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EINLEITUNG 

 

 

Die Ukraine und ihre Wirtschaft erfordern dringende wissenschaftliche 

Begründung und Nutzanwendung der natürlichen und sozialen Integrationsprozesse 

als Hebel für die Schaffung von neuen sozialorientierten Technologien für die 

Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Eigentums der Ukraine. Die 

komplexe Planung von Landschaften, Territorien, Wasserflächen, territorial-

wirtschaftlichen Komplexen, wirtschaftlich-sozialen Systemen, Infrastruktur und 

Technologien für die Verwaltung von kommunalem Eigentum und Humanressourcen 

bleibt ein allgemeinnationales Problem. 

Es ist notwendig, das Niveau der nationalen Sicherheit der Ukraine durch die 

Einführung der wissenschaftspraktischen Ergebnisse der Forschung von 

Lebenserhaltungssystemen mit der Aufstellung der Erfordernisse bei der Entwicklung 

von Sozial- und Ressourcenpotential als einheitliches System zu erhöhen. 

Die Aktualität des Problems von effektiver Verwaltung der kommunalen 

(munizipalen) Immobilien ist davon bedingt, dass ihr Besitz neue Möglichkeiten 

eröffnet, nicht nur grundlegende, sondern auch zusätzliche Finanzhebel für die 

Entwicklung und effizientes Funktionieren der territorial-wirtschaftlichen Komplexe 

und Systeme zu erhalten, was die Voraussetzungen für die Erhöhung der 

wirtschaftlichen Sicherheit von Regionen und vom Land schafft. Aber die meisten 

Eigentümer und Nutzer ergreifen diese Möglichkeiten ineffizient, da sie nicht den 

maximalen wirtschaftlichen Nutzen zu minimalen Kosten für den Betrieb und die 

Instandhaltung der Immobilien erhalten, einschließlich der Energieeffizienz- und 

Energieersparnisprogramme, die die Rentabilität der Nutzung von Immobilien 

erhöhen können. 

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Problem der Nutzung von 

Wasserressourcen für den Lebensunterhalt und die wirtschaftlichen Bedürfnisse 

(kleine Flüsee, Gewässer usw.) zu widmen. Der Mangel an Investitionsressourcen 

beschränkt jedoch die Modernisierung der Immobilien und die Erhöhung von ihrem 
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Marktwert. Die angegebenen Probleme stehen in direktem Zusammenhang mit den 

Immobilien, die den territorial-wirtschftlichen Komplexen und Systemen 

(Gebietsgemeinden, Unternehmen und Organisationen verschiedener 

Eigentumsformen, die in der WKW in Betrieb genommen werden usw.) zur 

Verfügung stehen. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Stand der Nutzung von 

Immobilien im Bereich der WKW gelegt, da sich dieser Sektor derzeit in einem 

tiefen Krisenzustand befindet. Ein solcher Zustand des sozial und politisch 

bedeutsamen Sektors der Nationalwirtschaft verursacht die objektive Notwendigkeit, 

Wege zu finden, die Effizienz seines Reformprozesses zu erhöhen, einschließlich 

aufgrund der Schaffung eines wirksamen Verwaltungssystems von kommunalem 

(munizipalem) Eigentum auf der aktualisierten normativ-rechtlichen Basis. 
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1 FUNKTIONALE GRUNDLAGEN DER TÄTIGKEIT VON 

GEBIETSGEMEINDEN UND VERWALTUNG IHRES EIGENTUMS 

 

 

Unter den gegewärtigen Bedingungen der Dezentralisierung von 

sozialökonomischen Einheiten gewinnt das Problem des Aufbaus eines wirksamen 

Systems zur Verwaltung der kommunalen Immobilien durch Gebietsgemeinde und 

deren Eigentum immer wieder an Aktualität. Die Forschung zu koplexen 

sozialökonomischen Systemen, die augrund der Kollektivbeschlüsse und des 

kollektiven Handelns funktionieren, zeichnnet sich deutlich ab. Dies erfordert eine 

nähere Erörterung der Voraussetzungen für effektive Verwaltung der 

gesellschaftlichen Ressourcen auf lokaler Ebene und die Schaffung einer 

methodologischen Basis für die Entwicklung der Territorialorganisation 

verschiedener Regierungszeweigen, vor allem durch den Aufbau der autarken 

Gebietsgemeinden.     

Das Gesetz der Ukraine «Über die lokale Selbstverwaltung in der Ukraine»  (in 

der Fassung vom 02.08.2017) enthält folgende Definition: «Als Gebietsgemeinde 

gelten die Einwohner, die durch den ständigen Wohnsitz im Dorf, in der Siedlung 

oder in der Stadt, die zu den selbstständigen territorialen Verwaltungseinheiten 

gehören, vereint sind oder die freiwillige Vereinigung von Einwohnern mehrerer 

Dörfer mit einem einheitlichen Verwaltungszentrum» [1].  

Artikel 143 der Verfassung der Ukraine enthält eine Liste der Befugnisse von 

Gebietsgemeinden als Grundeinheiten der lokalen Selbstverwaltung, die direkt oder 

durch die von ihnen gebildeten lokalen Selbstverwaltungsorganen durchgeführt 

werden. Dazu gehören: Verwaltung vom Vermögen, das im Gemeindeeigentum ist; 

Bestätigung von Programmen der sozialwirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung 

sowie Kontrolle ihrer Ausführung; Bewilligung des Haushalts von entsprechenden 

territorialen Verwaltungseinheiten und Kontrolle ihrer Ausführung; Erstellung von 

lokalen Steuern und Gebühren gemäß dem Gesetz; Sicherstellung der lokalen 

Referenden und Ausführung ihrer Ergebnisse; Gründung, Neugestaltung und 
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Abbruch der Versorgungsbetriebe, Organisationen und Einrichtungen, sowie auch 

Kontrolle ihrer Tätigkeit; Lösung anderer Fragen von lokaler Bedeutung, die ihrer 

Kompetenz gesetzlich zugewiesen sind [2]. 

Artikel 16 des Gesetzes besagt, dass zu den materiellen und finanziellen 

Grundlagen der lokalen Selbstverwaltung bewegliche und unbewegliche Sachen, 

Einnahmen der lokalen Haushalte, andere Mittel, Grund und Boden, natürliche 

Ressourcen, die in kommunalem Besitz der Gebietsgemeinden von Dörfern, 

Siedlungen, Städten, Stadtbezirken, sowie Objekte ihres gemeinsamen Eigentums, 

die in der Verwaltung der Kreis- und Gebietsräte sind, gehören. 

Um das Eigentum der Gebietsgemeinden effektiv zu verwalten, ist es 

notwendig, die Hauptobjekte einer solchen Verwaltung zu bestimmen. Aus unserer 

Sicht muss man das Verwaltungssystems unter Bezugnahme auf die Möglichkeit, die 

Gebietsgemeinden folgender Haupttypen auszugrenzen, aufbauen: städtische, 

dörfliche und gemischte. Die städtischen Gebietsgemeinden werden von 

Stadtbewohnern, die dörflichen – von Bewohnern der Dörfer und Siedlungen und die 

gemischten – wenn gleichzeitig zur Struktur der Gebietsgemeinden  die Städte und 

Dörfer mit deren Bewohnern gehören, geschaffen. 

Unter Berücksichtigung des oben Dargelegten müssen die beweglichen und 

unbeweglichen Sachen, Einnahmen der lokalen Haushalte, andere Mittel, Grund und 

Boden, natürliche Ressourcen, die sich in kommunalem Besitz der Gebietsgemeinden 

befinden, und Objekte ihres gemeinsamen Eigentums, unabhängig vom Typ der 

Gemeinde, verwaltet werden. Für die städtischen und lokalen Gebietsgemeinden ist 

auch die Verwaltung der Wohnungs- und Kommunalwirtschaft der Ortschaften von 

großer Bedeutung, da sie ein wichtiger Bestandteil der Gemeindeimmobilien ist.  

In diesem Zusammenhang lassen wir uns den Bestand des beweglichen und 

unbeweglichen Vermögens und die Besonderheiten dessen Verwertung in der 

Wohnuns- und Kommunalwirtschaft genauer analysieren. 

Alle Sachen oder materielle Objekte (die Begriffe werden hier als identisch 

betrachtet) sind in bewegliche und unbewegliche Objekte untergliedert. Diese 

Aufteilung fußt auf ihren natürlichen Eigenschaften. Die unbeweglichen Sachen 
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können im Allgemeinen nicht frei im Raum bewegt werden, sie sind individuell 

bestimmt. Die beweglichen können sich aber frei im Raum bewegen und werden 

sowohl individuell als auch generisch bestimmt. 

Die Immobilie ist ein wichtiger Bestandteil aller Beziehungen zwischen den 

Subjekten der Staatswirtschaft, deshalb sichert die Stabilität der Normen, die sie 

regeln, die Stabilität des Staates. 

Es gibt zahlreiche Unterschiede hinsichtlich der Definition des 

Begriffs »Immobilie» in verschiedenen Rechtssystemen. Was sollte insbesondere als 

Hauptmerkmal von Immobilien betrachtet werden? 

Die Gesetzgebung in Frankreich beruht auf dem umfassendsten Konzept der 

unbeweglichen Sachen (Artikel 517 – 526  des französischen Zivilgesetzbuches 

(Code Civil)). Art. 517 des Gesetzbuchs legt fest, dass das Eigentum von Natur aus, 

dem Zweck nach oder aufgrund der Zugehörigkeit zu Immobilien unbeweglich ist. 

Diese Kategorie umfasst auch Grundstücke und die dazugehörigen Gebäude, die 

Ernte auf dem Halm, Wälder usw. Laut der französischen Gesetzgebung gehören zu 

den unbeweglichen Objekten ihrem Zweck entsprechend: Maschinen, Werkzeuge 

und Rohstoffe, die im Unternehmen für Wartung, Betrieb usw. verwendet werden, 

obwohl sie von Natur aus beweglich sind. Wenn diese Objekte vom Vermögen 

getrennt werden, dann gelten sie als beweglich. Außerdem zählt man zu den 

Immobilien aufgrund ihres Anwendungszwecks die Sachen, die der Eigentümer für 

immer an den Grundstück gebunden hat. 

Nach § 94-96 des Bürgerlichen Gesetzbuches gehören zu den unbeweglichen 

Sachen Grund und Boden und die mit ihnen fest verbundenen Sachen, insbesondere 

Gebäude, sowie die Erzeugnisse des Grundstücks, solange sie mit dem Boden 

zusammenhängen. Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden 

sind, gelten als Bestandteile des Grundstücks. 

Laut Artikel 812 des italienischen Zivilgesetzbuches gehören zu den 

unbeweglichen Sachen Grund und Boden, Quellen und Wasserläufe, Gebäude und 

«all das, was auf natürliche oder auf künstliche Weise mit dem Grund verbunden ist». 

Außerdem gelten als unbewegliche Sachen Mühlen, Bäder und andere schwimmende 
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Bauten, wenn sie fest am Ufer oder im Flussbett verankert sind und dies für ihren 

Gebrauch dauernd bleiben sollen.  

Die sowjetische Gesetzgebung machte die Teilung in bewegliche und 

unbewegliche Sachen zum ersten Mal im 1991 angenommenen Rechtsakt mit dem 

Titel «Grundlagen der Zivilgesetzgebung der UdSSR und der Unionsrepubliken» [3]. 

In Artikel 4 dieser Grundlagen wurde keine Definition von Immobilien 

festgelegt, hier wurden nur die Arten von Eigentumsobjekten aufgeführt, was die 

Klassifizierung von beweglichen und unbeweglichen Sachen ermöglichte. «Die 

Sachen werden in unbewegliche und bewegliche unterteilt. Als unbewegliche Sachen 

gelten Grundstücke und alles, was mit ihnen zusammenhängt, und zwar: Gebäude, 

Wohnbauten, Unternehmen, andere Vermögenskomplexe, mehrjährige 

Anpflanzungen. Durch die Gesetzgebungsakte können auch andere 

Vermögensgegenstände zu den unbeweglichen Sachenzugeordnet werden. Die 

Besonderheiten von Immobilienerwerb und Erlöschen des Rechts  an unbeweglichen 

Sachen werden durch Gesetzgebungsakte festgelegt. 

Das Vermögen, dessen Entfernung ohne unverhältnismäßige Schaden für seine 

Nutzung möglich ist, gilt als beweglich, sofern dies gesetzlich nicht anders 

vorgeschrieben ist.  

Das Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation bestimmt als unbewegliche 

Sachen (Immobilien): Grundstücke, Teile des Erdinneren, abgesonderte 

Wasserobjekte und alle Objekte, die fest mit dem Grund und Boden verbunden sind, 

sodass ihre Entfernung ohne unermesslichen Schaden unmöglich ist. In 

Übereinstimmung mit Teil 1 Art. 1 des Föderalen Gesetzes «Über die staatliche 

Registrierung von Immobilienrechten- und rechtsgeschäften» gehören zu den 

unbeweglichen Sachen: Wohnbauten, Wohn- und Nichtwohnräume, Wälder, 

mehrjährige Anpflanzungen und Unternehmen als Vermögenskomplexe.  

Artikel 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine (BGB) bestimmt die 

Sachen (Vermögen), die zu den Immobilien gehören [4]. Als unbewegliche Sache 

(Imobilien, unbewegliches Vermögen) gelten Grundstücke sowie sich darauf 

befindende Bauten, die nicht ohne Verlust ihres Wertes und ohne Änderung ihrer 
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Zweckbestimmung entfernt werden können. Außerdem können durch Gesetz Luft- 

und Seefahrzeuge, Binnenschiffe und kosmische Objekte sowie andere Sachen, die 

der staatlichen Registrierung unterliegen, den Grundstücken gleichgestellt werden. 

Nach Art. 191 BGB wird ein Unternehmen als einheitlicher Vermögenskomplex 

ebenfalls als eine Immobilie behandelt. 

Gemäß den Bestimmungen des nationalen Standards Nr.1 «Allgemeine 

Grundsätze des Eigentums und der Eigentumsrechte» und des Standards Nr.2 

«Immobilienbewertung» (Gesetz der Ukraine Nr. 2658-III «Über die Bewertung von 

Eigentum, Eigentumsrechten und qualifizierte Bewertungstätigkeit in der Ukraine» 

vom 12. Juli 2007 mit Änderungen und Ergänzungen) gelten als Immobilien  die 

Grundstücke ohne Verbesserungen und die Grundstücke mit Verbesserungen, die mit 

ihnen fest verbundenen Gebäude, Bauten und deren Teile und auch anderes 

Vermögen, das gemäß der Gesetgebung zu den unbeweglichen Sachen gehört. 

In der Ukraine gehören zu den Immobilien:   

– Grund und Boden (Grundstücke, nicht gewonnene Bodenschätze, 

abgesonderte Wasserobjekte); 

– mehrjährige Anpflanzungen; 

– Gebäude, Bauten und ihre Struktureinheiten (Wohngebäude, Wohnungen, 

Gemeinschaftsräume von Wohngebäuden, Landhäuser, Gartenhäuser, Garagen und 

andere Bauten);   

– Übertragungsvorrichtungen; 

– Unternehmen, ihre Struktureinheiten, einheitliche Vermögenskomplexe;  

– Binnenschiffe, See- und Luftfarzeuge;  

–  kosmische Objekte. 

Ein Grundstück ist ein Teil der Erdoberfläche mit festgelegten Grenzen, der 

durch einen bestimmten Ort, Zweckbestimmung (wirtschaftliche Zweckbestimmung) 

und andere Merkmale, sowie durch sich darauf beziehende Rechte, gekennzeichnet 

ist. 

Als Verbesserung des Grundstücks bezeichnet man alle physischen Objekte, 

die innerhalb der Grenzen des Grundstücks liegen und physisch mit ihm verbunden 



 

12 
 

sind, sowie die physikalischen Auswirkungen von Maßnahmen, die die 

Reliefänderungen, die Änderungen der Erschließungsbedingungen und der 

potenziellen Rentabilität seiner Nutzung verursacht haben. 

Mehrjähtige Anpflanzungen sind künstliche Langzeitbepflanzungen 

unabhängig vom Alter: obst- und beerenliefernde Pflanzen, technische, schützende, 

dekorative und begrünende Pflanzen aller Art; künstliche Anpflanzungen von 

botanischen Gärten, anderen Forschungs- und Bildungseinrichtungen für 

wissenschaftliche Forschungszwecke. Als Objekt der Klassifizierung dieser Gruppe 

gelten die Grünanlagen von allen Parks, Parkanlagen, Gärten, Boulevards, Höfen, 

Werkgeländen usw. 

Die Gebäude sind die Räume, die für einen dauerhaften oder vorübergehenden 

Aufenthalt geeignet sind, sowie Eigentumsobjekte, die funktionell mit diesen 

Räumen verbunden sind. 

Die Gebäude, je nach ihrer sozialen Zweckbestimmung, sind in Häuser 

(einschließlich Hotels, Motels, Campingplätze und andere ähnliche Objekte der 

touristischen Infrastruktur), Wohnungen, Zimmer in Mehrfamilienhäusern, 

Einzelgaragen oder Garagenplätze in den Garagengenossenschaften, Landhäuser und 

andere Objekte der Landhäuser- und Garteninfrastruktur, die sich von Grund und 

Boden unterscheiden, unterteilt. 

Die Gebäude als Immobilienobjekte lassen sich in Wohn- und 

Nichtwohngebäude unterteilen. 

Die Nichwohngebäude sind Bau- und Architekturobjekte, deren Zweck es ist, 

die Voraussetzungen für Arbeitsvorgänge, soziale und kulturelle Dienstleistungen 

und Aufbewahrung von materiellen Werten zu schaffen.     

Die Wohngebäude, die für den dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmt 

sind, und historische Denkmäler werden hauptsächlich als Wohngebäude 

identifiziert.  

Die Bauwerke sind Immobilienobjekte, die sich von den Gebäuden 

unterscheiden. Die Bauwerke sind bautechnische Objekte, die für die Schaffung und 

Ausführung technischer Funktionen (Eisenbahngleise, Tunnels, Fahrwege, Dämme, 
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Ladebrücken) oder für die Versorgung der Bevölkerung (Stadien, Schwimmbäder, 

Bauwerke des städtischen Wohnkomforts) bestimmt sind. Die Struktur der Bauwerke 

umfasst alle Anlagen, die mit ihnen ein einheitliches Ganzes bilden. 

Die Bauwerke als Immobilienobjekte können in städtebauliche (Boden- und 

Untergrungbauwerke), energieversorgende (Tanklager, Wärmekraftwerke), 

infrastrukturelle (terminale und Verkehrsbauwerke), industrielle (Eisenhoch- und 

Siemens-Martin-Ofen, Helgen und Bauhallen), ökologische (Abfallverwertungs- und 

Reinugungsanlagen) und Sonderanlagen des Militär-Industrie Komplexes klassifiziert 

werden. 

Die Übertragungsvorrichtungen – (Erdöl- und Erdgasleitungen,  

Kraftstromleitungen) werden weit verbreitet als technologische Bauwerke der 

Brennstoff- und Energiekomplexen zu Zivil- und Industriezwecken angewendet.   

Das Unternehmen als integraler Immobilienkomplex vereint alle Arten des 

Besitzes, die für seine Tätigkeit bestimmt sind: Einzelobjekte des 

Immobilienvermögens (Gebäude, Bauwerke, Grundstücke, Ausstattungen), 

immaterielle Vermögenswerte (Nutzungsrechte, Urheberrechte) und das 

Umsatzkapital (Rohstoffe, Fertigwaren, Geldmittel, Verpflichtungen). Das 

Unternehmen als Ganzes oder ein Teil davon kann das Kauf-, Mieteobjekt und der 

Gegenstand von anderen Geschäften, die mit der Gründung, Änderung und 

Beendigung der Vermögensechte verbunden sind, sein. 

Die Entstehung und Entwicklung von Rechtsnormen, die die Immobilien 

betreffen, sind durch die Notwendigkeit der gesetzlichen Regulierung von 

Eigentumsverhältnissen an Grund und Boden bedingt. Grund und Boden als 

Eigentum spiegelt die Essenz von Immobilien wider. Ein potenzieller Investor wird 

immer versuchen, seine Risiken zu reduzieren, und deswegen auch ein Grundstück zu 

kaufen, auf dem dieses Objekt liegt. 

Der Zusammenhang zwischen Immobilien und Grundstücken kann anhand 

materieller, wirtschaftlicher, rechtlicher und sozialer Kriterien bestimmt werden. 

Das materielle Kriterium besteht darin, dass zu den Immobilien alle Objekte 

gehören, die auf natürlichem oder künstlichem Wege mit Grund und Boden 
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verbunden sind, die ihre naturfunktionalen Parameter auf sie übertragen. Alle 

Immobilien verfügen über eine Fläche und befinden sich in einem Abstand von 

Rohstoffquellen, Lieferanten, Verbraucher, Zentren der Konzentration der 

Verbrauchernachfrage, Transportketten usw. Demgemäß sind die materiellen 

Parameter der Immobilien: Raum, Fläche, Entfernung. 

Die angegebenen räumlichen Eigenschaften von Gebäuden und Bauwerken 

(Fundament, Wandmaterial, u.a.m.) werden durch die natürlichen physikalischen 

Eigenschaften des Grund und Bodens bestimmt – durch die Bodenart, die Landschaft, 

das Relief und das Klima. Die Immobilien wie Kraft- und Bergwerke verfügen über 

besondere Eigenschaften. Ihre physische Abhängigkeit von Grund und Boden ist 

noch stärker. 

Von großer Bedeutung für Immobilien ist auch ihre wirtschaftliche Verbindung 

mit Grund und Boden. Die besonderen wirtschaftlichen Parameter der Immobilien 

hängen von den Eigenschaften des Grund und Bodens als fundamentale Grundlage 

aller anderen Arten von Immobilien ab. Die Immobilien werden zu einem effektiven 

Investitionsobjekt und zu einer verlässlichen Einnahmequelle, falls das Eigentum an 

Grund und Boden vorhanden ist. Die wichtigsten wirtschaftlichen Elemente von 

Immobilien – der Wert und der Preis sind auch vom Eigentum an Grund und Boden 

abhängig. Der Wert und der Preis ergeben sich ursprünglich aus folgenden 

Eigenschaften der Immobilien: Nützlichkeit, Fähigkeit, unterschiedliche Bedürfnisse 

und Interessen von Menschen abzudecken. Die wirtschaftlichen Beziehungen zu 

Immobilien beeinflussen die Effektivität der Bildung von kommunalen (lokalen) 

Haushalten und die Implementierung von Sozialprogrammen. Die Quellen der 

Kapitalbildung sind in diesem Fall die Besteuerung der Immobilieneigentümer und 

die Gewinnerzielung von der Erteilung eines Rechts, kommunales Eigentum der 

lokalen Behörden und der lokalen Selbstverwaltung zu nutzen. 

Das rechtliche Kriterium definiert den rechtlichen Status der Objekte, die sich 

in, auf und über dem Grund und Boden befinden. Die Immobilien, die sich in und auf 

dem Grund und Boden liegen, werden am Standort des Grundstücks registriert. In 

Bezug auf diese Immobilienobjekte können Eigentumsrechte und bestimmte Arten 
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von Sachenrechten entstehen (Servituten-, Superficienrecht und Emphyteusen). 

