеціального реєстру, який веде Фонд державного майна України [8]. 
Проведення концесійного конкурсу у сфері ЖКГ дозволить органу 

місцевого самоврядування вибрати концесіонера, що пропонує найкраще 

співвідношення наступних показників: обсяг інвестування; розмір 

концесійних платежів; величина тарифів на комунальні послуги; якісні 

параметри виробництва комунальних послуг. 
У той же час необхідно відзначити, що Закон України «Про концесії» 

(ст.6) допускає можливість укладення концесійного договору і в тому 

випадку, якщо на участь у конкурсі подав заявку тільки один претендент [6]. 

Тобто, фактично в Україні об’єкт може бути передано в концесію без 

проведення концесійного конкурсу. 
Оскільки комунальні підприємства є природними монополіями та 

забезпечують життєдіяльність будь-якої території, концесійний конкурс 

(фактична наявність щонайменше двох претендентів) повинен отримати 

статус обов’язкової умови реалізації концесійних відносин в Україні. 
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