Die soziale Rolle von unbeweglichen Sachen besteht darin, die 

physiologischen, intellektuellen und anderen Bedürfnisse der Menschen abzudecken. 

Für die Befriedigung dieser Bedürfnisse ist Grund und Boden von größter Bedeutung, 

da der Mensch den Großteil davon, was er zum Leben benötigt, letztlich von Grund 

und Boden bekommt.  

Das BGB der Ukraine schreibt folgende Besonderheiten der 

Vermögensordnung fest: 

a) Eigentumsrechte und andere Rechte an Immobilien, die Einschränkung 

dieser Rechte, deren Entstehung, Übertragung und Auflösung unterliegen der 

staatlichen Registrierung. 

b) Die Verpflichtungen, deren Gegenstand Immobilie ist, werden nach 

allgemeinen Regeln am Standort dieser Immobilie eingelöst. 

c) Der Eigentumserwerb am neugeschaffenen Eigentum oder der 

Eigentumserwerb nach dem Vertrag entsteht ab dem Zeitpunkt der staatlichen 

Registrierung dieser Immobilien oder des Eigentumsübergangs an den Erwerber. 

d) Für den Eigentumserwerb an einem Dereliktum und für die längere 

Ersitzungszeit für den Erwerb von Immobilien ist ein besonderes Verfahren 

vorgesehen. 

e) Für den Abschluss von Immobiliengeschäften gelten besondere 

Vorschriften, die die Abhängigkeit der Rechte an Grundstücken von 

Eigentumsrechten vorsehen. 

Eine Immobilie ist eine Gesamtheit der staatlichen und privaten Rechte, die 

vom Staat unter Berücksichtigung nationaler Eigentümlichkeiten und internationaler 

Normen geschaffen werden. Private Rechte können unteilbar oder teilbar sein 

(Gesamtvermögen) und auf der Grundlage der physischen horizontalen und 

vertikalen Gleiderung des Eigentums in unterirdische Ressourcen, die Oberfläche von 

Grundstücken, auf den Grundstücken stehende Gebäude und den Luftraum aufgeteilt 

werden. 
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In der Ukraine ist das Recht, frei über eigenes Vermögen zu verfügen, d.h. das 

Eigentum zu kaufen, zu verkaufen, zu vermieten, das Eigentum oder das Eigentums- 

und Benutzungsrecht anderen Bürgern und Unternehmen einzuräumen, gerantiert.  

Die Ausnahme bilden die Situationen, wenn das Privateigentum an Immobilien 

den öffentlichen Interessen widerspricht. Dann liegt es außerhalb der Zuständigkeit 

des Privatrechts. In diesem Fall ist vorgesehen, dass die Grundstücke der 

Privatpersonen zusammen mit den darauf liegenden Gebäuden und Bauten für die 

Landes- und Gemeindezwecke durch die Ablösung abberuft werden. Es gibt auch 

andere Formen der staatlichen Regulierung des Besitzes und der Nutzung von 

Immobilien: Baubeschränkungen, Zonierungssysteme, Umweltschutzanforderungen, 

Dienstbarkeiten usw. 

Was Immobilien betrifft, so sind folgende Formen der Veräußerung möglich: 

Kauf und Verkauf, Privatisierung, Sachmiete, Konzession, Schenkung und 

Vererbung. 

a) Kauf und Verkauf. Der Kaufvertrag ist einer der am weitesten verbreiteten 

Arten der Verträge im Wirtschaftskreislauf. Alle Arten von diesem Vertrag sind im 

Buch 5 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine geregelt [4]. Nach Art. 655 BGB 

der Ukraine versteht man unter dem Begriff «Kaufvertrag» einen Vertrag, durch den 

eine Vertragspartei (Verkäufer) eine Sache übergibt bzw. verpflichtet sich zur 

künftigen Übergabe in das Eigentum einer anderen Vertragspartei (Käufer), während 

der Käufer die Kaufsache annimmt bzw. sich zur künftigen Annahme verpflichtet 

und den vereibarten Kaufpreis erstattet.  

b) Privatisierung – die Umwandlung vom Eigentum, das zum Staatseigentum 

und dem Eigentum der Autonomen Republik Krim gehört, ins Eigentum der 

natürlichen und nicht staatlichen juristischen Personen. Gemäß der Verfassung der 

Ukraine (Art. 47) [2] und des Wohnungsgesetzbuches (WG) der Ukraine  (Art. 65) 

[5] verfügen die Mieter der Wohnräume über das Recht, die von ihnen besetzten 

Wohnräume auf den im geltenden Recht vorgesehenen Grundlagen  als Eigentum zu 

erwerben. Der wichtigste Normativakt, der die Übertragung der Wohnräume, die zum 

Wohnungsbestand des Gemeindeeigentums und zum Wohnungsbestand, der der 
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vollen wirtschaftlichen Führung oder der operativen Verwaltung von staatlichen 

Unternehmen, Einrichtungen und Organisatioenen (Abteilungswohnungsbestandes) 

unterliegt, gehören, in Privatbesitz der Bürger regelt, ist das Gesetz der Ukraine 

«Über die Privatisierung des staatlichen Wohnungsbestandes» vom 19. Juni 1992.  

c) Sachmiete (Miete). Der Bestandvertrag (Mietvertrag) ist ein Vertrag, in dem 

sich eine Vertragspartei (Vermieter) verpflichtet, der anderen Vertragspartei (Mieter) 

das Eigentum zur Nutzung gegen Entgeld für einen bestimmten Zeitraum zur 

Verfügung zu stellen (Art. 759 BGB). Die Begriffe «Miete» und «Sachmiete» werden 

als identisch angesehen, weil es bei jeder Miete auch um Sachmiete geht. Die 

Verwendung von beiden Begriffen ist vor allem mit der etablierten Praxis von deren 

Bezeichnung in bestimmten Bereichen verbunden. Der Mietvertrag (Miete) 

unterscheidet sich von anderen Verträgen durch folgende Besonderheiten: Der Mieter 

erhält das Eigentum nicht in den eigenen Besitz, sondern nur zur zeitweiligen 

Nutzung. Dadurch unterscheidet sich dieser Vertrag von Tausch- und Kaufvertrag, in 

denen die Käufer zu Vermögensinhabern werden. Da der Mieter nur zeitweiliger 

Eigentümer vom Vermögen ist, muss er nach dem Ende des Vertrags oder im Fall 

seiner vorzeitigen Auflösung das Gemietete dem Vermieter im einwandfreien 

Zustand zurückgeben; der Vertrag ist entgeltlich.  

Die signifikanten Besonderheiten kennzeichnen den Mietvertrag des Staats- 

und Gemeindeeigentums. Im Gesetz der Ukraine «Über die Vermietung des Staats- 

und Gemeindeeigentums» ist die Vermietung als der befristete entgeltliche Vertrag 

über die Nutzung des Eigentums bestimmt, das für die Ausübung der 

untenehmerischen und anderen Tätigkeiten des Mietesr notwendig ist. Zu den 

Objekten der Vermietung von Staats- und Gemeindeeigentums gehören: einheitliche 

Vermögenskomplexe von Unternehmen und ihre Struktureinheiten (Filialen, 

Werkhallen, Bereiche). 

d) Konzession. Der Begriff und die Rechtsgrundlagen der Regelung von 

Konzessionsbeziehungen des Staats- und Gemeindeeigentums, sowie die 

Bedingungen und das Vefahren zu ihrer Ausführung sind im Gesetzt der Ukraine 

«Über Konzessionen» vom 16.07.1999 bestimmt. Dieses Gesetz definiert die 
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Konzession als Verleihung von den zuständigen Exekutiv- oder 

Selbstverwaltungsbehörden an natürliche oder juristische Personen (Subjekte der 

unternehmerischen Tätigkeit) anhand des Konzessionsvetrages gegen Entgeld und 

nach Zeitaufwand eines Rechtes auf die Schaffung (den Bau) und (oder) die 

Verwaltung (den Betrieb) eines Konzessionsobjektes (zeitweiliger entgeltlicher 

Besitz) für die Befriedigung sozialer Bedürfnisse, vorbehaltlich der Übernahme vom 

Subjekt der unternehmerischen Tätigkeit (Konzessionär) auf sich der Verpflichtungen 

in Bezug auf die Schaffung (den Bau) und (oder) die Verwaltung (den Betrieb) des 

Konzessionsobjektes, der materiellen Haftung und des Unternehmensrisikos.  

Eine Immobilie ist ein Bestandteil vom Nationalvermögen des Landes. Sie 

spielt eine wichtige Rolle im System der sozialen Beziehungen, da sie mit dem 

Alltagsleben der Menschen, der Tätigkeit von juristischen Personen und öffentlichen 

Vereinigungen verbunden ist.  

Eine Immobilie ist eine Gesamtheit der materiellen Güter, Objekte, die im 

Lande durch menschliche Arbeit geschaffen wurden, sowie ein Teil der natürlichen 

Ressourcen, die für wirtschaftliche und soziale Nutzung geeignet sind.  

Die Absonderung der unbeweglichen Sachen von anderen Sachen erklärt sich 

nicht nur durch die Bedeutung der natürlichen Ressourcen für die Wirtschaft des 

Landes, sondern auch dadurch, dass die wertvollsten und gesellschaftlich 

bedeutsamsten Sachen, die das Land niemals verlassen werden und immer die 

Grundlage für die Entstehung aller anderen Arten des Eigentums bilden werden, 

gesetzlich zu den unbeweglcihen Sachen gehören. 

Im Finanz- und Wirtschaftswörterbuch herausgegeben von A. H. Zavhorodnii 

und H. L. Vozniuk wird eine Immobilie als Grund und Boden und andere 

Naturnutzflächen, die zu Besitz der  natürlichen oder juristischen Personen gehören, 

sowie jedes Vermögen, das sich auf dem damit verbundenen Grundstück befindet 

(Gebäude, Bauwerke usw.) definiert [6]. 

Im Oxford English Dictionary wird die Immobilie als beliebiges Vermögen, 

das aus Grund und Boden, sowie  darauf errichteten Gebäuden und Bauwerke 

besteht, definiert [7]. 



 

19 
 

Gemäß den internationalen Bewertungsstandards gehören zu den Immobilien 

Grund und Boden, alle Sachen, die als natürliche Teile des Grundstücks gelten, z.B. 

Bäume, Bodenschätze, und alle von dem Menschen angeschlossene Objeke – 

Gebäude und Maßnahmen zur Verbesserung des Grundstücks. Alle Bauwerke, die an 

Grund und Boden angeschlossen wurden, z.B. Abwasserbeseitigung, Heizung und 

Kühlungssysteme, Einbauten wie Aufzüge gehören auch zu Immobilien.  

Immobilie ist die Grundlage des Natinalvermögens des Staates, sie wird in den 

materiellen Objekten durch die Arbeit der vergangenen Jahre verkörpert. Das 

Nationalvermögen wird seinem sozialwirtschaftlichen Zweck gemäß in zwei 

Bestandteile gegliedert: 

а) Das Eigentum im Bereich der Produktion funktioniert in Form von 

einheitlichen Vermögenskomplexen, Unternehmen, Bauwerken und Einrichtungen 

für Produktionszwecke, Maschinen und Anlagen. Gerade dies ist obligatorische 

Ressource, die die produktionswirtschaftliche Tätigkeit gewährleistet. Durch diese 

Immobilien werden die Aktiven von Subjekten der Wirtschaftsführung geschaffen.  

b) Das Eigentum im Bereich der materiellen Versorgung, kulturellen und 

sozialen Betreuung der Bevölkerung. Das sind vor allem die Wohngebäude und 

Kultur- und Sozialobjekte.  

Die Immobilienobjekte können auf bestimmte Weise klassifiziert werden.  

Dem Ursprung nach werden alle Objekte in natürliche und künstliche 

unterteilt.  

Zu den natürlichen Objekten gehören Grundstücke, Lagerstätte, mehrjährige 

Anpflanzungen, Wälder und abgesonderte Wasserobjekte. 

Künstlich geschaffene Immobilienobjekte werden nach der funktionalen 

Bestimmung in Wohn- und Nichtwohnobjekte unterteilt. Die letzten werden in 

öffentliche, kommerzielle Objekte und Ingenieurbaute gegliedert. 

Zu den Wohnimmobilien, die für Wohnzwecke bestimmt sind, gehören 

Wohnhäuser von verschiedener Geschoßzahl, Wohnungen, Zimmer, Landhäuser und 

andere Wohnräume.  

Die Gewerbeimmobilien liefern einen Ertrag oder schaffen die 
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Voraussetzungen für dessen Erzielung – Bürös, Restaurants, Geschäfte, Hotels, 

Garagen, Lagerräume, Bauwerke, Unternehmen als Vermögenskomplexe, 

Dienstleistungbetriebe (Saunas, Duschräume, Friseursalons, Wäschereien, 

Filmlaboratorien, Sammelstellen, Ateliers, die für verschiedene Zwecke genutzt 

werden können.  

Zu Sozialimmobilien gehören Behandlungs- und Kureinrichtungen 

(Krankenhäuser, Polikliniken, Seniorenheime, Säuglingsheime, Kuranstalten, 

Sportanlagen), Bildungs- und Erziehungseinrichtungen (Kundergärten, Krippen, 

Schulen, Berufsschulen, Kollegs, Universitäten, Einrichtungen für schöpferische 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen), Kultur- und Ausbildungsobjekte (Museen, 

Ausstellungsobjekte, Kulturhäuser, Theater, Zirkusse, Planetarien, Zoos, Kulturparks, 

botanische Gärten), Einrichtungen für Wissenschaft und Betreuung durch 

wissenschaftliche Dienstleistunegn (Akademien und Filialen, Forschunginstitute, 

Konstruktionsbüros, Projekt-, Projektierungs- und Entwickungsorganisationen sowie  

projektierungstechnologische Organisationen u.a.), Sonderobjekte 

(Verwaltungsobjekte, Denkmäler, Gedenkstätten, Bahnhöfe, Häfen, Postämter, 

Telefonzentralen). Ingenieurbauten und Übertragungsvorrichtungen bilden noch eine 

Gruppe der Immobilien.  

In den meisten westeuropäischen Ländern werden die Immobilienobjekte in 

Kategorien A, B und C eingeteilt.  

Zur Kategorie A gehören Immobilien, die der Eigentümer für die 

Unternehmnestätigkeit nutzt. Die Kategorie A wird in folgende Klassen unterteilt:  

a) Spezialimmobilien – Erdölverarbeitungs-, Chemiewerke und andere 

gewerbliche Objekte; 

b) Nicht-Spezialimmobilien – Geschäfte, Büros, Lagerräume.  

Zur Kategorie B gehören die Immobilien, die für Investitionen verwendet 

werden. Ihr besonderes Merkmal besteht im Art der Einkünfte in Form von Miete, 

Hypothek oder Zinserträge.  

Zur Kategorie C gehören Immobilien, die überflüssig sind und für die 

Geschäftsführung nicht verwendet werden.  
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Unter den gegenwärtigen Bedingungen gehören Immobilien zu den 

Hauptressourcen, die eine effektive Tätigkeit von Wirtschaftssubjekten, Gemeinden, 

Organen der Staatsverwaltung und das entsprechende Niveau des Lebensstandards 

von Individuen, Personen und Haushalten gewährleisten. Aus diesem Grund ist es 

notwendig, ein effektives Immobilienverwaltungssystem zu schaffen. 

Beim Aufbau eines Immobilienverwaltungssystems muss man berücksichtigen, 

dass zu den Grundfaktoren der Prduktion gehören: Grund und Boden, Arbeit, Kapital, 

unternehmerische Kompetenz und Informationen (wird in der letzten Zeit 

eingeschlossen). In Übereinstimmung mit diesen Produktionsfaktoren (den 

wirtschaftlichen Bestimmungszwecken gemäß) werden folgende Märkte 

unterschieden: 

а) Waren- und Dienstleistungsmarkt. Dazu gehören Konsumgüter- und 

Dienstleistungsmärkte, Investitionsgütermarkt, Märkte für 

Investitionensdienstleistungen und geistige Werte (wissenschaftstechnische 

Entwicklungen), Immobilien.  

b) Finanzmarkt, der den Kapitalmarkt (Investitions- und Kreditmärkte), 

Wertpapiermarkt (Fondsmarkt) und Geldmarkt (Devisenmarkt) umfasst.   

c) Arbeits- Arbeitskräftemarkt, Markt für Humankapital.   

Immobilie, als eine finanzielle Kategorie und Form der Kapitalanlage, ist einer 

der Hauptfaktoren der Nationalproduktion. Mit ihrer Spezifik sind bestimmte 

Besonderheiten des Funktionierens vom Immobilienmarkt verbunden, nämlich, dass 

er über Eigenschaften von beiden Märkten –  Waren- und Dienstleistungenmarkt (der 

Form nach) und Finanzmarkt (in wirtschaftlicher Hinsicht) verfügt. 

Auf dem Immobilienmarkt wird es mit Grund und Boden, betrieblichen und 

außerbetrieblichen Einrichtungen, die darauf gebaut sind, einschließlich 

Wohngebäuden und Wohnungen gehandelt. 

Die Immobilie als Ware unterscheidet sich von allen anderen Waren. Das ist 

das Objekt von langfristigen Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Wohnräume, 

Objekte unternehmerischer Tätigkeit. Die Immobilie nimmt einen bestimmten Raum 

ein, der ihren Standort und ihre Wohnbedingungen bestimmt; außerdem kann sie 
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verkauft oder vererbt werden.  

Der Umfang, der Wert  und die Dynamik von Immobilien sind die Kennzahlen, 

die sowohl die Effektivität des Funktionierens von Wirtschaftssubjekten, 

Kommunalbehörden und vom Staat insgesamt, als auch das Wohnstandsniveau der 

Bevölkerung einzelner Länder, Regionen und Siedlungen charakterisieren.  

Unserer Meinung nach ist es sinnvoll, das Immobilienverwaltungssystem 

aufgrund der Ausgrenzung dessen Bestandteile aufzubauen. Hier lohnt es sich, die 

Auffassung der englischen Immobilienexperten in Betracht zu ziehen, die folgende 

wesentliche Komponente von Immobilien unterscheiden: 

а) Funktionalkomponente. Das ist in erster Linie eine Ressourcenkomponente. 

Gerade die Immobileinobjekte (Grundstücke, technologische Einrichtungen, 

Infrastrukturobjekte, Betriebs- und Büroräume) sind Grundlage für Sicherung der 

Tätigkeit von Wirtschaftssubjekten.  

Daher erfordert die Verwaltung die Bestimmung von optimalen Umfängen, 

Bestand und Struktur von Immobilien, d.h. die Begründung von Umfängen, die 

Optimierung der Struktur von Aktiven und der Richtlinien für  ihre Nutzung. 

b) Finanzkomponente. Immobilienobjekte sind Aktiven der 

Wirtschaftssubjekten. Deswegen wirken sich deren Umfang, Bestand, Wert, 

momentaner Zustand und andere Merkmale direkt auf die Effizienz der Tätigkeiten 

von Wirtschaftssubjekten aus. 

Demgemäß müssen die Verwaltungsmaßnahmen in erster Linie die 

Verringerung der Selbstkosten für die Herstellung und den Verkauf von Produkten 

(Dienstleistungen), die Optimierung des Umfangs von Steuerabgaben, die Erhöhung 

des Marktwertes und der Ivestitionenattraktivität von Unternehmen u.a.m. zum Ziel 

haben. 

c) Physische Komponente. Immobilie ist eine Gesamtheit der physischen 

Objekten, die mit ihren Entwurfsdaten und dem momentanen Zustand auf Sicherheit, 

Qualität und Komfort der Hauptproduktionstätigkeit Einfluß ausüben. Diese Objekte 

erfordern die Einhaltung bestimmter Bedingungen und der Betriebsregime, die durch 

die Gesetze und Rechtsvorschriften in Bauwesen,  Grundstücksumlegung, sanitärem 
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Zustand, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung u.s.w. festgelegt sind. Die 

Verwaltungsmaßnahmen sollten die Durchführung vom Komplex des technischen 

Managements (Verwaltung des Betriebszustands der Immobilien) und seiner 

finanzielle Sicherheit (finanzielle Absicherung von Verwaltung der Instandhaltung 

von Immobilien)  gleichzeitig mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze zum Ziel haben. 

Beim Aufbau eines Immobilienverwaltungssystems ist zu berücksichtigen, dass 

ein bestimmter Anteil der Faktoren, die die Wertbewegung von Immobilienobjekten 

beeinflussen, seinem Inhalt nach integriert ist. Das heißt, einerseits sind sie das 

Ergebnis eines effektiven Verwaltungseinflusses (interne Faktoren), andererseits 

spiegeln sie den Einfluss von sozialen Prozessen, politischen Veränderungen, 

Marktbewegungen, sowie den Charakter des staatlichen Einflusses wider (externe 

Faktoren). 

Zu den externen Faktoren gehören: 

a) Parameter der staatlichen Wohnungspolitik: Vorhandensein von 

gesamtstaatlichen und regionalen Programmen für Massenbau der preisgünstigen 

Wohnräume, Entwicklung der individuellen niedrigen Wohnbebauung, Reformen der 

kommunalen Immobilienverwaltung usw.  

b) Besonderheiten des staatlichen Privatisierungsprogramms von 

Betriebsobjekten, Maßnahmen zur Erhöhung der Investitionenattraktivität und 

Verringerung von Investitionsrisiken in einzelnen Regionen und Sektoren der 

Wirtschaftstätigkeit. 

c) Vorhandensein der staatlichen Förderungsprogramme für kleine und mittlere 

Unternehmen;   

d) Niveau der Vollkommenheit von Besteuerungsprinzipien des Vermögens 

von natürlcihen und juristischen Personen, Einführung einer einheitlichen 

Immobiliensteuer usw.  

In der derzeitigen Entwicklungsphase der Marktbeziehungen wird unter den 

Wissenschaftlern (sowie unter der Mehrheit der Praktiker im Bereich der 

landwirtschaftlichen Bodennutzung) der Standpunkt über die Notwendigkeit der 

radikalen Änderung von Herangehensweisen an die Nutzung des Bodenfonds als 
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allgemein anerkannt betrachtet. Die Lösung von Bodenmarktproblemen ist die 

Grundlage der Strategie für territoriale Entwicklung. Die Entwicklung der Territorien  

ist erst dann möglich, wenn die Bodenprobleme gelöst werden. 

Heutzutage herrscht die Meinung vor, dass es notwendig ist, das Funktionieren 

des Marktes von landwirtschaftlich genutzten Flächen dringend herauszubilden und 

sicherzustellen. Es ist jedoch anzumerken, dass es auch eine gegenteilige Ansicht 

gibt, deren Befürworter behaupten, dass es auf keinen Fall möglich ist, mit dem 

Grundstückshandel zu beginnen, d.h. sie wenden sich gegen die Schaffung eines 

Bodenmarktes. Die allgemeine Meinung über die Schaffung des Bodenmarktes lässt 

sich in zwei diametral entgegengesetze Richtungen teilen: eine –  für die Schaffung 

eines Bodenmarktes, die andere unterstützt diese Idee nicht.  

Unserer Ansicht nach soll man vor allem die Notwendigkeit des 

Vorhandenseins vom Bodenmarkt erkennen und eine Reihe der Fragen über seine 

Schaffung auf legislatorischer Ebene lösen. Die Philosophie der Bodenreform und die 

Schaffung eines Bodenmarkt sollte auf folgenden Grundsätzen beruhen: einem hohen 

Lebensstandard und sozialer Gerechtigkeit. Derzeit leider sind diese Fragen 

gesetzlich ungelöst. Erstens, wenn es um die Vereinigung der Gebietsgemeinden und 

Dezentralisierung der Machtbefugnisse geht, so ist die Erreichung ihrer Effektivität 

nur dann möglich, wenn die Grundstücke an das Staatseigentum übereignet werden, 

was eine Voraussetzung für die Lösung der sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen 

und anderen Probleme ist. Ohne Einhaltung dieser Bedingung ist die Entwicklung der 

Territorien und das Funktionieren des Bodenmarktes nicht möglich. Das ist eine 

strategische Frage [8]. 

Als taktische Frage sollte festgelegt werden, dass für das Funktionieren des 

Bodenmarktes eine konventionelle Methode zur Bestimmung des Wertes eines 

Grundstücks entwickelt sein sollte. Zurzeit gibt es keine vom Ministerkabinett der 

Ukraine verabschiedete Methode, die den Realwert (Marktwert) des Grundstücks 

bestimmen könnte. Wenn zum Beispiel der Wert des Grundstücks durch einen 

Marktmechanismus – die Wechselwirkung der Nachfrage und des Angebots – 

bestimmt wird, wird ein Überschuss entstehen, da die Nachfrage von geringer Zahl 
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der Eigentümer, die über beträchtliche Finanzressourcenessourcen verfügen, 

angezeigt wird und das Angebot übermäßig wird, d.h. das Angebot wird die 

Nachfrage deutlich übersteigen.  Als Folge dieser Asymmetrie werden Grundstücke 

keinen gerechten angemessenen Preis haben. Um dieses Problem zu lösen, ist es 

unserer Meinung nach sinnvoll, die positiven Erfahrungen Polens und anderer 

europäischer Länder zu nutzen. Rational sind die Ansätze zur Differenzierung des 

Wertes in Abhängigkeit von dem Standort und der Qualität der landwirtschaftlich 

genutzten Flächen, also die Bonitätsbewertung. Sie erfordern jedoch eine 

unverzügliche Umsetzung, weil es heute keine eindeutige Methodik zur Bestimmung 

vom Wert der besonders spezifischen Ware – eines Grundstücks gibt.  Dies führt 

dazu, dass beispielsweise zwei nebeneinander liegende Grundstücke eine Wertspanne 

haben und sogar zehnmal teurer als identischer Grundstück sein können.  Das 

bedeutet, dass die Methode der Bewertung von Grundstücken subjektiv (manipulativ) 

ist, da sie eine Anzahl von Koeffizienten enthält, die ermöglichen, den Wert des 

Grundstücks herauf- und herabzusetzen.  

So ist es heute unmöglich, einen Bodenmarkt und sein effizientes 

Funktionieren zu schaffen, ohne strategische und taktische Probleme zu lösen. 

In der gegenwärtigen Entwicklungsphase der Eigentumsverhältnisse an Grund 

und Boden ist es äußerst wichtig, die effektive Methode zur Bewertung der 

landwirtschaftlich genutzten Flächen zu bestimmen. Es gibt eine Reihe von 

Gegenansichten über die Lösung dieses Problems, aber es ist allgemein bekannt, dass 

die Bewertung in erster Linie auf der agroklimatischen Bewertung beruht, nämlich 

auf der Untersuchung des Temperaturregimes, der Qualität und Art der Böden, dem 

Etnteertrag, dann wird schon die wirtschaftliche Klassifizierung der 

landwirtschaftlich genutzten Flächen durchgeführt. 

In dieser Hinsicht ist die Erfahrung der führenden Länder der Welt positiv.  

So zum Beispiel ist das Bodenbewertungssystem in Großbritannien, 

Deutschland und Kanada zweistufig: Die erste Stufe ist die agrarklimatische 

Bewertung der Grundstücken. Das Hauptkriterium ist hier der Unterschied in 

Klimabedingungen, Bodenqualität, Standort und Relief; Die zweite Stufe ist die 
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wirtschaftliche Bewertung, die auf der Berechnung der standardgerechten 

Nettoproduktion basiert. An dieser Stelle ist es anzumerken, dass die Besonderheiten 

der Bewertung darin bestehen, dass alle oben genannten agrarklimatischen 

Bewertungsdaten auf einheitlichen Karten dargestellt werden, auf deren Grundlage 

der Wert des Grundstücks berechnet wird. 

In der Ukraine gibt es Methoden zur Bewertung der landwirtschaftlich 

genutzten Flächen. Am weitesten verbreitet ist die normative monetäre Bewertung. 

Im März 2017 trat die neue Methodik zur normativen monetären Bewertung der 

landwirtschaftlich genutzten Flächen in Kraft. Es wird ein völlig neuer Ansatz für die 

Bewertung von Grundstücken (sowohl landwirtschaftlichen als auch nicht 

landwirtschaftlichen Betriebsflächen auf den landwirtschaftlich genutzen Flächen) 

eingeführt. Dank der neuen Methodik wird das Verfahren zur Durchführung der 

monetären Bewertung wesentlich vereinfacht. Hier wird die Möglichkeit vorgesehen, 

technische Dokumentation für das Verwaltungsgebiet auszuarbeiten. Die Bewertung 

eines bestimmten Grundstücks wird durch einen Auszug aus der technischen 

Dokumentation erfolgt. Auf solche Weise wird eine regional ausgewogene 

Bewertung der landwirtschaftlich genutzten Flächen erreicht, die die aktuellen 

wirtschaftlichen Realitäten wiederspiegeln wird.  

Die Zusammenstellung der agroklimatischen Bedingungen und der 

Nutzungsintensität von Grundstücken werden durch die Zonenaufteilung 

gewährleistet, d.h. so wird die Bonitätsbewertung vorgenommen – qualitative 

Bewertung des Bodens nach seinen inneren (diagnostischen) Merkmalen. Die 

Indikatoren für die Bodenbonitierung (die Methidok, die in der Ukraine entwickelt 

wurde) sind: Humus- und Alphititgehalt in der Acherschicht, Mächtigkeit (Tiefe) der 

Humushorizonte. Der Einfluss der negativen Faktoren (Auswaschung, 

Natriumsättigung, Versalzungsgrad, Säuregehalt, Vergleyung, Dichte) auf die 

Bodenfruchtbarkeit wird durch die Einführung der entsprechenden (ökologischen) 

Absenkkoeffizienten bestimmt. Die Bodenfruchtbarkeit wird in relativen Werten 

(Punkten) nach einer geschlossenen 100 Punkte-Skala geschätzt, wobei der Boden 

von bester Qualität als Norm angesehen wird. Da unterschiedliche Kulturen ungleich 
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zur Bodenfruchtbarkeit neigen, wird die Bonitierung in Bezug auf einzelne 

Nutzpflanzen erfolgt (sog. private Bonitierung von Böden). 

Angemerkt sollte werden, dass unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, die 

auf dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage berunhen, die Frage der 

Bewertung von Böden als ein spezifisches Produkt entsteht. Aber es kann wegen der 

hohen Grundstückspreise zum Angebotsüberschuss gegenüber der Nachfrage führen. 

Die Bodenbewertung hängt wiederum von der Nutzungsrationalität ab, was die 

Veränderung der agroklimatischen Eigenschaften stark beeinflusst. Deswegen 

entsteht heutzutage ein drängendes Problem der Entwicklung von einem 

Indikatorensystemn für die ökologisch-wirtschaftliche Grundstücksbewertung, das 

die Wertänderung aufgrund von Änderungen der natürlichen 

Resspurceneigenschaften bestimmt [9; 10; 11].  

Für die effektive Verwaltung muss man im Bilde sein, wie man das eine oder 

andere Grundstück nutzt, welchen Beitrag der Mieter in Form von Mietgeld, 

Grundsteuer, anteiligen Dividenden, Einkommenssteuer auf 

Ladwirtschaftsproduktion, Produktionsumfang, Einhaltung der Umweltrechts- und 

Rechtsnormen zum lokalen Haushalt leistet. Einer der Lösungswege von oben 

erwähnten Problemen ist der Aufbau und die Anwendung auf Kreisebene eines 

modernen automatisierten Kontrollsystems, das den Behörden und den Organen der 

örtlichen Selbstverwaltung die Informationsunterstützung bei der Annahme der 

wissenschaftlich begründeten Beschlüsse über effiziente Nutzung von Grund und 

Boden bietet.  

Das Problem besteht jedoch darin, dass die Verwaltung der Bodenressourcen 

der Region ein integraler Bestandteil der Gesamtverwaltung der Region ist. Dies 

erfordert einen umfassenderen und komplexen Ansatz in der Vorbereitung und 

Präsentation von Informationen, die für die Entscheidungsfindung erforderlich sind. 

Die langjährige Erfahrung in der Entwicklung, Implementierung und Wartung 

von solchen Systemen weist auf die Notwendigkeit der Erarbeitung von einem 

Mehrebenensystem hin. Auf der Ebene der Landratsgemeinde, Siedlungs- und 

Stadträte gibt es automatisierte Arbeitsplätze für Fachleute auf dem Gebiet der 
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rationellen Bodennutzung, Buchhalter, Kassierer, Ökonomen und andere Fachleute, 

die an der Lösung der Aufgaben, die der Selstverwaltungsorganen unterstehen, 

beteiligt sind. Beim Funktionen von Informationssystemen der ersten Ebene werden 

die lokalen Datenbanken erstellt und die notwendigen Informationen durch moderne 

Computernetze auf die zweite Ebene – in die Datenbanken des Zentrums für 

Informationsanalyse des Rayons – automatisiert übertragen. Die Informationssysteme 

der Rayonebene akkumulieren die notwendigen Informationen von der lokalen 

Ebene, der Verwaltungsstruktur des Rayons sowie aus der Außenwelt und schaffen 

auf solche Weise das Informationsfeld der Unterstützung bei der 

Entscheidungsfindung über die effiziente Verwaltung von Grund und Boden und 

anderen Ressourcen des Rayons [12]. 

Im Unterschied zu vielen im Rayon funktionierenden Informationssystemen, 

die nach dem Prinzip des «Informations-Staubsaugers» die Informationen auf die 

Staatsebene pumpen, ohne sie in den Datenbanken des Rayons beizubehalten, bieten 

wir offene Systeme an, die den Export und den Import von Daten in vertikaler und 

horizontaler Richtung und die obligatorische Informationsspeicherung in eigenen 

Datenbanken ermöglichen. Solche Prinzipien des Systemeaufbaus fördern die 

Entwicklung von analytischen Fähigkeiten, die Schaffung von 

Entscheidungsunterstützungssystem (DSS), den Übergang zu modernen 

demokratischen Organisationsprinzipien der örtlichen Selbstverwaltung in Form von 

vereinten Gebietsgemeinden.  

Einen wesentlichen Bestandteil des Gemeindeeigentums der Ukraine bilden die 

Immobilien der Wohnungs- und Kommunalwirtschaft (WKW). Die WKW ist ein 

Wirtschaftsbereich, der eine wesentliche wirtschaftliche und soziale Bedeutung hat 

und mit der Schaffung einzelner Bestandteile des Nationalvermögens verbunden ist. 

Erstens ist es die Vermögensbildung im Bereich der sozialen, kulturellen 

Versorgung und der kulturelen Betreuung der Bevölkerung des Landes 

(Wohngebäude und Kultur- und Sozialobjekte). 

Zweitens setzt die Bereitstellung von Wohnungs- und 

Kommunaldienstleistungen bestimmte produktionswirtschaftliche Tätigkeit unter 
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Einbeziehung vom Vermögen der Branche voraus: Gebäude, Betriebsbauten, 

Maschinen und Ausrüstungen, Netze usw. Das heißt, die WKW gewährleistet die 

Schaffung von Eigentum im Bereich der Produktion. 

Dementsprechend ist die WKW von großer Bedeutung für die Gewährleistung 

der Entwicklung vom Nationalvermögen (Immobilien), die die Grundlage für das 

Funktionieren der Volkswirtschaft bildet. 

Die WKW ist ein Bestandteil des Systems der städtischen 

Versogungswirtschaft, dessen Hauptaufgabe darin besteht, den Bedarf der 

Gesellschaft zu decken. 

Die Wohnungs- und Kommunalwirtschaft umfasst: Wasser- und 

Abwasserwirtschaft (WAW), kommunale Energetik (Strom-, Wärme- und 

Gasversorgung) (KE), Wohnraumbewirtschaftung und Reparatur- und 

Betriebsproduktion (WB), Stadtelektrotransport (SЕТ), Straßenverkehrswesen 

(SVW), Außenbeleuchtung (AB), Außengestaltung, Dienstleistungen für die 

Bevölkerung (DB), Hotelwirtschaft (HW) und andere. 

Die allgemeine Verwaltung der WKW wird örtlichen Vollzugsorganen 

zugewiesen, denen die meisten Kommunalunternehmen und 

Wohnungsorganisationen untergeordnet sind. Die Einkommenssteuer von diesen 

Unternehmen werden den lokalen Haushalten gutgeschrieben. Aus Mitteln der 

lokalen Haushalte werden die Verluste von Versorgungsunternehmen und die 

Baufinanzierung neuer Objekte gedeckt. 

In der Ukraine gehört die WKW zu den ressourcen- und energieintensivsten 

Zweigen der Volkswirtschaft. In diesem Zweig konzetrieren sich 25% des staatlichen 

Anlagefonds,  sind 15% der arbeitsfähigen Bevölkerung involviert und werden 44% 

der Energieressourcen verbraucht, was etwa 30% des gesamten Treibstoffverbrauchs 

des Landes beträgt. 

Die Basis der Wohnungswirtschaft des Staates bildet der Wohnraumbestand. 

Seine Inbetriebnahme wird von Organisationen durchgeführt, die den Stadträten, 

anderen Organisationen sowie Privatunternehmen untergeordnet sind. Für die 

Versorgung der Wohn- und Nichtwohngebäude gibt es im System der 
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Wohnungswirtschaft Reparatur-, Bau-, Transport- und andere Unternehmen und 

Industriebetriebe. 

Die Versorgungsbetriebe lassen sich wie folgt unterteilen:  

a) sanitärtechnische Unternehmen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, 

Abfallbeseitigungsunternehmen); 

b) Verkehrsunternehmen (Stadtverkehrsmittel); 

c) Unternehmen für kommunale Wärmeenergetik (Strom-, Wärme- und 

Gasversorgung); 

d) kommunale Dienste (Dienstleistungsunternehmen, Hotelwirtschaft); 

e) Unternehmen und Organisationen für Außengestaltung 

(Straßenverkehrswesen, Grünanbau, Außenbeleuchtung). 

Die Besonderheit der WKW besteht auch darin, dass die wichtigste 

Produktionsart dieser Branche die Dienstleistungen sind. Dienstleistungen sind die 

Ergebnisse der menschlichen Tätigkeit, deren positive Wirkung darin besteht, 

bestimmte Bedürfnisse abzudecken. Die Fähigkeit, bestimmte menschliche 

Bedürfnisse abzudecken, wird als Nützlichkeit bezeichnet. Die Österreichische 

Schule der Werttheorie betont, dass die Nützlichkeit einen subjektiven Charakter hat.  

Als Gut – materieller und immaterieller Träger von Nützlichkeit, der die Bedürfnisse 

abdecken kann – wird alles bezeichnet, was nützlich ist. 

Die Lösung des Problems der effizienten Verwaltung der kommunalen 

Immobilien (Gemeindeeigentums) impliziert unserer Ansicht nach einen 

systematischen, komplexen, interwissenschaftlichen und interdisziplinären Ansatz, 

der auf wissenschaftlichen Prinzipien basiert. 

Die Ergebnisse der im Abschnitt ausgelegten Forschung wurden in den Werken 

[8-13] veröffentlicht und approbiert [8, 9, 12, 13]. 
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2 ANALYSE DER FINANZWIRTSCHAFTLICHEN LAGE VON 

KOMMUNALEN OBJEKTEN UND WOHNUNGS- UND 

KOMMUNALWIRTSCHAFT ALS BESTANDTEILE DES KOMMUNALEN 

EIGENTUMS DER UKRAINE 

 

 

2.1. Verallgemeinerte finanzwirtschaftliche Haushaltslage der 

Gebietsgemeinden   

 

 

Die Basis für die finanzielle Absicherung der Tätigkeit von Repräsentativ- und 

Exekutivorganen der lokalen Selbstverwaltung ist der Haushalt. Aus dem Haushalt 

finanziert man die Maßnahmen zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des 

jeweiligen Gebiets, führt man die Umverteilung des Nationaleinkommens, das 

innerhalb des Gebiets erzielt wurde, durch.   

Infolge der Verabschiedung der Änderungen im Steuergesetzbuch der Ukraine 

und im Haushaltsgesetzbuch der Ukraine wurden die finanzielle Möglichkeiten der 

lokalen Selbstverwaltung deutlich erweitert. Zu den wichtigsten Steuern (in Prozent), 

die an die lokalen Haushalte der verienigten Gebietsgemeinden gezahlt werden, 

gehören: 

а) 60% der individuellen Einkommenssteuer (Einkommenssteuer natürlicher 

Personen); 

b) 25% der Umweltsteuer; 

c) 5% der Verbrauchsteuer auf den Verkauf von verbrauchsteuerpflichtigen 

Waren; 

d) 100% der Einheitssteuer; 

e) 100% der Steuer auf Gewinn von Unternehmen und Finanzeinrichtungen, 

die im Gemeindeeigentum sind; 

f) 100% der Vermögenssteuer (Immobielen, Besitz, Fahrzeuge); 

g) staatliche Verwaltungsgebühr; 



 

32 
 

h) Gebühr für die Bereitstellung der öffentlichen Dienstleistungen, 

Verwaltungsstrafen und Sanktionen; 

i) Gebühr für das Abstellen von Fahrzeugen; 

j) Tourismusabgabe; 

k) Gebühr für die Lizensierung und Zertifizierung von bestimmten 

Wirtschaftstätigkeitsarten; 

l) Einkünfte aus Vermietung und Nutzung von Vermögenskomplexen und 

anderen Vermögen, die im Gemeindeeigentum stehen; 

m) Gebühr für die Nutzung von Lagestätten (einschl. Gewinnung von 

Bodenschätzen),  für  die Fachnutzung von Wasser, Wasserobjekten und 

Waldressourcen;   

n) Vermietung von Wasserobjekten und deren Teilen;  

o) Gebühr für die Plazierung der voübergehend liquiden Mittel von lokalen 

Haushalten (Bankdepositen);  

p) Konnzessionszahlungen für Gemeindeeigentumsobjekte; 

q) 75% der Kosten vom Ausgleich der Verlusten von Land- und 

Forstwirtschaft. 

Aufgrund der Verabschiedung von Änderungen des Steuergesetzbuches der 

Ukraine und des Haushaltsgesetzbuches der Ukraine wurden die finanziellen 

Möglichkeiten der lokalen Selbstverwaltung deutlich erweitert. Es wird angenomen, 

dass die Gebietsgemeinden die ganze Reihe von Befugnissen und Finanzressourcen 

erhalten, die zuvor nur die Städte mit reginaler Unterordnung hatten.  Das sind zum 

Beispiel die Anrechnung von 60% des Einkommenssteuers natürlicher Personen auf 

die eigene Befugnisse, direkte Haushaltsbeziehungen mit dem Staatshaushalt (direkte 

Beziehungen haben Gebiets-, Rayonszentren, Städte mit regionaler Bedeutung), 

staatliche Subventionen. Seit 2015 wurden die Quellen der Einkommensbildung von 

lokalen Haushalten durch die Ausrichtung der bestimmten Steuern aus dem Staats- in 

den Lokalhaushalt und durch die Einführung neuer Gebühren erweitert. Aber das 

lässt nicht darauf schließen, dass  die Erweiterung der lokalen Steuer- und 
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Gebührenanzahl automatisch die Effizienz der Zusammenstellung vom 

Einnahmenteil der lokalen Haushalte erhöht.   

Zwischenzeitlich wurde das neue grundlegende Gesetzgebungspaket 

ausgearbeitet und in Kraft gesetzt, außerdem wurden die vorrangigen 

Gesetzinitiativen durchgeführt. Es geht um:  

а) Gestze über Änderungen der Haushalts- und Steuergesetzbücher der 

Ukraine. Aufgrund dieser Änderungen wuchsen die lokalen Haushalte innerhalb drei 

Jahre  um 78 MrdUAH: von 68,6 Mrd im Jahre 2014 auf 146,6 Mrd UAH im Jahre 

2016. Der Anteil der lokalen Haushalte im zusammengefassten Haushaltsplan der 

Ukraine nimmt ständig zu und nähert sich zum Jahresende 2017 50% (im Jahre 2015 

– 45,6%). 

b) Gesetz  «Über freiwillige Zusammenlegung der Gebietsgemeinden». Dieses 

Gesetzt ermöglichte die Gründung vom handlungsfähigen Basisniveau der lokalen 

Selbtstverwaltung. Anfang 2017 wurden schon 366 vereinte Gebietgemeinden (VG) 

geschaffen, die die Regierung als handlungsfähig anerkannt hat. Die Struktur dieser 

VG umfasst 1800 ehemalige Gemeinderäte. Am 30. April und 29. Oktober 2017 

fanden die ersten Wahlen noch in den 248 VG statt. Am 24. Dezember 2017 werden 

die Ortsleiter von den 51 verienten Gemeinden gewählt. Im Moment leben 5,7 Mio. 

Menschen in den VG. Solches Tempo der ortsübergreifenden Konsolidierung wird 

von den internationalen Experten als sehr hoch beurteilt. Das Gesetz führte auch das 

Amt der Ältesten von der VG ein, die die Interessen der Landbewohner im 

Gemeinderat vertreten. Es wurde schon mehr als 600 Ältesten gewählt, und mehr als 

1,5 Td. Menschen erfüllen ihre Pflichten als Älteste.  

c) Gesetz «Über die Zusammenarbeit der Gebitsgemeinden». Dieses Gesetzt 

schuf einen Mechanismus zur Lösung gemeinsamer Probleme von Gemeinden: 

Entsorgung und Recycling von Müll, Entwicklung gemeinsamer Infrastruktur usw. 

Ende 2017 wurden bereits 108 Zusammenarbeitsverträge umgesetzt. Dieser 

Mechanismus wurde von etwa 500 Gemeinden genutzt. 

d) Gesetz «Über die Prinzipien der staatlichen Regionalpolitik». Die staatliche 

Unterstützung der Entwicklung von Regionen und der Infrastruktur von Gemeinden 
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ist während der Reformzeit um das 30-fache gestiegen: von 0,5 Mrd im Jahre 2014 

auf 14,9 Mrd UAH im Jahre 2017. 21 Oblasts haben sich für die Schaffung der 

Agentur für regionale Entwicklungentschieden entschieden, in allen Oblasts arbeiten 

Entwicklungszentren für Selbstverwaltung, die auch den lokalen Behörden bei der 

Umsetzung regionaler Strategien behilflich sind.  

e) Gesetz «Über die Änderung bestimmter Gesetzgebungsakte der Ukraine 

bezüglich der Dezentralisierung der Befugnisse im Bereich der Architektur- und 

Baukontrolle und der Vervollkommnung des Stadtentwicklungsrechtes». Fast 90 

Städte und VG haben neue städtebauliche Befugnisse erhalten.  

f) Das Gesetzespaket über die Ausweitung der Befugnisse von lokalen 

Selbstverwaltungsorganen und die Optimierung der Bereitstellung von öfentlichen 

Dienstleistungen. Dies ermöglichte den lokalen Selbstverwaltungsorganen die 

entsprechenden Befugnisse zur Erbringung grundlegender öffentlichen 

Dienstleistungen zu übertragen: Anmeldung eines Wohnortes, Ausstellung von 

Passdokumenten, staatliche Registrierung der juristischen und natürlichen Personen, 

Unternehmer, Bürgervereinigungen, Registrierung der standesamtlichen Akten. 

Eigentumsrechten, Landangelegenheiten usw. 

Der neue Rechtsrahmen hat die Motivation für die ortsübergreifende 

Konsolidierung im Land stark erhöht, die notwendigen rechtlichen Bedingungen und 

Mechanismen für die Bildung von handlungsfähigen Gebietsgemeinden von Dörfern, 

Siedlungen, Städten geschaffen, die ihre Bemühungen bei der Lösung dringender 

Probleme vereinen. Auch ein neues Modell der finanziellen Absicherung von lokalen 

Haushalten, die bestimmte Autonomie und Unabhängigkeit vom zentralen Haushalt 

erhielten, hat sich bereits selbst gerechtfertigt. Der Rechtsrahmen muss jedoch 

zunächst durch die Einführung von Änderungen der derzeitigen Verfassung weiter 

vervollkommnet werden. 

Gleichzeitig mit der Ausweitung der Basis für die Erwirtschaftung der 

Einnahmen aus den lokalen Haushalten gab es eine Übertragung des erheblichen 

Teils der Ausgaben, vor allem der Sozialausgaben, auf die lokalen 

Haushaltsausgaben. So entsteht die Notwendigkeit, neue Wege zur Erzielung der 
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nachhaltigeren Einnahmen von lokalen Haushalten zu finden.  Deswegen braucht die 

Ukraine, das derzeitige Bildungs- und Verteilungssystem der lokalen 

Haushaltseinnehmen zu vervollkommnen.   

 

 

2.2. Finanzwirtschaftliche Lage der Kommunalwirtschaft 

 

 

Zu den Bestandteilen des Eigentums von Gebietsgemeinden gehört die 

Wohnungs- und Kommunalwirtschaft. Hier sind die Ergebnisse der Analyse von ihrer 

Lage. In der Tabelle 2.1 sind die Daten über die Finanzergebnisse, den Umfang von 

Debitoren- und Kreditorenverschuldungen der  Wohnungs- und Kommunalwirtschaft 

der Ukraine in den Jahren 2001 – 2011 angegeben. 

 

Tabelle 2.1 – Entwicklung von Finanzkennziffern der Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaft der Ukraine in den Jahren 2001 – 2011 

Jahr Finanzerg

ebnis, Mrd 

UAH 

Debitorenversc

huldung, Mrd 

UAH 

Kreditorenve

rschuldung, 

Mrd UAH 

Wachstumsrate, % 

der 

Finanzerg

ebnisse 

(Verluste) 

der 

Debitorenver

schuldung 

der  

Kreditorenve

rschuldung 

2001 -0,8900 8,2130 7,7000 - - - 

2002 -0,9000 8,6010 8,2900 101,12 104,72 107,66 

2003 -1,0000 8,7000 8,6000 111,11 101,15 103,74 

2004 -0,8300 8,4500 8,7000 83,00 97,13 101,16 

2005 -1,6000 k.D.v.  k.D.v. 192,77 - - 

2006 -1,7000 8,0657 8,0000 106,25 - - 

2007 -1,8000 8,8000 9,2000 105,88 109,10 115,00 

2010 -2,9705 11,8365 16,2407 - - - 

2011 -1,8558 13,5433 19,8559 62,47 114,42 122,26 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Auf der Abbildung 2.1 werden graphisch die Veränderungsraten des Gewinns 

der Wohnungs- und Kommunalwirtschaft, sowie der Debitoren- und 
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Kreditorenverschuldungen in den Jahren 2000 – 2011 verglichen.   
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Abbildung 2.1 – Veränderungsraten der Finanzergebnisse und Debitoren- und 

Kreditorenverschuldungen von der Wohnungs- und Kommunalwirtschaft  

der Ukraine in den Jahren 2000 – 2011 

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Wie wir gesehen haben, hat sich die Finanzlage der Branche im Verlauf des 

untersuchten Zeitraums verschlechtert – die Verluste sind gestiegen. Die größten 

Verluste in den letzten 10 Jahren waren im Jahre 2010 – 2,9705 Mrd UAH, im Jahre 

2011 wurden die Verluste ein wenig reduziert, blieben aber ziemlich hoch – 

1,8558 Mrd UAH. 

Für die Beurteilung der Finanzlage von WKW braucht man weniger die 

Absolutwerte der Debitoren- und Kreditorenverschuldungen, sondern ihre 

Korellation. Die ausreichende Finanzlage des Untersuchiungsobjekts wird nur dann 

gewährleistet, wenn die Kreditorenverschuldung (Quelle der Aktiven) durch die 

Debitorenverschuldung (Plazierung der Aktiven) gedeckt werden. 

Wachstumsrate der Debitorenverschuldung 

Wachstumsrate der Kreditorenverschuldung 

Wachstumsrate  der Finanzergebnisse (zusätzliche Achse) 
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Nach dem Stand vom Jahr 2016 ist die Situation in der WKW bedrohlich. Es 

besteht eine Tendenz zum Überschuß der Kreditorenverschuldung. In den Jahren 

2001 – 2006 waren die Höhen von Kreditoren- und Debitorenverschuldungen nah 

zueinander und im Jahre 2007 überstieg die Kreditorenveschuldung die 

Debitorenverschuldung und wuchs immer schneller. Im Jahre 2007 war die 

Kreditorenverschuldung um 0,4 Mrd UAH höher als die Debitorenverschuldung, im 

Jahre 2010 –  um 4,4042 Mrd UAH und im Jahre 2011 schon um 6,3126 Mrd UAH. 

Das heißt, dass die Schulden der WKW höher als die Staatsschulden gegenüber der 

Branche sind. Das spricht unserer Meinung nach dafür, dass die Gründe für die 

verlustbringende Tätigkiet der WKW nicht nur mit den Verbraucherverschuldungen, 

sondern auch mit der Ineffizienz des finanzwirtschaftlichen Mechanismus und dem 

Branchenmanagement verbunden sind. Um die Dynamik von Finanzergebnissen, 

Debitoren- und Kreditorenverschuldungen der WKW zu prognostizieren, nutzen wir 

die Möglichkeiten der Modellierung mit MS Excel. Für die Prognose wurden 5 

mathematische Modelle angewendet: lineares, logarithmisches, polynomisches, 

stufenförmiges und exponentielles. Die erhaltenen Ergebnisse sind in den 

Abbildungen 2.2 – 2.4 dargestellt. 

2001 2003 2005 2009 20102007

y = -0,9126Ln(x) + 0,0904
R2 = 0,6684 

(3)

y = 0,0006x6 - 0,0247x5 + 0,3937x4 - 3,1348x3 + 12,976x2 - 26,266x + 19,291
R2 = 0,9509 

(1)

y = -0,1632x - 0,4255
R2 = 0,7217 

(2)

-3,00

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Mrd.UAH

Фінансовий результат (збитки), млрд.грн. Логарифмічна апроксимуюча крива (3)
Поліноміальна апроксимуюча крива 6 ступеня (1) Лінійна апроксимуюча крива (2)

 

Abbildung 2.2 – Modellierung von Finanzergebnissen (Verluste) der Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaft der Ukraine  

Selbstständig vom Autor erstellt 

Finanzergebnisse (Verluste), Mrd UAH 

Рolynomische Approximationskurve 6 

Grades (1) 
logarithmische Approximationskurve (3) 

lineare Approximationskurve (2) 
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2002 2004 20062000 20102008
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(1)
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R
2
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Selbstständig vom Autor erstellt 

Abbildung 2.3 – Modellierung von Debitorenverschuldungen der Wohnungs- 

und Kommunalwirtschaft der Ukraine 

2002 2004 2006
2008 2010

y = 1,0838x + 3,7787
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Ï î ë³í î ì ³àëüí à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà 6 ñòóï åí ÿ (1)
 

 

Abbildung 2.4 – Modellierung von Kreditorenverschuldungen der Wohnungs- 

und Kommunalwirtschaft der Ukraine 

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Debitorenverschuldung, Mrd UAH 

Polynomische Approximationskurve 6 Grades (1) 

Lineare Approximationskurve (2) 

Polynomische Exponentialkurve  (3) 

Stufenförmige Approximationskurve (4) 

Kreditorenverschuldung, Mrd UAH 

Logarithmische Approximationskurve (3) 

Polynomische Approximationskurve 6 Grades (1) 

Lineare Approximationskurve (2) 

Exponentielle Approximationskurve (4) 
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Das beste Modell wurde nach dem Gütegrad der Approximation (R
2
) bestimmt, 

nämlich an seiner Annäherung an Eins.    

Folgende Ergebnisse wurden erhalten:  

а) Für die Finanzergebnisse: 

1) Approximation durch ein Polynom 6. Grades:  

у = 0,0006х
6
 – 0,0247х

5 
+ 0,3937х

4
 – 3,1348х

3
 + 12,976х

2
 – 26,266х + 19,291 

für die  R
2
 = 0,9509;  

2 Approximation durch ein Polynom 5. Grades:  

у = 0,0009х
5 

– 0,314х
4
 + 0,4032х

3
 – 2,426х

2
 + 6,5744х – 7,1638 für die R

2
 = 

0,8266;  

3) Approximation durch ein Polynom 4. Grades:  

у = 0,0009х
4
 – 0,0188х

3
 + 0,1199х

2
 – 0,3688х – 0,4606 für die R

2
 = 0,7765;  

4) Approximation durch ein Polynom 3. Grades:  

у = 0,0055х
3
 – 0,1135х

2
 + 0,518х – 1,5436 für die R

2
 = 0,7688;  

5) Approximation durch ein Polynom 2. Grades:  

у = 0,0022х
2
 – 0,1937х – 0,3405 für die R

2
 = 0,7227;  

6) lineare Approximation:  

у = –  0,1632х – 0,4255 für die R
2
 = 0,7217;  

7) Approximation durch eine Logarithmusfunktion:  

у = – 0,9126 ln х
 
+ 0,0904 für die R

2
 = 0,6684.  

b) Für die Debitorenverschuldung: 

1) Approximation durch ein Polynom 6. Grades: 

у = 0,0004х
6
 – 0,0143х

5 
+ 0,1879х

4
 – 1,1421х

3
 + 3,2191х

2
– 3,6997х + 9,6653  

für die R
2
 = 0,9998;   

2) Approximation durch ein Polynom 5. Grades: 

у = 0,0002х
5 

– 0,0078х
4
 + 0,1534х

3
 – 1,2796х

2
 + 4,4694х + 3,2571 für die 

R
2
 = 0,9972;  

3) Approximation durch ein Polynom 4. Grades: 

у = –0,0024х
4
 + 0,0821х

3
 – 0,847х

2
 + 3,2906х + 4,3893 für die R

2
 = 0,997;  

4) Approximation durch ein Polynom 3. Grades: 
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у = 0,0165х
3
 – 0,2428х

2
 + 1,098х – 6,9667 für die R

2
 = 0,9911;  

5) Approximation durch ein Polynom 2. Grades:  

у = 0,1003х
2
 – 0,9566х + 10,327 für die R

2
 = 0,9536;  

6) lineare Approximation:  

у = 0,4627х + 6,5183 für die R
2
 = 0,7049;  

7) Approximation durch eine Potenzfunktion:  

у = 6,4448 х
0,2182

 für die R
2
 = 0,5154;  

8) Approximation durch eine Logarithmusfunktion:  

у = – 0,9126 ln х
 
+ 0,0904 für die R

2
 = 0,6684; 

9) Approximation durch eine Exponentialfunktion:  

у = 7,0316 е
0,0441х

 für die R
2
 = 0,7085.   

c) Für die Debitorenverschuldung:  

1) Approximation durch ein Polynom 6. Grades: 

у = 0,0005х
6
 – 0,0201х

5 
+ 0,2801х

4
 – 1,8261х

3
 + 5,6273х

2
 – 7,2147х + 10,867 

für die R
2
 = 0,9995; 

2) Approximation durch ein Polynom 5. Grades:  

у = – 0,0008х
5 

+ 0,0236х
4
 – 0,2218х

3
 + 0,7037х

2
 + 0,0209х + 6,2368 für die 

R
2
 = 0,9986;  

3) Approximation durch ein Polynom 4. Grades:  

у = – 0,004х
4
 + 0,1439х

3
 – 1,1557х

2
 + 6,0678х + 0,4286 für die R

2
 = 0,9979;  

4) Approximation durch ein Polynom 3. Grades: 

у = 0,0346х
3
 – 0,5089х

2
 + 2,4143х + 4,7233 für die R

2
 = 0,9947;  

5) Approximation durch ein Polynom 2. Grades:  

у = 0,2105х
2
 – 1,8942х + 11,77 für die R

2
 = 0,9627;  

6) lineare Approximation:  

у = 1,0838х + 3,7787 für die R
2
 = 0,7502;  

7) Approximation durch eine Logarithmusfunktion: 

у = 5,4217 ln х
 
+ 1,5416 für die R

2
 = 0,557; 

8) Approximation durch eine Exponentialfunktion:  

у = 5,787 е
0,08661х

 für die R
2
 = 0,7773.   
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Optimal für die untersuchten Fälle ist die Approximation durch ein Polynom 6. 

Grades. Die Gleichungen sind in allen drei Fällen nah genug, was, unserer Meinung 

nach, auf den engen Zusammehang zwischen den Indikatoren hinweist: das 

Finanzergebnis der Tätigkeit von WKW hängt wesentlich vom Zustand der 

Debitoren- und Kreditorenverschuldungen ab. Demgemäß ist die Schadenquote von 

WKW der Ukraine das Ergebnis der ineffizienten Nutzung vom Betriebskapital 

(Debitorenverschuldung) und des Bestandes von signifikanten laufenden 

Verbindlichkeiten (Kreditorenverschuldung). Es ist bekannt, dass in der 

Umlaufvermögensstruktur von Kommunalunternehmen die Debitorenveschuldung 

70% überschreitet. Die festgesetzten Tarife für Wohnungs- und 

Kommunaldienstleistungen erreichen bestenfalls die Höhe der Gestehungskosten, 

und in einigen Fällen sind sie sogar niedriger, was den Ansteig der Schadenquote von 

WKW verursacht. Ein weiterer negativer Faktor ist die Abnutzung des 

Anlagevermögens, die 70% beträgt. 

Lassen wir uns die Struktur der Deditorenverschuldung im Jahre 2011 nach 

den Schuldnerkategorien und Unterbranchen analysieren: Wasser- und 

Abwasserwirtschaft (WAW), kommunale Wärmeenergetik (KWE), 

Wohnraumbewirtschaftung (WB), Stadtelektrotransport (SЕТ) u.a. (Tabelle 2.2). 

Im Jahre 2011 haben die Verschuldungen der Bevölkerung den größten Anteil 

der Debitorenverschuldung ausgemacht –  9278,0 Mio UAH oder 68,51%. Nach den 

Kategorien der Unterbranchen ist die Debitorenveschuldung in der kommunalen 

Wärmeenergetik am höchsten – 6924,4 Mio UAH oder 51,13% des Gesamtumfangs. 

Außerdem ist auch die Verschuldung der Bevölkerung im Bezug auf die kommunale 

Wärmeenergetik am höchsten– 5360,4 Mio UAH oder 57,78%. Demzufolge lässt 

sich behaupten, dass als Abbau der Debitorenverschuldungen die Schaffung der 

Voraussetzungen für Förderung der Bevölkerung zur rechtzeitigen Bezahlung der 

verbrauchten Wohnungs- und Kommunaldienstleistungen gelten könnte. Man muss 

auch die Suche nach der Lösung für den Schuldenabbau von anderen Verbrauchern, 

deren Schuldenanteil 2912,9 Mio UAH oder 21,50% beträgt, nicht außer Acht lassen. 
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Tabelle 2.2 – Debitorenverschuldung der Wohnungs- und Kommunalwirtschaft 

der Ukraine nach dem Stand vom 1. Januar 2012, Mio. UAH oder % 

Verschuldungsstruk

tur 

 

 

Insgesamt 

 

 

e 

 

 

 

 

samt по 

ЖКГ 

Anteil an 

der 

Gesamtve

rschuldun

g, % 

Einschließlich: 

 

 
WAW KWE WB SET 

Andere 

Unterbran

chen 

Debitorenverschuld

ung für 

Dienstleistungen, 

einschließlich:  

13543,3 100 3488,3 

oder 

25,76% 

6924,4 

oder 

51,13% 

2745,6 

oder 

20,27% 

90,3 

oder 

0,67% 

294,8 

oder  

2,18% 

Bevölkerung 

unmittelbar 

9278,0 68,51 1648,4 

oder 

17,76% 

5360,4 

oder 

57,78% 

2149,5 

oder 

23,17% 

1,3 

oder 

0,01% 

118,4 

oder 

1,28% 

Ermäßigungen 299,1 2,21 40,7 

oder 

 13,61% 

113,3 

oder 

37,88% 

122,1 

oder 

40,82% 

18,4 

oder 

 6,15% 

4,6 

oder  

1,53% 

Zuschüsse 143,2 1,06 11,0 

oder 

7,68% 

63,7 

oder 

44,48% 

56,8 

oder 

39,66% 

10,0 

oder 

6,98% 

1,7 

oder 

1,19% 

örtliche 

Haushaltseinrichtun

gen 

708,8 5,23 12,8 

oder 

1,81% 

621,1 

oder 

 87,63% 

29,4 

oder 

 4,15% 

1,8 

oder 

0,25% 

43,6 

oder 

6,15% 

Staatshaushalt 201,3 1,49 14,1 

oder 

7,00% 

134,5 

oder 

66,82% 

1,8 

oder 

0,89% 

42,7 

oder 

21,21% 

8,3 

oder 

4,12% 

andere Verbraucher 2912,9 21,50 1761,2 

oder 

 60,46% 

631,5 

oder  

21,47% 

386,1 

oder 

 13,25% 

16,1 

oder 

0,55% 

118,0 

oder 

4,05% 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Die Datenanaslyse in der Tabelle 2.2 weist darafhin, dass fast alle Kategorien 

von Schuldnern (außer anderen Verbrauchern, die die höchsten Verschuldungen für 

WAW haben), die höchste Debitorenveschuldung im Bezug auf die kommunale 

Wärmeenergetik aufweisen – vom 37,7 bis 87,63% der Gesamtsumme. Unserer 

Ansicht nach gefährdet diese Situation die finanzielle Sicherheit von KWE der 

Ukraine. 

Den größten Anteil in der Struktur der Debitorenverschuldung betragen die 

Verschuldungen der Bevölkerung. Stellen wir den Zusammenhang zwischen der 
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Finanzlage der Branche und dem Bezahlungsniveau der Bevölkerung für WK-

Dienstleistungen fest. Wie man in der Abbildung 2.5 sehen kann, ist der Einfluss der 

Wachstumsrate von Bezahlungen der Bevölkerung für verbrauchte Wohnungs- und 

Kommunaldienstlesitungen auf Dynamik der Finanzergebnisse (Verluste) im 

Vergleich zur Debitorenveschuldung nicht so stark.  
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Abbildung 2.5 – Dynamik der Finanzlage von WKW der Ukraine in Verbindung mit 

dem Stand der Zahlungen der Bevölkerung für Dienstleistungen  und den Ausgaben 

des zusammengefassten Haushaltsplans in den Jahren 2000 – 2011 

Selbstständig vom Autor erstellt 
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So zum Beispiel im Jahr 2007 gab es trotz der Aufbesserung der Bezahlung für 

Wohnungs- und Kommunaldienstleistungen und aufgrund der Verringerung der Höhe 

von Ausgaben des Staatshaushalts eine Zunahme der Schadenquote in der Branche. 

Der wichtigste Einflussfaktor ist somit die Veränderungsrate der zusamengefaßten 

Haushaltsausgaben für WKW. 

Lassen wir uns den Zustand der Kreditorenverschuldung von WKW der 

Ukraine im Jahre 2011 analysieren (Tabelle 2.3).  

Tabelle 2.3 – Kreditorenverschuldung von WKW der Ukraine im Jahre 2011, 

Mio. UAH oder % 

Verschukdungsstru

ktur 

 

 

Insgesamt 

по ЖКГ 

Anteil an 

der 

Gesamtvers

chuldung, % 

Einschließlich: 

 

 
WAW КWE WB SET 

Andere 

Unterbran

chen 

Gesamte 

Kreditorenverschul

dung  

19855,9 100 3590,2 

oder 

 18,08% 

13105,3 

oder 

 66,00% 

2524,1 

oder 

 12,71% 

216,9 

oder 

1,09%; 

419,4 

oder 

 2,11% 

für Waren, 

Arbeiten, 

Dienstleistungen, 

daraus  

17820,6 89,75 3150,5 12271,3 2009,0 83,2 306,6 

für Energieträger, 

einschließlich  

16429,5 82,74 2870,8 

oder 

17,47%  

11853,9 

oder 

72,15% 

1429,1 

oder 

8,70% 

66,00 

oder 

0,40% 

209,9 

oder 

1,28% 

- Strom 2867,7 14,44 2077,9 

oder 

72,46% 

515,7 

oder 

17,98% 

212,7 

oder 

7,42% 

48,8 

oder 

1,70% 

12,7 

oder 

0,44% 

- Erdgas 9054,4 45,60 14,5 

oder 

0,16% 

8897,3 

oder 

98,26% 

76,4 

oder 

0,84% 

0,6 

oder 

0,007% 

65,6 

oder 

0,72% 

- andere 

Energieträger 

4507,4 22,70 778,4 

oder 

17,27% 

2440,9 

oder 

54,15% 

1140,0 

oder 

25,29% 

16,6 

oder 

0,13% 

131,6 

oder 

2,92% 

für andere Waren, 

Arbeiten, 

Dienstleistungen  

1391,1 7,81 279,7 417,4 579,9 17,2 96,7 

Andere 

Kreditorenverschul

dung 

2035,3 10,25 439,7 834,0 515,1 133,7 112,8 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 
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Wie wir sehen können, hatte die KWE die höchsten Verschuldungen im Jahre 

2011 – 13105,3 Mio UAH oder 66,00% des Gesamtbetrags der 

Kreditorenverschuldung. Den größten Anteil in der Struktur der 

Kreditorenverschuldung beträgt die Verschuldung der WKW für Energieträger – 

82,74% oder 16429,5 Mio. UAH. Die Struktur der größten Schuldenkomponenten ist 

folgend organisiert: für Strom – 2867,7 Mio. UAH (14,44%), für Erdgas – 9054,4 

Mio. UAH (45,60%), für andere Energieträger – 4507,4 Mio. UAH (22,70%). 

Lassen wir uns die Veränderungstendenzen der Verschuldungen für 

Energieträger der inländischen Wohnungs- und Kommunalwirtschaft analysieren 

(Tabelle 2.4).  

Tabelle 2.4 – Dynamik der Veränderungen von Verschuldungen für 

Energieträger in der Ukraine in den Jahren 2003 – 2011, Mrd UAH 

Jahr Verschuldung 

für 

Energieträger,in

sgesamt, Mio. 

UAH 

Anteil an der 

gesamten 

Kreditorenverschul

dung, % 

Einschließlich: 

für Strom für Ergas für andere 

Energieträger 

2003 5400  52,33 2100 2300 1000 

2004 4900 56,32 1700 2200 1000 

2005 5000 k.D.v. 1900 2000 1100 

2007 4900 52,70 2100 2700 100 

2011 16429,5 82,74 2867,7 9054,4 4507,40 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Aus der Analyser der Tabelle 2.4 geht hervor, dass der Anteil der 

Verschuldungen für Energieträger in der Struktur der Kreditorenverschuldung von 

WKW immer wächst und im Jahre 2011 82,74% erreichte. Daher kann man 

annehmen, dass dies eine Folge der in den letzten Jahren steigenden 

Energieträgerpreise ist.  
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2.3. Finanzwirtschaftliche Lage des kommunalen Eigentums in der 

Ukraine  

 

 

Finanzwirtschaftliche Lage des kommunalen Eigentums in der Ukraine hängt 

wesentlich von der Effizienz der Tarifpolitik in der Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaft ab.   

Lassen wir uns analysieren, wie die Tarifpolitik der Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaft auf die Finanlage der Branche auswirkt (Tabellen 2.5, 2.6, 

Abbildungen 2.6 – 2.8).  

Tabelle 2.5 – Steigerungsrate der Preise (Verbrauchpreisindex) für Wohnungs- 

und Kommunaldienstleistungen in der Ukraine nach ihren Typen in Jahren 2000 – 

2011, % 

Jahr 

Verbrau

chpreisin

dex 

(Tarifind

ex) (von 

Dezemb

er bis 

Dezemb

er), % 

Verbrauchpr

eisindex für 

Dienstleistu

ngen im 

Staat (von 

Dezember 

bis 

Dezember), 

% 

Verbrauchpr

eisindex für  

Wohnungs- 

und 

Kommunald

ienstleistung

en (von 

Dezember 

bis 

Dezember ), 

% 

Einschließlich: 

Mietpreis 
Wasser 

 

Abwasse

r 
Strom Erdgas 

Warmwas

ser, 

Heizung 

2000 139,20 131,20       125,80 

2001 104,50 105,30 101,50 113,60 119,00 100,00 99,90 108,00 106,10 

2002 101,70 103,40 100,40 109,40 104,20 100,00 100,20 100,40 99,40 

2003 106,40 105,40 101,90 112,90 118,30 100,00 100,40 111,40 108,20 

2004 107,20 107,90 107,20 115,90 109,30 100,00 102,30 111,80 112,30 

2005 114,60 k.D.v. 139,80 127,60 134,30 100,00 101,20 115,90 110,30 

2006 166,50 k.D.v. 149,20 162,00 150,00 156,10 180,60 214,60 111,60 

2007 112,30 -»- 123,10 117,80 118,30 100,00 100,00 115,10 116,60 

2008 128,20 -»- 135,70 140,60 145,10 100,00 154,10 130,70 122,30 

2009 108,20 -»- 124,90 127,90 140,30 100,00 100,00 106,70 112,30 

2010 113,80 -»- 104,40 106,40 107,10 100,00 150,10 106,20 109,10 

2011 111,00 -»- 119,70 112,90 112,10 122,90 100,00 115,10 104,60 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 
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Tabelle 2.6 – Steigerungsrate der Preise (Verbrauchpreisindex) für Wohnungs- 

und Kommunaldienstleistungen in der Ukraine nach ihren Typen in Jahren 2000 – 

2011, % 

Jahr 

Verbrauchpr

eisindex 

(Tarifindex) 

(zum 

Vorjahr), % 

Verbrauchpre

isindex für 

Dienstleistun

gen (zum 

Vorjahr), % 

Einschließlich: 

Mietpreis Wasser Abwasser Strom Erdgas 
Warmwass

er, Heizung  

2005 113,5 109,0 121,9 114,9 118,6 100 100,5 110,4 

2006 109,1 132,0 142,0 133,0 138,0 115,0 110,0 170,0 

2007 112,8 142,5 152,1 143,8 148,0 122,9 111,5 180,8 

2008 125,2 114,2 121,0 129,5 132,6 100,0 107,7 112,9 

2009 115,9 125,5 132,9 135,6 146,3 100,0 142,7 136,3 

2010 109,4 109,4 112,6 112,9 116,9 100,0 120,9 105,6 

2011 108,0 117,3 115,1 112,8 112,4 118,3 124,2 117,6 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 
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Abbildung 2.6 – Dynamik von Veränderungen der Verbraucherpreise und der Preise 

für kommunale Dienstleistungen in der Ukraine (von Dezember bis Dezember)  

in den Jahren 2000 – 2011 

Selbstständig vom Autor erstellt 
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Abbildung 2.7 – Dynamik von Veränderungen der Preise für kommunale 

Dienstleistungen in der Ukraine, von Ausgaben des zusammengefassten 

Haushaltsplans und von finanziellen Ergebnissen der Branche  (zum Vorjahr) 

Selbstständig vom Autor erstellt 
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Abbildung 2.8 – Preisindizes für Energieressourcen im Staat und kommunale 

Dienstleistungen in der Ukraine in den Jahren 2001 – 2011  

insgesamt 
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In der Tabelle 2.6 sind die Daten über die Wachstumsrate der Preise (Tarife) 

für Wohnungs- und Kommunaldienstleistungen insgesamt und für einzelne 

Dienstleistungen angeführt. Die Verbrauchpreisindizes für Wohnungs- und 

Kommunaldienstleistungen sowie die Verbrauchpreisindizes im Land wachsen 

allmählich. Die Wachstumsrate der Preise für Wohnungs- und 

Kommunaldienstleistungen sind instabil, sie schwankten von 101,50% im Jahre 2001 

bis 149,20% – im Jahre 2006.  

Stellen wir die Korellation zwischen den Preisindizes für Energieträger im 

Land mit den Indizen der entsprechenden Tarife für Wohnungs- und 

Kommunaldienstleistungen  (Strom, Erdgas, Warmwasser und 

Heizung) (Abbildung 2.7) fest.  

Die Preisindizes werden durch Vergleich mit der Situation im Dezember des 

laufenden Jahres mit dem Dezember des vorherigen Jahres ermittelt. Wie aus 

Abbildung 2.8 ersichtlich ist, besteht eine Korrelation zwischen den Preisindizes für 

Energieressourcen im Staat und den entsprechenden Preisindizes für die Verbraucher 

der Wohnungs- und Kommunaldienstleistungen.    

Die Abbildung 2.9 zeigt einen Vergleich der Dynamik von Veränderungen der 

Wachstumsraten (Indizes) von angegebenen Kennwerten und ihre Korrelation mit der 

Dynamik von Profintentwicklung der Branche. Aus Abbildung 2.8 ist ersichtilich, 

dass sich die Tarifindizes für WK-Dienstleistungen in den Jahren 2000 – 2005 in 

geringfügiger Weise verändert haben. Seit 2006 sind sie periodisch geworden und 

ihre Zyklusdauer hat 2 Jahre (maximales Wachstum war in den Jahren 2006, 2008, 

2010) betragen. Unserer Ansicht nach lassen sich nur Klinzyklen in Bezug auf 

Dynamik der Tarife für WKW in der Ukarine beobachten.  

Lassen wir uns den Zusammenhang zwischen der Periodizität der 

Veränderungen von Preisindizes für WKW-Dienstleistungen und der Zyklizität der 

Veränderungen von Wachstumsraten des BIPs und den Ausgaben des 

zusammengefassten Haushaltsplans analysieren.  

Die Dauer vom Klinzyklus der Wirtschaftsentwicklung der Ukraine beträgt 4 

Jahre: Die maximalen Wachstumsraten des BIPs waren in den Jahren 2000, 2004 und 



 

50 
 

2008. Die entsprechenden Minimalwerte waren in den Jahren 2002, 2006 und 2009. 

Das für 2010 erwartete Minimum wurde auf 2009 berschoben, was, unserer Meinung 

nach, auf die Auswirkungen der finanzwirtschaftlichen Weltkrise zurückzuführen ist.  
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Abbildung 2.9 – Dynamik von Veränderungen der Wachstumsraten von 

Tariferhöhung für WKW, BIP und Ausgaben des zusammengefassten Haushaltsplans 

der Ukraine in den Jahren 2000 – 2011  

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Die Wachstumsraten der zusammengefaßten Haushaltsausgaben für WKW 

sind auch periodisch, die Zyklendauer beträgt 2 – 3 Jahre: Die maximalen 

Wachstumsraten waren 2001, 2004, 2006, 2008 und 2011 und die entsprechenden 

Mindestbeträge: 2002, 2005, 2007 und 2009. 

Aus der Analyse der Ergebnisse können vorläufige Schlussfolgerungen 

gezogen werden, dass in den Jahren, in denen der Staat die Haushaltsausgaben für 

WKW reduzierte, stiegen die Tarife für WKW-Dienstleistungen. 

Nach der Beschleunigung vom Anstieg der Verluste für WKW in den Jahren 

2005, 2007 und 2010 sind demgemäß auch die Tarifindizes und Haushaltausgaben in 

Preisindizes für WK-Dienstleistungen 
Wachstumsrate des BIPs 

Wachstumsrate von Ausgaben des zusammengefassten Haushaltsplans für WKW (zusätzliche Achse)  

Wachstumsrate von Verlusten der WKW (zusätzliche Achse) 
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den Jahren 2006 und 2008 gestiegen. Im Jahre 2010 sind die Tarifindizes nur 

unwesentlich angestiegen, während sich die Wachstumsrate der Ausgaben im 

Gegenteil verlangsamte, was zu einem beschleunigten Wachstum der 

Branchenverluste im Jahre 2010 führte.  

Demzufolge wird die Politik der Tarifbildung in der WKW der Ukraine ohne 

Bezugnahme auf die Dynamik des BIPs des Landes (die ungefähre Zyklusdauer 

beträgt 4 Jahre), aber mit Rücksicht auf die Dynamik der Haushaltausgaben für die 

Bedürfnise der Branche (die ungefähre Zyklusdauer beträgt 2 – 3 Jahre) betrieben.  

Unserer Meinung nach ist die Möglichkeit der Branchenstabilisierung in der 

Ukraine gerade in den Jahren 2006 – 2009 verloren gegangen, als ihr Niveau der 

Nachteiligkeit stabilisiert wurde. Die deutliche Verlangsamung der Wachstumsrate 

von Haushaltsausgaben im Jahre 2007 hat zur Entwicklung der negativen Tendenzen 

zum Anstieg der Branchenverluste im Jahre 2010 geführt. Somit gehört die WKW in 

der Ukraine nicht zu den Prioritätszweigen, da trotz der Tatsache, dass im Jahre 2007 

der Anstieg des BIPs zu verzeichnen war, sind die Ausgaben für die Branche 

zurückgegangen.  

Wie wir sehen können, gibt es in der Ukraine keine Übereinstimmung 

zwischen den Entwicklungszyklen der Wirtschaft (BIP), den Ausgaben des 

zusammengefassten Haushaltsplans für WKW und den Tarifen in der 

sozialorientierten Branche, die die WKW als Bestandteil des Gemeindeigentums 

darstellt.  

Zu den Hauptverbraucher der Wohnungs- und Kommunaldienstleistungen 

gehört die Bevölkerung. Diesbezüglich lassen wir uns die Dynamik von 

Veränderungen des Ausgabenanteils der Bevölkerung für Wohnungs- und 

Kommunaldienstleistungen an den gesamten Konsumausgaben der privaten 

Haushalte analysieren (Tabelle 2.7).  

Im Zeitraum 2000 – 2011 änderte sich der Ausgabenanteil für Wohnungs- und 

Kommunaldienstleistungen an den gesamten Konsumausgaben der privaten 

Haushalte von 7,40% auf 9,44%. Im Zeitraum 2000 – 2011variierte die 

Wachstumsrate von Gesamtausgaben der Bevölkerung von 106,32% auf 150,43%, 
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während sich die Wachstumsrate der WK-Dienstleistungen innerhalb denselben 

Grenzen änderte – von 108,53% auf 146,27%. Es lässt sich feststellen, dass die 

Wachstumsraten von gesamten Konsumausgaben der Bevölkerung nicht mit den 

Wachstumsraten der Bevlkerungsausgaben für Wohnungs- und 

Kommunaldienstleistungen in Bezug auf Jahre übereinstimmen.  

Tabelle 2.7 – Dynamik von Veränderungen des Ausgabenanteils der 

Bevölkerung der Ukraine für Wohnungs- und Kommunaldienstleistungen an den 

gesamten Konsumausgaben der privaten Haushalte in den Jahren 2000 – 2011  

Jahr 

Gesamte 

Konsumausgaben 

der privaten 

Haushalte, 

UAH/Monat  

Wachstumsrate 

der gesamten 

Konsumausgaben, 

% 

Ausgaben der 

privaten Haushalte für 

WK-

Dienstleistungen, 

UAH/Monat 

Wachstumsrate 

der Ausgaben 

von privaten 

Haushalten für 

WK-

Dienstleistunge

n, % 

Anteil der 

Zahlungen für 

WK-

Dienstleistunge

n an den 

gesamten 

Konsumausgab

en der privaten 

Haushalte, % 

2000 397,92 126,92 37,35 101,83 7,40 

2001 505,03 112,62 54,63 146,27 9,61 

2002 568,76 107,41 60,56 110,86 9,91 

2003 610,90 112,53 64,10 105,84 9,32 

2004 687,43 121,70 69,57 108,53 8,32 

2005 836,64 133,87 78,68 113,10 7,03 

2006 1119,98 116,59 102,44 130,19 7,85 

2007 1305,73 118,69 146,37 142,88 9,44 

2008 1549,78 144,08 170,97 116,81 7,66 

2009 2232,96 108,29 212,06 124,04 8,77 

2010 2418,08 114,36 233,53 110,12 8,44 

2011 2765,43 113,97 276,48 118,39 8,77 

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Unserer Ansicht nach, kann man den finanzwirtschaftlichen Zustand des 

Gemeindeeigentums in der Ukraine nur anhand einer Analyse der Struktur von 

Finanzergebnissen der WKW im Hinblick auf Unterbranchen beurtielen: Wasser- und 

Abwasserwirtschaft (WAW), kommunale Wärmeenergetik (KWE), 

Wohnraumbewirtschaftung (WB), Stadtelektrotransport (SЕТ) u.a. (Tabelle 2.8). 
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Tabelle 2.8 Struktur von Finanzergebnissen der WKW der Ukraine von der 

gewöhnlichen Tätigkeit bis zur Besteuerung in den Jahren 2010 – 2011, Mio. UAH.  

 ab Anfang 

2010  

ab Anfang 

2011  

Wachstum/Rückgang 

 (-) 

Wachstumsrate, 

% 

Mio. UAH % 

INSGESA

MT 

 

 

Gewinn 175,5 703,3 527,8 300,8 400,74 

Verlust 3146,0 2559,1 -586,9 -18,7 81,34 

Finanzerg

ebnis  

-2970,5 -1855,8 -1114,7 -37,52 62,47 

einschl. nach den Unterbranchen 

WAW Gewinn 55,2 17,1 -38,1 -69,1 30,98 

 

 

Verlust 520,4 991,3 470,9 90,5 190,49 

KWE Gewinn 41,9 583,1 541,2 1292,8 1391,65 

 

 

Verlust 2136,0 1028,3 -1107,7 -51,9 48,14 

WB Gewinn 61,3 64,5 3,1 5,1 105,22 

 

 

Verlust 278,7 231,8 -46,9 -16,8 83,17 

SET Gewinn 0,7 7,0 6,3 962,5 1000,00 

 

 

Verlust 121,3 205,1 83,9 69,2 169,08 

ANDERE Gewinn 16,5 31,6 15,2 92,0 191,52 

 

 

Verlust 89,6 102,5 12,9 14,4 114,40 

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Kommunale Wärmeenergetik verfügt über die größten Verluste – 

1028,93 Mio  UAH. Im Jahre 2011 stieg der Gewinn der Unterbranche um 

1314,6% – von 41,9 Mio. UAH auf 583,1 Mio UAH, die Verluste sanken im 

Vergleich zum Jahr 2010 um 51,9% – auf 1028,3 Mio UAH, aber trotzdem bleiben 

sie viel höher als die Gewinne.   

Einer der Gründe hierfür ist, unserer Meinung nach, Wasser-, Wärme- und 

Gasverlust in den Netzen. Diese Faktoren erhöhen deutlich die Gestehungskosten für 

die Wohnungs- und Kommunaldienstleistungen und rufen deren ständige 

sozialgefährliche Preissteigerung hervor.  

Im Jahre 2006 waren 38% der Wasserversorgungsnetze, 32% der 

Abwassernetze und 13% der Wärmenetze im ruinösen und Notzustand. In einigen 

Städten geht mehr als die Hälfte des Trinkswassers, das ins Netz zugeführt wurde, 

verloren. Im Jahre 2007 waren 33,3% der Wasserversorgungs-, Kanalisationsnetze im 

Notzustand, die Abnutzung des Anlagevermögens betrug 62,2%, die 
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Trinkwasserverluste bezifferten sich auf 36,9%. Die Analyse der Tabellen 2.9 – 2.11 

deutet darauf hin, dass sich die Situation in den Jahren 2009 – 2011 nicht wesentlich 

verbessert hat.  

Tabelle 2.9 – Wasserverluste in den Wasserversorgungsnetztn der Ukraine in 

den Jahren 2009 – 2011  

Jahr Abgabe von 

Wasser, Tsd. 

Kubikmeter 

Leckage und nicht 

berücksichtigte 

Wasserverluste, Tsd. 

Kubikmeter 

In % zum Wasser, 

das an alle 

Verbraucher 

abgegebenen wurde  

In % zum 

Wasser, dass 

ins Netz 

abgegeben 

wurde  

2009 3048474 1234477 40,5 20,8 

2010 2958377 1203119 40,7 28,9 

2011 2865557 1165381 40,7 28,9 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Tabelle 2.10 – Verluste der erzeugten Wärmeenergie in der Ukraine in den 

Jahren 2009 – 2011  

Jahr Abgabe der 

Wärmeenergie, 

Tsd. Gcal   

Verluste der 

Wärmeenrgie, 

Tsd. Gcal   

In % zur 

abgegebenen 

Wärmeenergie  

Verluste des 

Einheitsbrennstoffs 

nach der Norm, 

Tsd. t  

Verluste des 

Einheitsbrennstoffs 

in der Tat, Tsd. t  

2009 90727,8 12279,3 13,53 15715,4 15296,6 

2010 97783,8 13587,2 13,90 16569,8 16292,1 

2011 97571,8 13497,4 13,83 16927,8 16329,0 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Tabelle  2.11 – Erdgasverluste in der Ukraine in den Jahren 2009 – 2011  

Jahr  Abgabe von 

Erdgas, 

Mio. 

Kibikmeter  

Verlust / 

Zufluß (-) 

von Erdgas, 

Mio. 

Kibikmeter 

In % zum 

agbebebenen 

Erdgas 

Abgabe von 

Flüssiggas, 

t 

Verluste 

von 

Flüssiggas, 

t 

In % zum 

abgegebenen 

Flüssiggas  

2009 41211,5 16,9 0,04 106415 1529 1,44 

2010 45913,5 -36,7 -0,08 95937 1187 1,24 

2011 46212,7 -81,3 -0,18 91128 1261 1,38 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Wie wir sehen können, betragen die unproduktiven Wasserverluste in der 

Ukraine fast 40 % des Gesamtumfangs, was eine erhebliche Menge ist. Der Grund für 
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so eine große Menge von unproduktiven Wasserverlusten  ist der Verschleiß von 

Wasserversorgungsnetzen.  

Außer Trinkwasserverlusten in den Netzen, hat die Ukraine noch ein Problem – 

die Qualität von Wasser, das die Bevölkerung nutzt. In den meisten Ortschaften hat 

das Trinkwasser ganz hohe positive Werte von Oxidation-Reduktion-Potenzial 

(ORP), aber das innere wäßrige Mileau des Menschen ist negativ und nur der 

Verbrauch von Trinkwasser mit dem negativen Wert des ORPs kann die 

Voraussetzungen für die Aktivierung von Energiereserven des antioxidativen 

Schutzes vom menschlichen Körper vor ungünstigen Umweltfaktoren schaffen. Aus 

diesem Grund haben die Projektverfasser eine Anlage zur ORP-Verringerung 

vorgeschlagen, die patentrechtlich geschützt ist [14]. 

Die Wärmeenergieverluste betragen im Jahre 2011 13,83% der gesamten 

abgegebenen Wärmeenergie, was auch auf den Verschleiß von Wärmenetzen und 

deren Unvollkommenheit in Bezug auf die Energieeffizienz (Verluste beim Transport 

zum Verbraucher) zurückzuführen ist. Die kommunale Wärmeenergetik der Ukraine 

ist ein technisch rückständiger Sektor der Wirtschaft mit vielen Problemen, die seit 

langem nicht gelöst wurden. Zu den grundlegenden Faktoren der Entstehung von 

solchen Problemen gehört niedrige Energieeffizienz. Der Mangel an Investitionen in 

der Branche hat zur erheblichen Verschlechterung des technischen Zustands von 

Anlagefonds, zum Anstieg der Störungshäufigkeit von Objekten der Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaft (WKW) und zur Erhöhung der spezifischen und unproduktiven 

Ausgaben von materiellen und energetischen Ressourcen geführt. Das weist auf die 

Systemkrise im Bereich der kommunalen Wärmeenergetik hin, was viel mehr 

Aufmerksamkeit vom Staat und von der Gesellschaft verdient und radikale 

Veränderungen erfordert. Der Krisenzustand der Wärmeenergetik ist vor allem durch 

den moralischen und physischen Verschleiß der Wärmeanlagen verursacht. Nach 

Angaben des Staatlichen Komitees für Statistik der Ukraine werden in der Branche in 

Unternehmen aller Eigentumsformen und der Ressortunterstellung über 26 Td. 

Kesselräume ausgenutzt, die im kritischen technischen Zustand sind. Etwa 22% der 

Kesselräume sind seit mehr als 20 Jahren in Betrieb. Eine Vielzahl (38 %) der 



 

56 
 

Kesselräume ist wenig effektiv und verfügt über Wirkungsgrad von 65-75 % (mit 

Gas) und 70 % (mit Kohle). Der technische Zustand der Wärmenetze und 

Wärmeübertragungsstationen entspricht nicht den Betriebsanforderungen. 32% der 

Wärmenetze und über 29% der Wärmeübertragungsstationen sind im schweren oder 

Notzustand. Demzufolge betragen die jährlichen Wärmeenergieverluste 10%. 

Der Umfang der Gasnutzung in der kommunalen Energetik ist deutlich 

gestiegen (bis zu 42% des Gasverbrauchs der Ukraine). Die Gestehungskosten für die 

Kesselheizung sind höher als die Kosten für den Wärmeverbrauch. Zurzeit werden in 

der Ukraine laut Experteneinschätzungen 30 – 40 % der erzeugten Energieressourcen 

vergebens verschwendet. Für die Wartung von einem Quadratmeter des Wohnraums 

wird 3 – 7 mal mehr mehr Energie als in Westeuropa verbraucht.  

Im Hinblick auf die Abhängigkeit der Ukraine vom Import der Energieträger 

(Gas und Erdöl) und die anziehenden Preise auf sie, wird das Heizungssystem nicht 

mehr konkurrenzfähig. Reale Ausgaben für Erzeugung, Transport und Verteilung von 

Elektrizität und Wärmeenergie, Gewinnung und Verteilung von Erd- und Flüssiggas 

entsprechen nicht der aktuellen Kaufkraft von Mehrheit der Bevölkerung in den 

Regionen des Landes. Das bedingt die Notwendigkeit des sozialen Schutzes sowohl 

der Verbraucher, als auch der Regionalproduzenten und der Energielieferanten unter 

Inanspruchnahme der Dämpfung von Preissteigerung für die Hauptenergieträger, 

Bereitstellung von staatlichen und regionalen Subventionen für Verbraucher und  

Energieproduzenten, Kreuzsubventionierung des kommunalen Bereichs durch die 

Industrie mithilfe der Tarifdifferenzierung. Diese Maßnahmen sind mit den 

Marktprinzipien vom Funktionieren der Energetik unvereinbar und tragen zu deren 

weiteren Rückgang bei. Der unbefriedigende aktuelle Zustand der kommunalen 

Energetik ist sowohl mit der Unvollkommenheit vom System des Energieverbrauchs, 

nämlich mit mit Mangel oder sogar Ermangelung der individuellen Verbrauchsgeräte 

und Steuerungssysteme, als auch mit der Unvollkommenheit der bestehenden 

Baukonstruktionen verbunden.  

Die Vergleichsanalyse der Verbrauchsdynamik von wichtigsten Arten der 

Energieressourcen in der Oblast Saporishshja und in der Ukraine lässt uns folgende 
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Schlussfolgerungen ziehen. Die Dynamik von Veränderungen der Wachstumsraten 

von Kohle-, Ergas- und Gasölverbrauch stimmt fast mit entsprechenen Tendenzen in 

der Ukraine überein. Im Gegensatz zu den gesamtstaatlichen Tendenzen, hat sich in 

den letzten Jahren in der Oblast Saporishshja die Wachstumsrate von Masutheizöl- 

und Brennholzverbrauch beschleunigt.  

Die Abbildungen 2.10 – 2.14 zeigen die Ergebnisse der Untersuchung vom 

Zusammenhang zwischen der Ausgabendynamik und Wärmeverluste in der Ukraine 

und in der Oblast Saporishshja. 
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Abbildung 2.10 – Dynamik der Wärmeenergieverluste in der Ukraine und in der 

Oblast Saporishshja in den Jahren 2000 – 2012  

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Im Gegensatz zur Ukraine insgesamt gilt die Oblast Saporishshja in den letzten 

Jahren (seit 2010) als eine extensive Region in Bezug auf Wärmeverbrauch. Diese 

Behauptung wird dadurch bestätigt, dass bei einem im Wesentlichen konstanten 

Umfang des verfügbaren Wohnraumbestandes und einem unerheblіchen 

Umfangszuwachs der Wärmeabgabe steigen die Wärmeverluste deutlich an (von  

11,85% im Jahre  2009 auf 15,2% im Jahre 2012). 

Unter den Städten der Oblast ist das Wachstum der Verluste in den Städten 
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Saporishshja und Enerhodar zu beobachten. In den Städten Berdjansk, Melitopol und 

Tokmak dagegen sinken die Wärmeverluste. In den Rajonen Wilnjansk und 

Jakomivka ist der Anstieg der Wärmeverluste zu verzeichnen, in allen anderen 

Rajonen ist der Umfang der Verluste geringer oder gar nicht vorhanden. Der 

Hauptgrund dafür ist, dass in erwähnten Rajonen das Vergasungsniveau am höchsten 

ist. Außerdem gibt es da die ältesten Wärmenetze.  
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Abbildung 2.11 – Dynamik von Veränderungen des Anteils von 

Wärmeenergieverlusten in der Gesamtmenge der abgegebenen Energie in der Oblast 

Saporishshja insgesamt und in den einzelnen Städten in den Jahren 2004 – 2012  

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Die Abbildungen 2.15 – 2.16 zeigen die Ergebnisse der Untersuchung von 

Dynamik der Umfangsveränderungen der Wärmenetze, die im ruinösen oder 

Notzustand sind. Die Untersuchung bewies, dass dieser Indikator nur unwesentlichen 

Einfluss auf  Dynamik der Wärmeverluste ausübt.   

Unserer Meinung nach stützt der extensive Charakter der der 

Wärmeverbrauchseffizienz in der Oblast Saporishshja auf folgenden zwei Gründen: 
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die Wärmeverluste infolge des energieineffizienten Wohnraumbestandes; die 

Wärmeverluste in den Wärmeversorgungsnetzen. Aus den durchgeführten 

Vergleichsanalysen folgt, dass der Hauptgrund für die Ineffizienz der Wärmenutzung 

in  der Oblast Saporishshja die Verluste in den Wärmenetzen sind. 

 

Abbildung 2.12 – Dynamik von Veränderungen des Anteils von 

Wärmeenergieverlusten in der Gesamtmenge der abgegebener Energie in den 

Rajonen der Oblast Saporishshja insgesamt und in den einzelnen Städten in den 

Jahren 2004 – 2012 

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Die wichtigsten Maßnahmen zur Verbesserung der Energiesparsituation in der 

Region Saporishshja sind folgende: 

a) Modernisierung der Wärmeversorgungsnetze in Saporishshja und anderen 

Städten und Rajonen der Oblast mit dem Ziel, Verluste zu reduzieren. Im Jahre 2012 

betrug ihre Länge, die sich aus der Zweirohrberechnung ergab, 1657,10 km. 21,65% 

von denen waren im ruinösen und Notzustand.  
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b) Ausarbeitung der Projekte zur Thermomodernisierung von Objekten des 

Gemeindeeigentums oder Haushaltsbereichs unter Einbeziehung der Technologie, die 

vom Internationalen Zentrum für Logistik der Nationalen Universität Saporishshja 

entwickelt wurde.  

 

Abbildung 2.13 – Dynamik von Veränderungen der spezifischen 

Wärmeenergieverluste in der Oblast Saporishshja insgesamt und in den einzelnen 

Städten in den Jahren 2004 – 2012 

Selbstständig vom Autor erstellt 
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Abbildung 2.14 – Dynamik von Veränderungen der spezifischen Wärmeverluste in 

den Rajonen der Oblast Saporishshja in den Jahren 2004 – 2012 

Selbstständig vom Autor erstellt 

 Abbildung 2.15 – Dynamik des Veränderungsanteils von Wärmenetzen im ruinösen 

oder Notfallzustand  in der Gesamtlänge der Wärmenetze in der Oblast Saporishshja 

insgesamt und in den einzelnen Städten in den Jahren 2004 – 2012  

Selbstständig vom Autor erstellt 
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Abbildung 2.16 –  Dynamik des Veränderungsanteils von Wärmenetzen im 

ruinösen und Notfallzustand in der Gesamtlänge der Wärmenetze in den Rajonen  

der Oblast Saporishshja in den Jahren 2004 – 2012  

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Der Hauptvorteil besteht in der Einsatzmöglichkeit der Projekte, die 

unterschiedliches Niveau der Thermomodernisierung je nach dem Umfang der 

Investitionenressourcen aufweisen.  

c) Optimierung der Tarifpolitik in der WKW. Die Umsetzung deren 

Unveränderbarkeit innerhalb mindestens vier Jahre.  

d) Optimierung des Subventions- und Zuschüssesystems der Bezahlungen für 

WK-Dienstleistungen. 

Laut offiziellen statistischen Angaben über die faktischen und normativen 

Brennstoffverluste liegen die faktischen Ausgaben in der Ukraine innerhalb der 

festgelegten Normativen. Aber unserer Meinung nach müssen die geltenden 

Normativen der Brannstoffverluste nach unten korrigiert werden.  

In Bezug auf die Gasverluste wird in den Jahren 2010 – 2011 der Erdgaszufluß 

im Umfang von 0,08% bzw. 0,18% beobachtet; im Jahre 2011 betrugen die 

Flüssiggasverluste jedoch 1,38%, was im Vergleich zu den obenbenannten 
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Energieressourcen als Akzeptionswert angesehen werden kann.  

Unter Berücksichtigung der Begrenzheit von Finanzressourcen im 

Staatshaushalt ist es am zweckmäßigsten, die Nachfinanzierung der kommunalen 

Wärmeenergetik vorzunehmen.  

Heutzutage ist Wohnungs- und Kommunalwirtschaft angesichts ihrer 

Finanzlage die technisch rückständigste Branche mit vielen Problemen, die sich in 

der letzten Zeit deutlich zugespitzt haben.  

Die durchgeführte Analyse hat gezeigt, dass in den Jahren 2001 – 2011 die 

Finanzlage der WKW der Ukraine als Bestandteil des Gemeindeeigentums sich 

verschlechterte – der Umfang der Verluste stieg von 0,89 Mrd AUH im Jahre 2011 

auf 1,86 Mrd UAH im Jahre 2011. Beunruhigend ist die in den letzten Jahren 

herrschende Tendenz zur Überschreitung der Kreditoren- über die 

Debitorenverschuldungen. 

Ausgaben der örtlichen Haushalte sind für die Entwicklung der Branche von 

großer Bedeutung.  

Die Untersuchung ergab den erheblichen Einfluss der Wachstumsrate von 

Bezahlungenen der Bevölkerung für WK-Dienstleistungen auf Dynamik der 

Debitorenverschuldungen.  

Wir haben die Dynamik von Finanzergebnissen, Debitoren- und 

Kreditorenverschuldungen der WKW prognostiziert.  

Die Ergebnisse der im Abschnitt dargelegten Untesuchung wurden in 

folgenden Abhandlungen präsentiert: [13, 14]. 
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3 MECHANISMEN DER FESTSTELLUNG VON MÄNGELN AN DER 

FINANZIERUNG DER INFRASTRUKTUR UND AN DER VERWALTUNG 

DES KOMMUNALEN EIGENTUMS DER UKRAINE  

 

 

3.1. Effizienzanalyse des Finanzierungssystems von Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaft als Bestandteil des kommunalen Eigentums der Ukraine 

 

 

Zu den Quellen von Finanzressourcen der Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaft der Ukraine gehören die Ausgaben der staatlichen und örtlichen 

Haushalte (Tabelle 3.1).  

Tabelle 3.1 – Ausgabendynamik vom zusammengefaßten Haushaltsplan der 

Ukraine für WKW in den Jahren 2000 – 2011  

Jahr 

Ausgaben des 

zusammengef

aßten 

Haushaltsplan

s für WKW, 

Mio. UAH 

Einschließlich: Ausgaben des 

zusammengef

aßten 

Haushaltsplan

s für WKW zu 

Gesamtsausga

ben, % 

Ausgaben des 

zusammengefa

ßten 

Haushaltsplans 

für WKW zum 

BIP, % 

Ausgaben 

des 

Staatshausha

lts, Mio. 

UAH 

Ausgabe

nanteil 

des 

Staatshau

shalts, % 

Ausgaben 

der 

örtlichen 

Haushalte, 

Mio. UAH 

Ausgabena

nteil der 

örtlichen 

Haushalte, 

% 

2000 1084,10 2,40 0,22 1081,70 99,78 2,25 0,64 

2001 1555,20 1,60 0,10 1553,60 99,90 2,80 0,76 

2002 1392,60 36,40 2,61 1356,20 97,39 2,30 0,63 

2003 1823,30 82,80 4,54 1740,50 95,46 2,41 0,68 

2004 2665,30 106,50 4,00 2558,80 96,00 2,60 0,77 

2005 3914,20 110,00 2,81 3804,10 97,19 2,76 0,89 

2006 8024,10 180,70 2,25 7843,50 97,75 4,58 1,47 

2007 5900,30 723,80 12,27 5176,50 87,73 2,61 0,82 

2008 8968,50 444,00 4,95 8524,50 95,05 2,90 0,94 

2009 7498,10 270,60 3,61 7227,40 96,39 2,44 0,82 

2010 5431,30 844,40 15,55 4586,90 84,45 1,44 0,50 

2011 8679,30 324,20 3,74 8355,10 96,26 2,08 0,66 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Wie es aus der vorstehenden Tabelle 3.1. hervorgeht, wird die WKW der 
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Ukraine hauptsächlich aus den örtlichen Haushalten finanziert. In den 

Ausgabenstruktur des zusammengefaßten Haushaltsplans des Landes betragen die 

Ausgaben der örtlichen Haushalte 96% und nur 4% ‒ des Staatshaushalts.   Die 

Datenanalyse in der Tabelle 3.1. hat gezeigt, dass in der Ukraine das Ausgabenniveau 

für die Unterhaltung der WKW im Durchschnitt 2% beträgt. Die Ausnahme bildete 

2006, als dieser Wert 4,58% erreichte.  In den Jahren 2000 – 2011 ging der 

Ausgabenanteil für die WKW am gesamten BIP des Landes von 1,47% im Jahr 2006 

auf 0,66% im Jahr 2011 zurück.  

Analysieren wir den Zusammenhang zwischen der Dynamik von 

Veränderungen dieser Ausgaben, den BIP-Wachstumsraten im Land, den finanziellen 

Ergebnissen der WKW und den Debitoren- und Kreditorenverschuldungen der 

Branche (Abbildung 3.1). 
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Abbildung 3.1 – Wachstumsrate von Haushaltsausgaben, BIP und  Finanzkennziffern 

der WKW der Ukraine in den Jahren 1996 – 2011  

Selbstständig vom Autor erstellt 
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Der Umfang der Staatshaushaltsausgaben des Landes übt einen wesentlich 

geringeren Einfluss auf den Branchenzustand als die Ausgaben der örtlichen 

Haushalte aus. Im Jahre 2007 war erstmals die Subvention des Staatshaushalts für 

Energiesparmaßnahmen in Betrag von 700 Mio. UAH vorgesehen, von denen 87,4% 

verwirklicht wurden. Im selben Jahr wurde der Umfang der Finanzierung aus dem 

örtlichen Haushalt reduziert. Aus der Abbildung 3.1 geht hervor, dass im Jahre 2007 

die WKW-Verluste gestiegen sind (bis zu 1,8 Mrd UAH).  

Wie aus der Abbildung 3.2 ersichtlich ist, kam es in den Jahren 2006 – 2009 zu 

einer gewissen Stabilisierung des Nachteiligkeitsniveau von WKW. Das könnte auf 

einen leichten Anstieg des Anteils der Staatshaushaltsausgaben für den 

Branchenbedarf zurückzuführen sein: 4,58%; 2,61%; 2,90%; 2,44%. 

Dementsprechen stieg in diesem Zeitraum der Anteil der BIP-Ausgaben des Landes 

auf 1,47%; 0,82%; 0,94%; 0,82%. Im Jahre 2010 änderte sich die Situation erheblich: 

Die Ausgaben sanken auf den niedrigsten Stand der letzten 12 Jahre – auf 1,44%, der 

kleinste Anteil der Ausgaben am BIP lag bei 0,50%. Die Folge davon ist, dass im 

Jahre 2010 die Wachstumsrate der Verluste von WKW-Dienstleistungen 

zugenommen hat. Unserer Meinung nach wird die vorläufige Schlussfolgerung über 

die verlorenen Möglichkeiten der Stabilisierung der Branche und deren Ausstieg aus 

der Krise in der Ukraine bestätigt. Aus der Abbildung 3.1 geht auch hervor, dass die 

Wachstumsraten von Ausgaben des zusammengefassten Haushaltsplans der Ukraine 

für WKW nicht mit den Wachstumsraten des BIPs des Landes übereinstimmen.  

Wir können behaupten, dass das Finanzergebnis von der Tätigkeit der WKW 

vom Ausgabenumfang der örtlichen Haushalte anhängig ist.  

Vergleichen wir die Dynamik von WKW-Ausagben des zusammengefaßten 

Haushaltsplans mit dem BIP des Landes (Abbildung 3.2).   

Aus der Grafik geht hervor, dass zwischen den Kurven keine Korrelation der 

Dynamik von ihrer Entwicklung gibt: das BIP steigt exponentiell und die 

Haushaltsausgaben für Wohnungs- und Kommunalwirtschaft sind durch 

uneinheitliche Veränderungen gekennzeichnet. Dies bestätigt die Schlussfolgerung, 

dass in der Ukraine bei der Bestimmung vom Umfang der Haushaltsfinanzierung von 
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Wohnungs- und Kommunalwirtschaft die Größe und die Dynamik des BIPs außer 

Acht gelassen werden.  
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Abbildung 3.2 – Das BIP in der Ukraine und die Dynamik von Ausgaben des 

zusammengefassten Haushaltsplans für Wohnungs- und Kommunalwirtschaft in den 

Jahren 2000 – 2011  

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Lassen wir uns nun analysieren, auf welche Weise der Haushaltsstand (Defizit 

oder Überschuss) in der Ukraine die Verteilung der Ausgaben zwischen den 

Branchen beeinflusst. In der Tabelle 3.2. ist die Wachstumsrate (Wachstum und 

Abnahme) der Ausgaben nach den Tätigkeitsbereichen in den Jahren 2000 – 2011 

angeführt.  

Nur in den Jahren 2000 und 2002 hatte die Ukraine den Haushaltsüberschuss, 

in allen anderen Jahren hatte sie den Defizithaushalt. Die gegebenen Daten weisen 

darauf hin, dass die Wachstumsrate der Ausgaben für alle Komponente der 

Haushaltsgliederung nach Aufgabenbereichen trotz des Defizithaushalts wächst. Die 

Ausgaben des zusammengefassten Haushaltsplans für Wohnungs- und Kommunalwirtschaft  
BIP, MrdUAH 

Polynomische Approximationskurve von Ausgaben des zusammengefassten Haushaltsplans 6. Grades (1) 
Exponentielle Approximationskurve von Ausgaben des zusammengefassten Haushaltsplans (2) 

Exponentielle Approximationskurve vom BIP (3) 
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Ausnahme bildete das Jahr 2009, in dem die Ausgaben in allen Bereichen, außer 

Gesundheitsschutz, geistige und körperliche Entwicklung, Ausbildung, Sozialschutz 

und Sozialversorgung verringert wurden. Im Gegensatz zu den meisten 

Tätigkeitsbereichen, verlangsamt sich das Wachstum der Ausgaben für WKW 

zeitweise erheblich, z.B. in den Jahren 2002, 2007, 2009, 2010.  

Tabelle 3.2 – Dynamik von Veränderungen der Haushaltsausgaben der 

Ukraine in den Jahren 2000 – 2011  

Jahr 

Saldo 

des 

zusamm

engefass

ten 

Haushal

tsplans, 

Mrd 

UAH 

Wachstumsrate, % 
Ausga

ben 

des 

zusam

meng

efasst

en 

Haush

altspla

nsfür 

WKW 

zu 

Gesa

mtaus

gaben, 

% 

Ausgabe

n 

insgesa

mt, 

u.a. 

Für 

gesamtst

aatliche 

Funktio

nen 

Für 

Verteidi

gung  

Für 

öffentlic

he 

Ordnun

g, 

Sicherhe

it und 

Judikati

ve  

Für 

Wirtsch

aftstätig

keit  

Für 

Umwelt

schutz 

Für  

WKW 

Für 

Gesund

heitswes

en 

Für 

geistige 

und 

körperli

che 

Entwick

lung 

Für 

Ausbild

ung  

Für 

Sozialsc

hutz und 

Sozialve

rsorgun

g 

2000 969,3            2,25 

2001 -593,4 115,33 110,46 132,49 141,50 106,58  143,46 127,63 197,78 134,88 139,22 2,8 

2002 1635,4 108,94 229,73 116,33 126,57 87,57  89,54 120,82 65,08 128,37 150,99 2,3 

2003 -506,7 125,30 116,64 149,29 115,94 163,66 139,19 130,93 128,79 144,76 122,08 102,96 2,41 

2004 -11009 135,29 122,80 117,16 134,78 153,12 128,49 146,18 125,25 131,35 122,40 149,08 2,6 

2005 -7806,3 138,19 125,84 97,66 129,85 102,20 105,85 135,60 127,28 127,96 146,19 206,83 2,76 

2006 -3700,8 123,70 128,49 105,95 124,37 143,03 130,67 222,02 127,53 125,47 126,05 103,70 4,58 

2007 -7701,7 128,96 122,01 147,12 145,03 148,21 136,95 73,53 135,36 131,40 131,22 117,14 2,61 

2008 

-

14124,5 136,78 127,02 124,60 146,81 126,65 123,35 152,00 125,61 139,18 137,50 152,67 2,9 

2009 

-

37258,1 99,42 107,55 82,36 89,90 77,46 91,83 83,60 108,95 105,23 109,54 106,35 2,44 

2010 

-

64684,9 122,92 135,43 117,42 118,40 110,26 113,14 72,44 122,37 138,36 119,55 132,70 1,44 

2011 

-

23057,9 110,32 111,07 116,70 113,22 130,32 135,45 159,80 109,42 93,31 108,05 100,86 2,08 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Lassen wir uns den Zusammenhang zwischen der Dynamik der 

Ausgabenänderungen mit den Finanzergebnissen der WKW (Verlusten) und der 

Höhe der Debitoren- und Kreditorenverschuldungen analysieren (Abbildung 3.3). 
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Abbildung 3.3 – Wachstumsrate von Haushaltsausgaben für WKW, 

Branchenverlusten, Debitoren- und Kreditorenverschuldungen in der Ukraine   

in den Jahren 2000 – 2011  

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Es besteht eine gewisse Korellation zwischen der Wachstumsrate der 

Haushaltsaausgaben für WKW und dem Erträglichkeitsniveau der Branche. Aber es 

gibt auch Unterschiede. Das ist unserer Meinung nach auf das Vorhandensein der 

anderern Quellen von Finanzressourcen (außer Haushalt) zurückzuführen, die sich 

auf die Erträglichkeit der Branche auswirken. Zu den wichtigsten Ressourcen 

gehören Investitionen und Kredite. Aber in der offiziellen statistischen 

Berichterstattung der Ukraine sind solche Daten über WKW nicht vorhanden, deshalb 

werden wir die Wirksamkeit von Investitionen nur in Wohnungsbau analysieren. 

Die Tabelle 3.3 veranschaulicht die Ergebnisse der Dynamik und des Umfangs 

von Investitionen ins Anlagekapital der Branche. So stieg der Anteil der Investitionen 

ins Anlagekapital der Branche von 23,50% des Gesamtumfangs von Investitionen ins 

Anlagekapital des Landes im Jahre 2005 auf 29,10% im Jahre 2010. Aus den 

Ergebnissen der Analyse in der Tabelle 3.3 geht hervor, dass die Wachstumsrate des 

Wachstumsrate von Debitorenverschuldungen 
Wachstumsrate von Kreditorenverschuldungen 

Wachstumsrate von Finanzergebnissen (Verlusten) (zusätzliche Achse) 

Wachstumsrate von Ausgaben des zusammengefassten Haushalts für WKW (zusätzliche Achse) 
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Investitionenumfangs jedes Jahr allmählich steigt, im Jahre 2008 jedoch 

verlangsamte sie sich und im Jahr 2009 erreichten die Investitionen nur noch 50,80% 

des Niveaus von 2008. Im Jahre 2010 hat sich die Situation verbessert, aber das 

Niveau von 2003 – 2007 wurde nicht erreicht. 

Tabelle 3.3 – Dynamik und Umfang der Investitionen ins Grundkapital der 

WW der Ukraine in den Jahren 2000 – 2011  

 

Jahr 

Investitionen in den 

Wohnungsbau, Mio. 

UAH 

Prozentuale 

Veränderung zum 

Vorjahr, % 

Wachstumsrate der 

Investitionen in 

den Wohnungsbau, 

%  

Anteil an der 

Gesamtinvestitionen 

ins Grundkapital des 

Landes, % 

2000 3404 106,0  14,4 

2001 4132 101,0 121,39 12,7 

2002 4729 111,6 114,45 12,7 

2003 6190 125,8 130,89 12,1 

2004 8762 117,9 141,55 11,6 

2005 12017 108,9 137,15 12,9 

2006 18581 127,5 154,62 14,8 

2007 30343 131,4 163,30 16,1 

2008 35533 88,1 117,10 15,2 

2009 18052 45,6 50,80 11,9 

2010 28000 145,4 155,11 18,6 

2011 28413 87,3 101,48 13,6 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Modellieren wir die Dynamik der Investitionen in den Wohnungsbau der 

Ukraine (Abbildung 3.4).  

Im Zeitraum 2000 bis 2008 gab es eine Tendenz zur Ausweitung der 

Verwendung von Investitionsressourcen. Aber seit 2008 hat sich die Siuation 

verschlechtert. Unter diesen Bedingungen ist die Steigerung des 

Investitionenumfangs  in die WW der Ukraine nicht zu erwarten. 

Lassen wir uns die Struktur des Wohnraumbestandes der Ukraine analysieren. 

Aus unserer Sicht gehört die Eigentumsstruktur  des Wohnraumsbestandes zu einem 

der wichtigen Faktoren für die Entwicklung der WKW. Die Tabelle 3.4 enthält die 

Daten über die Eigentumsstruktur des Wohnraumbestandes der Ukraine und deren 

Veränderungsdynamik.  Wie wir sehen können, hat der Anteil des Privateigentums 



 

71 
 

am Wohnraumbestand in den Jahren 2000 – 2011 zugenommen. Im Jahre 2000 

betrug es 78,10% und im Jahare 2011 schon 93,40%. Zur gleichen Zeit drosselte der 

staatliche Wohnraumbestand von 21,90% auf 6,60% entsprechend.  

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Investitionsumfang in den 

Wohnungsbau, Mio. UAH

Jahr
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Abbildung 3.4 – Dynamik der Verwendung von Investitionsressourcen im 

Wohnungsbau der Ukraine in den Jahren 2000 – 2011 

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Die Wachstumsraten des Wohnraumbestandes der Ukraine sind gering – 

weniger als 1%, was auf den extensiven Entwicklungsweg der Branche hindeutet.  

Jedes Jahr verschlechtert sich der technische Zustand der kommunalen 

Infrastruktur in der Ukraine, der Wohnraumbestand altert, ein großer Teil davon 

braucht Wärmemodernisierung und Wärmerekonstruktion. Zum Beispiel im Jahr 

2006 stig die Zahl der ruinösen und baufälligen Wohngebäuden um 4,4%. In den 

Jahren 2009 – 2011 hat sich diese Tendenz verbessrt (Tabelle 3.5), aber im 

bestehenden Anstiegstempo des Wohnraumbestandes wird der ruinöse und baufällige 

Wohnraumbestand weiterhin erhalten bleiben.   

 

 

Investitionen in den Wohnungsbau 
Exponentielle Approximationskurve 

Polynomische Approximationskurve 6. Grades 
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Tabelle 3.4 – Dynamik von Veränderung der Eigentumsformen im 

Wohnraumbestand und dessen Struktur in der Ukraine in den Jahren 2000 – 2011  

Jahr 

Wohnrau

mbestand

, Mio. qm 

staatlich  privat 

Wachstumsrate des 

Wohnraumbestandes, % 

Struktur des 

Wohnraumbestandes, % 

insgesamt staatlich  privat  staatlich privat 

2000 1015,00 222,29 792,72 101,60 93,80 106,34 21,90 78,10 

2001 1026,10 215,48 810,62 101,73 92,98 106,42 21,00 79,00 

2002 1031,70 206,34 825,36 100,74 91,90 104,89 20,00 80,00 

2003 1035,70 205,07 830,63 100,58 90,56 104,69 19,80 80,20 

2004 1040,00 124,80 915,20 100,65 84,13 106,52 12,00 88,00 

2005 1046,40 117,20 929,20 101,09 96,94 102,26 11,20 88,80 

2006 1049,20 103,87 945,33 100,55 95,76 101,82 9,90 90,10 

2007 1057,60 92,01 965,59 100,39 99,38 100,64 8,70 91,30 

2008 1066,60 84,26 982,34 100,42 60,86 110,18 7,90 92,10 

2009 1072,20 79,34 992,86 100,62 93,91 101,53 7,40 92,60 

2010 1079,50 75,57 1003,94 100,27 88,63 101,74 7,00 93,00 

2011 1086,00 71,68 1014,32 100,80 88,58 102,14 6,60 93,40 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Tabelle 3.5 – Dynamik von Umfangsveränderungen des Wohnraumbestandes 

der Ukraine in den Jahren 2009 – 2011, der im ruinösen oder baufälligen Zustand ist 

Jahr 

Wohnrau

mbetand, 

Mio. qm 

ruinös baufällug  

Wachstumsrate des 

Wohnraumbestandes, % 

Struktur des 

Wohraumbestandes  im 

ruinösen und baufälligen 

Zustand, % 

insgesamt ruinös baufällig  ruinös baufällig 

2009 1072,20 3,981425 1,083441 100,62   0,37 0,10 

2010 1079,50 4,057803 1,184481 100,27 101,92 109,33 0,38 0,11 

2011 1086,00 3,896984 1,174071 100,80 96,04 99,12 0,36 0,11 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Das Finanzergebnis der Erhaltung des Wohnraumbestandes der Ukraine ist die 

Vergrößerung des Umfangs von notwendigen Mitteln für 

Kapitalreparaturen (Tabelle 3.6). Es lässt sich feststellen, dass fast 5% der 

zusammengefassten Haushaltsausgaben für Kapitalreparaturen aufgewendet werden. 

Das ist damit verbunden, dass der größte Teil des Wohnraumbestandes veraltet ist 

und verschiedene Arten von Reparaturen benötigt. 
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Tabelle 3.6 – Dynamik von Ausgaben für Kapitalreparaturen des 

Wohnraumbestandes der Ukraine in den Jahren 2009 – 2011  

Jahr Gesammtsu

mme der 

Ausgaben, 

Mio. UAH 

Einschließlich, Mio. UAH  Anteil an 

Ausgaben des 

zusammengef

assten 

Ausgabenhau

shalts für 

Kapitalreparat

uren, % 

Staatseigen-

tum 

Kommunale

igentum 

Privateigen-

tum 

Ausgaben 

des 

zusammeng

efassten 

Haushaltspl

ans für 

WKW, Mio. 

UAH 

2009 403,862410 75,233878 318,144702 10,483830 7498,10 5,39 

2010 335,173905 72,813844 249,159652 13,200409 5431,30 6,17 

2011 405,727250 171,591154 223,642929 10,493167 8679,30 4,61 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Die Verringerung der Anzahl von alten Wohnräumen durch Modernisiereung 

kann als eine Reserve betrachtet werden, um die notwendigen Finanzressourcen für 

das verlustfreie Tätigkeit der WKW zu redizieren. 

Unserer Meinung nach kann die Verbesserung der Finanzlage der Branche 

durch die Reduktion der unvollendeten Wohnbauwerke erreicht werden. Lassen wir 

uns deren Umfang analysieren (Tabelle 3.7).  

Tabelle 3.7 – Umfang der unvollendeten Wohnbauwerke in der Ukraine nach 

dem Stand vom 01.01 jedes laufenden Jahres, Einheit 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Anzahl der 

Wohnräume, 

Einh.,  

einschl. 

6866 6190 5793 5182 4954 4645 4356 4089 3785 

im Bau  1462 1363 1275 1165 

Bauarbeiten sind gestoppt 2895 

(62,33%) 

2894 

(66,44%) 

2726 

(66,67%) 

2510 

(66,31%) 

Reduktionstempo, 

% 
90,15 93,59 89,45 95,60 93,76 93,78 93,87 92,57 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Es lässt sich feststellen, dass der Umfang der unvollendeten Wohnbauwerke 

abnimmt, aber trotzdem gelten sie als Reserve für Gewinnerzielung, falls sie in 

Betrieb genommen oder verkauft werden. Für den Bauabschluss müssen 
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Investitionsressourcen gefunden und angezogen werden und die Realisierung der 

gebauten Wohnräume wird den Rückfluss von diesen Investitionen sicherstellen. Für 

bedrohlich halten wir die Tendenz zur Erhöhung der Anzahl von Wohnungen, deren 

Bau überhaupt ausgesetzt ist.   

Stellen wir den Zusammenhang zwischen den Wachstumsraten des 

Wohnraumbestandes in der Ukraine und den Investitionen in den Wohnungsbau fest 

(Abbildung 3.5). 
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Abbildung 3.5 – Wachstumsrate des Wohnraumbestandes und der 

Investitionen in den Wonungsbau in der Ukraine in den Jahren 2000 – 2011  

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Die Wachstumsrate der Investitionen in den Wohnungsbau im Zeitraum 2000 – 

2006 beschleunigte sich, ging jedoch 2007 – 2009 stark zurück. Im Jahre 2010 

beschleunigte sich das Tempo erneut und verlangsamte sich im Jahre 2011. Aufgrund 

dieses instabilen Investitionsprozesses ist unserer Ansicht nach die Wachstumsrate 

des Wohnraumbestands in der Ukraine rückläufig und beträgt weniger als 1%. 

In den Tabellen 3.8 und 3.9 ist die Analyse des Umfans der Inbetriebnahme 

von Wohngebäuden und Einzelgebäuden dargestellt.  

Wachstumsrate des 

Wohnraumbestandes 
Wachstumsrate der Investitionen in den Wohnungsbau 

(zusätzliche Achse) 
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Tabelle 3.8 – Umfang der Inbetriebnahme von Wohngebäuden in der Ukraine, 

Tsd. qm Gesamtfläche  

Jahr Insgesamt in 

Betrieb 

genommen 

Einschlißlich: Anteil an der Gesamtfläche, %  

Einzelgebäude Andere Einzelgebäude Andere 

2000 5558 3351 2207 60,29 39,71 

2001 5939 3446 2493 58,02 41,98 

2002 6073 3613 2460 59,49 40,51 

2003 6433 3864 2569 60,07 39,93 

2004 7566 5026 2540 66,43 33,57 

2005 7816 4369 3447 55,90 44,10 

2006 8628 4652 3976 53,92 46,08 

2007 10244 5677 4567 55,42 44,58 

2008 10496 5831 4665 55,55 44,45 

2009 6400 2287 4113 35,73 64,27 

2010 9339 6190 3149 66,28 33,72 

2011 9410 5096 4314 54,16 45,84 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Tabelle 3.9 – Wachstumsrate der Inbetriebnahme vonWohngebäuden in der 

Unraine in den Jahren 2001 – 2011, % 

Jahr Insgesamt in Betrieb 

genommen 

Einschließlich: 

Einzelgebäude Andere Wohngebäude 

2001 106,85 102,83 112,96 

2002 102,26 104,85 98,68 

2003 105,93 106,95 104,43 

2004 117,61 130,07 98,87 

2005 103,30 86,93 135,71 

2006 110,39 106,48 115,35 

2007 118,73 122,03 114,86 

2008 102,46 102,71 102,15 

2009 60,98 39,22 88,17 

2010 145,92 270,66 76,56 

2011 100,76 82,33 137,00 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Der Anteil der Einzelgebäude beträgt ca. 55% und ändert sich in den Jahren 

2000 - 2011 nicht wesentlich. Die Wachstumsrate der in Betrieb genommenen 

Neubauten wächst in den Jahren 2001 – 2011 durchschnittlich um 2-18% pro Jahr. 
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Die Ausnahme war 2009, als sich das Tempo verlangsamte, was durch die Finanz- 

und Wirtschaftskrise erklärt werden konnte. Stattdessen betrug der Zuwachs im Jahr 

2010 45,92%. Ähnliches gilt für die Inbetriebnahme der Einzelgebäude. 

Lassen wir uns den Umfang der Inbetriebnahme des Wohnraums der Bauart 

nach analysieren (Tabelle 3.10). Von der Gesamtmenge der im Land in Betrieb 

genommenen Wohnräume gehört der größte Teil den Neubauten – 93,85% im Jahr 

2011, der kleinste – vergrößerten Wohnräumen – 2,05% im Jahr 2011. Im Jahre 2011 

wurden 4,10% der Wohnräume durch Rekonstruktion gebaut. Die Wachstumsraten 

von Neubauten haben sich im Jahre 2011 verlangsamt und von vergrößerten und 

rekonstruierten Wohnräumen – im Gegenteil – zugenommen.  

Tabelle 3.10 – Umfangs- und Wachstumsrate der Inbetriebnahme des 

Wohnraums in der Ukraine der Bauart nach in den Jahren 2005 – 2011, % 

Jahr Insgesa

mt in 

Betrieb 

genom

men 

Der Umfang der 

Inbetriebnahme, Tsd. qm 

Gesamtfläche  

Anteil an der 

Gesamtfläche des in 

Betrieb genommenen 

Wohnraums, % 

Wachstumsrate, % 

Neuba

u 

Ausbau Rekon

strukti

on 

Neuba

u 

Ausba

u 

Rekon

strukti

on 

Neuba

u 

Ausba

u 

Rekon

strukti

on 

2005 7816 7349,5 127,2 339,2 94,03 1,63 4,34    

2006 8628 8120,7 125,3 382,4 94,12 1,45 4,43 110,49 98,51 112,74 

2007 10244 9704,6 140,8 398,3 94,73 1,37 3,89 119,50 112,37 104,16 

2008 10496 9994,4 129,9 371,3 95,22 1,24 3,54 102,99 92,26 93,22 

2009 6400 6105,9 50,9 242,8 95,40 0,80 3,79 61,09 39,18 65,39 

2010 9339 8866,0 164,0 309,0 94,94 1,76 3,31 145,20 322,20 127,27 

2011 9410 8831,0 193,0 386,0 93,85 2,05 4,10 99,61 117,68 124,92 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Lassen wir uns den Umfang, die Struktur der Finanzmittel und die Dynamik 

der Inbetriebnahme nach Finanzierungsquellen analysieren. In den offiziellen 

statistischen Berichterstattungen der Ukraine werden Informationen nur über 

Wohngebäude, die aus Mitteln des Staathaushalts finanziert wurden  und der 

Bevölkerungsinvestitionen im Wohnungsbau zur Verfügung gestellt. 

Aus der Analyse der Tabelle 3.11 geht hervor, dass der Anteil der aus 

Haushaltsmitteln errichteten Wohngebäude gering ist. Am größten war er im Jahre 



 

77 
 

2003 - 4,32%, am kleinsten im Jahre 2010 - 0,34%. Negativ ist im untersuchten 

Zeitraum die allgemeine Tendenz, diesen Anteil zu reduzieren. 

Tabelle 3.11 – Umfang der Inbetriebnahme von Wohnbauten aus Mitteln des 

Staatshaushalts in der Ukraine in den Jahren 2000 – 2011, Tsd. qm Gesamtfläche 

Jahr Insgesamt in 

Betrieb 

genommen, 

Tsd. qm 

Aus staatlichen 

Haushaltsmittel

n gebaut, Tsd. 

qm 

Anteil der aus den 

staatlichen 

Haushaltsmitteln 

finanzierten 

Wohnbauten in der 

Gesamtfläche, %  

Wachstumsrate des 

Bauumfangs aus den 

staatlichen 

Haushaltsmitteln, % 

2000 5558 84 1,51 - 

2001 5939 112 1,89 133,33 

2002 6073 135 2,22 120,54 

2003 6433 278 4,32 205,93 

2004 7566 192 2,54 69,06 

2005 7816 281 3,60 146,35 

2006 8628 242 2,80 86,12 

2007 10244 160 1,56 66,12 

2008 10496 172 1,64 107,50 

2009 6400 108 1,69 62,79 

2010 9339 32 0,34 29,63 

2011 9410 72 0,77 225,00 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

Die Wachstumsrate des Wohnungbestandes, die aus Mitteln des Staatshaushalt 

finanziert wird, ist nicht konstant und reicht von 29,63% im Jahr 2010 bis 225,00% 

im Jahr 2011. In Vorjahren schwankten die Raten innerhalb der Grenzen von 

66,12% ‒ 146,35%. 

Die Tabelle 3.12 zeigt Dynamik der Inbetriebnahme von Wohnbauten, die auf 

Kosten der Bevölkerung gebaut wurden. Die Wachstumsrate des Baus von 

Privathäusern und Wohnungen schwanken stark. Der niedrigste Wert von 48,84% 

wurde im Jahr 2009 beobachtet, als sowohl der allgemeine, als auch individuelle 

Wohnungsbau verlangsamt wurden. So z.B. im Jahr 2010 betrug die Wachstumsrate 

202,27%, aber schon im Jahr 2011 gab es wieder die Verlangsamung auf 93,97%. 

Die Entwicklung der Wachstumsrate ist für den Bau der Eigenheime charakteristisch, 
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jedoch verlangsamt sich das Tempo der Investitionen in den Bau eigener 

Wohnungen. 

Tabelle 3.12 – Dynamik von Investitionen der Bevölkerung in den 

Wohnungsbau in der Ukraine in den Jahren 2000 – 2011  

Jahr Gesamtumfa

ng von 

Investitionen 

der 

Bevölkerung 

in den 

Wohnungsba

u, Mio. UAH 

Einschließlich Wachstumsrate, % 

individueller 

Wohnungsba

u, Mio. UAH 

Bau der 

eigenen 

Wohnungen, 

Mio. UAH 

des 

Gesamtumf

angs von 

Investitione

n der 

Bevölkerun

g in den 

Wohnungsb

au 

des 

individuelle

n 

Wohnungsb

aus  

des Baus 

von eigenen 

Wohnunge

n   

2000 k.D.v. 1176 k.D.v. - - - 

2001 k.D.v. 1415 k.D.v. - 120,32 - 

2002 -»- 1573 -»- - 111,17 - 

2003 -»- 1822 -»- - 115,83 - 

2004 -»- 2577 -»- - 141,44 - 

2005 -»- 3091 -»- - 119,95 - 

2006 12129 5110 7019 - 165,32 - 

2007 18428 8549 9879 151,93 167,30 140,75 

2008 21084 11589 9495 114,41 135,56 96,11 

2009 10298 5502 4796 48,84 47,48 50,51 

2010 20830 16176 4654 202,27 294,00 97,04 

2011 19573 15103 4470 93,97 93,37 96,05 

Vom Autor nach Angaben der staatlichen statistischen Berichte erstellt 

 

In Ermangelung von Daten über die Rentabilität, modellieren wir die Dynamik 

der finanziellen Ergebnissen von der Wohnungs- und Kommunalwirtschaft der 

Ukraine in den Jahren 2000 – 2011 (Abbildung 3.6).  

Wir haben: 

а) Approximation durch ein Polynom 6. Grades 

у = 0,0006х
6
 – 0,0247х

5 
+ 0,3937х

4
 – 3,1348х

3
 + 12,976х

2
 – 26,266х + 19,291 

für die R
2
 = 0,9509;  

b) Approximation durch ein Polynom 5. Grades: 

у = 0,0009х
5 

– 0,0314х
4
 + 0,4032х

3
 – 2,426х

2
 + 6,5744х – 7,1638 für die 

R
2
 = 0,8286;  
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2000 2002 2004 2008 20102006

y = -0,9126Ln(x) + 0,0904

R
2
 = 0,6684

(3)

y = 0,0006x
6
 - 0,0247x

5
 + 0,3937x

4
 - 3,1348x

3
 + 12,976x

2
 - 26,266x + 19,291

R
2
 = 0,9509

(1)

y = -0,1632x - 0,4255

R
2
 = 0,7217

(2)

-3,00

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

1 3 5 7 9 11Mrd. UAH

Jahr

Ô³í àí ñî âèé ðåçóëüòàò (çáèòêè), ì ëðä.ãðí . Ëî ãàðèô ì ³÷í à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà (3)

Ï î ë³í î ì ³àëüí à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà 6 ñòóï åí ÿ (1) Ë³í ³éí à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà (2)

Abbildung 3.6 – Modellierung der Finanzergebnisse (Verluste) der Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaft der Ukraine 

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

с) Approximation durch ein Polynom 4. Grades: 

у = 0,0009х
4
 – 0,0188х

3
 + 0,1199х

2
 – 0,3688х – 0,4606 für die R

2
 = 0,7765;  

d) Approximation durch ein Polynom 3. Grades: 

у = 0,0055х
3
 – 0,1135х

2
 + 0,518х – 1,5436 für die R

2
 = 0,7688;  

e) Approximation durch ein Polynom 2. Grades: 

у = 0,0022х
2
 – 0,1937х – 0,3405 für die R

2
 = 0,7227;  

f) lineare Approximation: 

у = – 0,1632х – 0,4255, für die R
2
 = 0,7217;  

g) Approximation durch eine Logarithmusfunktion:  

у = –0,9126 ln х + 0,0904
 
 für die R

2
 = 0,6684. 

Das optimale Prognosemodell ist die Approximation durch ein Polynom 6. 

Grades. 

Unserer Ansicht nach kann die Finanzlage der Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaft durch Nachfinanzierung verbessert werden. Lassen wir uns die 

Möglichkeit des Break-evens der Wohnungs- und Kommunalwirtschaft durch die 

Finanzergebnisse (Verluste), Mrd UAH 

Polynomische Approximationskurve 6. Grades (1) 
Logarithmische Approximationskurve (3) 

Lineare Approximationskurve (2) 
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Nachfinanzierung unter Voraussetzung, dass alle Debitoren ihre Schulden abtragen 

und die Branche ihre Schulden bezahlt (Kreditorenverschuldung begleicht), 

modellieren (Tabelle 3.13, Abbildung 3.7). 

Tabelle 3.13 – Berechnung des notwendigen Finanzierungsumfangs für die 

Sicherstellung vom Break-even der Wohnungs- und Kommunalwirtschaft der 

Ukraine in den Jahren 2001 – 2011  

Jahr Finanzergebnis der 

Tätigkeit von 

Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaf

t (Verluste), Mrd 

UAH 

Ausgabenumfang 

des 

zusamengefasste

n Haushaltsplans 

der Ukraine, Mrd 

UAH 

Finanzergebnis + 

Debitorenverschuldung -

Kreditorenverschuldung 

, 

Mrd UAH 

Der zur Erreichung 

des Break-evens 

notwendige 

Finanzierungsumfan

g, Mrd UAH 

2001 -0,8900 1,5552 -0,3770 1,9322 

2002 -0,9000 1,3920 -0,5890 1,9810 

2003 -1,0000 1,8230 -0,9000 2,7230 

2004 -0,8300 2,6653 -1,0800 3,7453 

2005 -1,6000 3,9142 -1,6000 5,5142 

2006 -1,7000 8,0241 -1,6343 9,6584 

2007 -1,8000 5,9003 -2,2000 8,1003 

2008 k.D.v. 8,9695 - - 

2009                                                                                                 k.D.v. 7,4981 - - 

2010 -2,9705 5,4313 -7,3747 12,8060 

2011 -1,8558 8,6793 -8,1684 16,8477 

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Wir haben festgestellt, dass die Nachfinanzierung im gesamten untersuchten 

Zeitraum benötigt wurde.  Folgende Modellierungsergebnisse wurden erhalten 

(Abbildung 3.7): 

а) Approximation durch ein Polynom 6. Grades:  

у = - 0,0003х
6
 + 0,0106х

5
 – 0,1481х

4
 + 1,0258х

3
 – 3,6997х

2
 + 6,8183х –

4,6198 für die R
2
 = 0,9995; 

b) Approximation durch ein Polynom 5. Grades: 

у = –0,0015х
5 

+ 0,0496х
4
 – 0,5826х

3
 + 3,1291х

2
 – 7,3822х + 6,5699 für die 

R
2
 = 0,9988;  
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2002 2004
2000

2006 2008 2010

y = 4,0548Ln(x) - 4,3194

R2 = 0,6558

(4)

y = 0,2321e 0,3011x

R 2 = 0,9853

(2)

y = 0,7974x - 2,4805

R2 = 0,8552

(3)

y = -0,0003x 6 + 0,0106x 5 - 0,1481x 4 + 1,0258x 3 - 3,6997x 2 + 6,8183x - 4,6198

R 2 = 0,9995

(1)

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 3 5 7 9 11

Jahr

Mrd. UAH

Ï î òðåáà ó äî äàòêî âî ì ó ô ³í àí ñóâàí í ÿ äëÿ çàáåçï å÷åí í ÿ áåççáèòêî âî ñò³ ä³ÿëüí î ñò³ ÆÊÃ

Ëî ãàðèô ì ³÷í à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà (4)

Åêñï î í åí ö³éí à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà (2)

Ë³í ³éí à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà (3)

Ï î ë³í î ì ³àëüí à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà 6 ñòóï åí þ  (1)

Abbildung 3.7 – Modellierung vom Break-even der Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaft der Ukraine 

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

c) Approximation durch ein Polynom 4. Grades:  

у = 0,0207х
4
 – 0,5143х

3
 + 4,1121х

2
 – 11,192х + 8,7651 für die R

2
 = 0,9834;  

d) Approximation durch ein Polynom 3. Grades: 

у = 0,007х
3
 – 0,0413х

2
 + 0,1839х + 0,2205 für die R

2
 = 0,9832;  

e) Approximation durch ein Polynom 2. Grades: 

у = 0,1039х
2
 – 0,6786х + 1,3264 für die R

2
 = 0,9803;  

f) lineare Approximation: 

у = 0,7974х – 2,4805 für die R
2
 = 0,8552;  

g) Approximation durch eine Logarithmusfunktion: 

у = 4,0548 ln х – 4,3194 für die R
2
 = 0,6558; 

h) Approximation durch eine Exponentialfunktion: 

у = 0,2321 е
0,3011х

 für die R
2
 = 0,9853; 

i) Approximation durch eine Potenzfunktion:  

Notwendigkeit der Nachfinanzierung für die Sicherstellung vom Break-even der Wohnungs- und 
Kommunalwirtschaft 

Logarithmische Approximationskurve (4) 
Exponentielle Approximationskurve (2) 

Lineare Approximationskurve (3) 

Polynomische Approximationskurve 6. Grades (1) 
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у = 0,087 х
1,6974

 für die R
2
 = 0,6558.     

Das optimale Prognosemodell in Bezug auf die Notwendigkeit der 

Notfinanzierung der WKW ist die Approximation durch ein Polynom 6. Grades oder 

durch die exponentielle Abhängigkeit.  

Unserer Meinung nach sollte die exponentielle Approximationsfunktion 

bevorzugt werden, da exponentionelles Wachstum herkömmlich für die 

Wirtschaftssysteme ist. Solches Wachstum begibt mit unbedeutenden Mengen und 

steigt auf erhebliche Werte an. Genau diese Situation wird in der WKW beobachtet.  

Im Jahre 2001 hätte es für den Break-even der Branche ausgereicht, 1,9322 Mrd 

UAH angezogen zu haben, im Jahre 2011 verschlechterte sich die Situation 

erheblich – die notwendige Nachfinanzierung  betrug bereits 8,1684 Mrd UAH 

Der exponentielle Charakter des Anstiegs der notwendigen Nachfinanzierung 

von WKW weist auf die Bedrohung für die Barnche und für die Wirtschaft des 

Landes insgesamt hin. Wie sich gezeigt hat, hängt das Finanzergebnis der Branche 

wesentlich von der Höhe der Haushaltsausgaben des Landes ab, deswegen kann 

gerade die Notwendigkeit einer raschen Erhöhung der Finanzierung dazu führen, dass 

der Staat sie nicht rechtzeitig im unerlässlichen Ausmaß gewährlesietn kann.  

Lassen wir uns die Dynamik der Veränderungen vom Gesamtumfang der 

notwendigen Finanzierung zur Erreichung des Brak-evens von WKW 

(Ausgabenumfang des Haushaltplans) analysieren und modellieren wir dies, um die 

optimale Approximationsfunktion zu finden (Abbildung 3.8).  

Folgende Ergebnisse wurden erhalten:  

а) Approximation durch ein Polynom 6. Grades: 

у = –0,0017х
6
 + 0,0705х

5 
– 1,1593х

4
 + 9,4046х

3
 – 39,1х

2
 + 78,907х – 58,395 

für die R
2
 = 0,9842;  

b) Approximation durch ein Polynom 5. Grades: 

у = 0,0012х
5 

– 0,0289х
4
 + 0,2052х

3
 – 0,0423х

2
 – 2,31358х + 5,6044 für die 

R
2 
= 0,9771;  
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2002 2004 2006 2008 20102000

y = 8,0409Ln(x) - 6,8027

R
2
 = 0,8177

(2)

y = 1,9394e
0,1716x

R
2
 = 0,6174

(3)

y = -0,0017x
6
 + 0,0705x

5
 - 1,1593x

4
 + 9,4046x

3
 - 39,1x

2
 + 78,907x - 58,395

R
2
 = 0,9842

(1)

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

1 3 5 7 9 11
Jahr

Geldstrom, Mrd. UAH

Ñóì à í åî áõ³äí î ãî  ô ³í àí ñóâàí í ÿ äëÿ äî ñÿãí åí í ÿ áåççáèòêî âî ñò³

Ëî ãàðèô ì ³÷í à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà (2)

Åêñï î í åí ö³éí à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà (3)

Ï î ë³í î ì ³àëüí à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà 6 ñòóï åí þ  (1)

Höhe der notwendigen Finanzierung zur Erreichung des Break-evens

Logarithmische Approximationskurve (2)

Exponentielle Approximationskurve (3)

Polynomische Approximationskurve 6. Grades (1)

 

Abbildung 3.8 – Dynamik der Veränderungen vom notwendigen 

Finanzierungsumfang zur Erreichung des Break-evens von Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaft  in der Ukraine in den Jahren 2000 – 2011  

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

c) Approximation durch ein Polynom 4. Grades: 

у = 0,0121х
4
 – 0,3339х

3
 + 3,2084х

2
 – 11,153х + 14,107 für die R

2
 = 0,9758;  

d) Approximation durch ein Polynom 3. Grades: 

у = –0,0043х
3
 + 0,1486х

2
 + 0,1065х + 0,6927 für die R

2
 = 0,9549;  

e) Approximation durch ein Polynom 2. Grades: 

у = 0,0601х
2
 + 0,6317х – 0,1636 für die R

2
 = 0,9546;  

f) lineare Approximation: 

у = 1,4856х – 2,5395, für die R
2
 = 0,9413;  

g) Approximation durch eine Logarithmusfunktion:  

у = 8,0409 ln х – 6,8027 für die R
2
 = 0,8177; 

h) Approximation durch eine Exponentialfunktion: 

у = 1,9394 е
0,1716х

 für die R
2
 = 0,6174; 



 

84 
 

i) Approximation durch eine Potenzfunktion:  

у = 0,5548 х
1,3177

 für die R
2
 = 0,9317.   

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Situation im Jahre 2007. In diesem 

Jahr wurden die Ausgaben des zusammengefaßten Haushaltsplans um 26,47% 

reduziert (von 8,0241 Mrd UAH im Jahre 2006 auf 5,9003 Mrd UAH im Jahre 2007). 

Hierbei stieg die Höhe der Verluste nur um 5,88% (von 1,7 Mrd UAH auf 1,8 Mrd 

UAH). Bestimmte Verbesserung der Situation, die durch positive Veränderungen in 

der Wirtschaft des Landes verursacht wurde, machte sich bemerkbar. Im Jahre 2007 

gab es einen Anstieg des BIPs und der Investitionen in der Ukraine. Für die meisten 

Branchen der Nationalwirtschaft war dieses Jahr bezüglich der Finanzergebnisse am 

erfolgreichsten. Die vorteilhafte Wirtschaftssituation im Land beeinflusste positiv die 

Ergebnisse der Tätigkeit von Wohnungs- und Kommunalwirtschaft: Trotz der 

Senkung von Ausgaben des zusammengefaßten Haushaltsplans des Landes erhöhte 

sich die Höhe der Verluste, aber nicht signifikant.  

Die entgegengesetzte Situation ließ sich im Jahre 2010 beobachten: die Höhe 

der Haushaltsausgaben betrug 5,4313 Mrd UAH, aber die Verluste erreichten in den 

letzten Jahren ihren Höhepunkt – 2,9705 Mrd UAH. Im Jahre 2011 wurden die 

Verluste auf 1,8558 Mrd UAH reduziert, aber dies ergab sich aufgrund der Erhöhung 

der Haushaltsausgabe von 8,6793 Mrd UAH. 

Unserer Ansicht nach hat die Wohnungs- und Kommunalwirtschaft in den 

Jahren 2008 – 2009 nach dem relativ erfolgreichen Jahr 2007 die Möglichkeit 

verloren, die eigene finanzielle Situation weiter zu stabilisieren, demzufolge hat ihre 

Schadenquote trotz des Anstiegs von  Ausgaben der zusamengefaßten Haushaltsplans  

des Landes zugenommen. 

Die Ergebnisse der Berechnungen lassen uns behaupten, dass das optimale 

Prognosemodell in Bezug auf die Notwendigkeit der Notfinanzierung der WKW  

(Umfang der Ausgaben vom zusammengefaßten Haushaltsplan) die Approximation 

durch ein Polynom 6. Grades ist:  

у = -0,0017х
6
 + 0,0705х

5
 – 1,1593х

4
 + 9,4046х

3
 – 39,1х

2
 + 78,907х – 58,395 

für die R
2
 = 0,9842, 
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oder exponentielle Abhängigkeit:  

у = 1,9394 е
0,1716х

 für die R
2
 = 0,6174.  

Modellieren wir den Verlauf der Ereignisse, ohne die Stabilisierungsmerkmale 

des Jahres 2007 zu berücksichtigen. Um dies zu erreichen, erstellen wir eine 

Dynamikkurve für die notwendige Finanzierung, um den Break-even der Branche  in 

den Jahren 2001-2012 zu erzielen (Abbildung 3.9). 

Das optimale Prognosemodell ist die Approximation unter Verwendung der 

exponentiellen Abhängigkeit: у = 1,1385 е
0,3267х

 für die R
2
 = 0,9441.  

2001 2003 20112007 20092005

y = 1,1385e
0,3267x

R
2
 = 0,9441

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jahr

Mrd. UAH

Ñóì à í åî áõ³äí î ãî  ô ³í àí ñóâàí í ÿ äëÿ äî ñÿãí åí í ÿ áåççáèòêî âî ñò³

Åêñï î í åí ö³éí à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà

Abbildung 3.9 – Dynamik von Veränderung der Höhe notwendiger Finanzierung von 

WKW (Ausgaben des zusammengefassten Haushaltsplans)  

für Erreichung des Break-evens in der Ukraine  

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Aus der Vergleichsanalyse der Modelle in den Abbildungen 3.8 und 3.9 lässt 

sich entnehmen, dass der exponentielle Anstieg des Bedarfs an Finanzressourcen, der 

die Branche und die Wirtschaft des Landes gefährdet, aufgehört werden kann, was im 

Höhe notwendiger Finanzierung für Erreichung des Break-evens 

Exponentielle Approximationskurve 
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Jahre 2007 geschah. Deswegen wird der weitere Ablauf der Ereignisse nicht mehr 

durch das Exponentialmodell beschrieben (Abbildung 3.9). Die Approximation durch 

ein Polynom 6. Grades ist exakter.   

Lassen wir uns das Modell von Ausgaben des zusammengefassten 

Haushaltsplans entwickeln, die für den Break-even und dann auch für die Rentabilität 

der WKW der Ukraine ausreichen (Abbildung 3.10). Es ist sinnvoll dafür folgende 

Modelle in Betracht zu ziehen: 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Jahr

2016

Ausgaben des 

zusammengefassten 

Haushaltsplans, Mio. UAH

2014

y = 1014,7e
0,1993x

R
2
 = 0,8351

(Ausgaben)

y = 820,94e
0,2373x

R
2
 = 0,9043

(optimist.Szenario 1 -

Tendenzen 2000-2005)

y = 2408,5e
0,1984x

R
2
 = 0,9345

(Modell der Republik Belarus)

y = 687,91e
0,3036x

R
2
 = 0,8929

(optimist. Szenario 2 -

Tendenzen 2000-2006)

1000,00

6000,00

11000,00

16000,00

21000,00

26000,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17

Âèäàòêè çâåäåí î ãî  áþ äæåòó í à ÆÊÃ

Âèäàòêè çâåäåí î ãî  áþ äæåòó í à ÆÊÃ (î ï òèì ³ñò.ñöåí àð³é 1)

Âèäàòêè çâåäåí î ãî  áþ äæåòó í à ÆÊÃ (ì î äåëü Ðåñï óáë³êè Á³ëî ðóñü)

Âèäàòêè çâåäåí î ãî  áþ äæåòó í à ÆÊÃ (î ï òèì ³ñò.ñöåí àð³é 2)

Åêñï î í åí ö³éí à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà âèäàòê³â çâåäåí î ãî  áþ äæåòó

Åêñï î í åí ö³éí à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà âèäàòê³â áþ äæåòó (î ï òèì ³ñò.ñöåí àð³é 1)

Åêñï î í åí ö³éí à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà âèäàòê³â áþ äæåòó (ì î äåëü)

Åêñï î í åí ö³éí à àï ðî êñèì óþ ÷à êðèâà âèäàòê³â áþ äæåòó (î ï òèì ³ñò.ñöåí àð³é 2)
 

Abbildung 3.10 – Modellierung vonAusgaben des zusammengefassten Haushaltsplans 

für WKW der Ukraine in den Jahren 2000 – 2016  

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

а) Fürs Modell, das auf den faktischen Daten über den Ausgabenumfang des 

zusammengefassten Haushaltsplans der Ukraine für WKW in den Jahren 2000 – 2011 

erstellt wurde, ist die exponentielle Approximationskurve wie folgt:   

у = 1014,7 е
0,1993х

 für die R
2
 = 0,8351.  

Während des untersuchten Zeitraums blieb die WKW der Ukraine unprofitabel 

und der Umfang der Verluste nahm allmählich von -0.89 Mrd UAH im Jahre 2000 auf 

Ausgaben des zusammengefassten Haushalts für WKW  

Ausgaben des zusammengefassten Haushalts für WKW (optimistisches Szenario 1) 

Ausgaben des zusammengefassten Haushalts für WKW (Modell der Republik Belarus) 

Ausgaben des zusammengefassten Haushalts für WKW (optimistisches Szenario 2) 

Exponentielle Approximationskurve von Ausgaben des zusammengefassten Haushalts  

Exponentielle Approximationskurve von Ausgaben des zusammengefassten Haushalts (optimistisches Szenario 1) 

Exponentielle Approximationskurve von Ausgaben des zusammengefassten Haushalts (Modell) 

Exponentielle Approximationskurve von Ausgaben des zusammengefassten Haushalts (optimistisches Szenario 2) 
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-1,8 Mrd UAH im Jahre 2008, -2,97 Mrd UAH im Jahre 2009, -1,85 Mrd UAH im 

Jahre 2010 zu. Binnen 9 Monate 2012 hat sich der Umfang der Verluste von der WKW 

der Ukraine  bis zu 3 Mrd UAH vergrößert. Die angegebene negative Dynamik der 

Branchenentwicklung zeigt, dass der Ausgabenumfang des zusammengefasstem 

Haushaltsplans des Landes in den Jahren 2000 – 2010 nicht ausreichend war, um die 

Branche zumindest im verlustfreien Zustand zu behalten. Ein solches Modell ist daher 

ein pessimistisches Szenario für die Entwicklung der WKW der Ukraine. 

b) Die vorangehende Analyse ergab, dass die Ausgaben des zusammengefassten 

Haushaltspalns im Zeitraum 2000 – 2005 stetig zunahmen (Wachstumsraten betrugen 

93,04%, 143,46%, 89,54%, 130,93%, 146,18%  bzw. 146,86%). Arbeiten wir ein 

Modell aus, das unter der Bedingung gebaut wird, dass sich die Situation bezüglich der 

Finanzierung der WKW aus den Haushaltsmitteln mit Hilfe von der allmählichen 

Beschleunigung der Wachstumsraten von Ausgaben des zusammengefassten 

Haushaltsplans  entwickeln wird. Dann wird die exponentielle 

Approximationsfunktion wie folgt aussehen: у = 820,94 е
0,2373х

 für die R
2
 = 0,9043.  

Das Szenario für die Abfolge der Ereignisse nach diesem Modell ist, unserer 

Meinung nach, optimistischer als nach dem vorangehenden Modell.  

c) Es ist zu bemerken, dass im Jahre 2006 ein schnelles Wachstum der 

Haushaltsausgaben bis zu 8024.10 Mio. UAH gab (Wachstumsrate von 204,99%). 

Wenn die Wachstumsraten in den folgenden Jahren ebenfalls beschleunigt würden, 

dann würde die exponentielle Approximationskurve, die gemäß den Daten über die 

Ausgaben des zusammengefassten Haushaltsplans für die WKW der Ukraine im 

Zeitraum 2000 – 2006 erstellt wurde, wie folgt aussehen: у = 687,91 е
0,3036х

 ,                

R
2
 = 0,8929. Unserer Meinung nach ist das Szenario für die Abfolge der Ereignisse 

nach diesem Modell hinsichtlich der Einträglichkeit der Tätigkeit der WKW in der 

Ukraine noch optimistischer. 

d) Die durchgeführte Analyse ergab, dass die WKW der Republik Belarus im 

Zeitraum 2000 – 2010 profitabel und seit 2004 rentabel war. Deswegen ist es sinnvoll, 

das Modell der Ausgabendynamik des zusammengefassten Haushaltsplans gerade von 

diesem Land auch für die Einführung in der Ukraine vorzuschlagen. 
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Wie es festgestellt wurde, reichte das Ausgabenniveau für die WKW der 

Ukraine von 1,44% bis hin zu 3,35% der gesamten Haushaltsausgaben. Dieses Niveau 

ist unseres Erachtens ungenügend, weil die Branche verlustbringend bleibt. 

Stattdessen betrugen die Ausgaben des zusammengefassten Haushaltsplans für 

die WKW der Republik Belarus im Zeitraum 2000 – 2010 von 4,3% bis 7,82%, was 

nicht nur die Einträglichkeit der Branche gewährleistete, sondern auch den Anlass gab, 

ein Modell vorzuschlagen, das auf der Dynamik der Ausgabenanteils für die WKW der 

Republik Belarus am gesamten Ausgabenumfang des zusammengefassten 

Haushaltsplans des Landes beruht, sofern als Ausgabenumfang die Ausgaben des 

zusammengefassten Haushaltsplans der Ukraine in den Jahren 2000 – 2010 angesehen 

werden. 

In diesem Fall erhalten wir eine exponentielle Approximationskurve in 

folgender Form: у = 1014,7 е
0,1993х

 für die R
2
 = 0,9345 ist.  

Das Szenario für die Abfolge der Ereignisse nach diesem Modell würde unseres 

Erachtens den Break-even der WKW der Ukraine gewährleisten, sofern die Ausgaben 

erhöht werden.  

Aber die Situation in der WKW der Ukraine entwickelt sich in einem 

pessimistischen Szenario – die WKW der Ukraine bleibt unprofitabel. Die 

tatsächlichen Ausgaben des zusammengefassten Haushaltsplans der Ukraine im Jahre 

2011 beliefen sich auf 8,6793 Mrd UAH, obwohl sie nach dem Modell 2600 Mrd 

UAH betragen sollten. Die Berechnungen zeigen, dass, wenn die Ausgaben des 

zusammengefassten Haushaltsplans der Ukraine von 4,3% bis 7,82% reichten, dann 

würde der Anteil dieser Ausgaben am BIP des Landes nicht von 0,66% bis 1,47%, wie 

es eigentlich in der Ukraine ist, sondern von 1,6 bis 2,5%, wie es in der Republik 

Belarus ist, betragen. 

Die von uns abgewickelten Berechnungen des notwendigen 

Finanzierungsumfangs, der für das verlustfreie Funktionieren der WKW der Ukraine 

ausreicht, zeigen, dass im Jahre 2011 Haushaltsausgaben für die WKW  16,5 Mrd 

UAH betragen sollten. 

Der Vergleich von diesen Daten mit den erhaltenen Ergebnissen der 
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Modellierung deutet darauf hin, dass man dem Modell, in dem die Finanzierung der 

WKW der Ukraine aus den staatlichen Haushaltsmitteln durch die allmähliche 

Beschleunigung des Ausgabenwachstums des zusammengefassten Haushaltsplans, 

ausgehend von ihrer Dynamik in den Jahren 2000 – 2005 (das zweite von den 

vorgeschlagenen Modellen), den Vorzug geben sollte.  

Aber leider betrugen die Haushaltsausgaben für die WKW der Ukraine im Jahre 

2011 nur 8,6793 Mrd UAH, was ermöglichte, die Verluste der Branche auf -1,8558 

Mrd UAH zu reduzieren, aber nicht deren verlustfreie Tätigkeit zu erreichen. 

Gemäß dem zweiten Modell hätte man den Break-even der WKW im Jahre 2013 

erreichen können, angenommen, dass der Ausgabenumfang 25 Mrd UAH betragen 

hätte. Die Verzögerung bei der Erhöhung der Ausgaben vom zusammengefassten 

Haushaltsplan für die WKW führt daher zu einem exponentiellen Wachstum der 

erforderlichen Finanzmittel und der entsprechenden Verzögerung der Möglichkeit von 

der Branche, Gewinne zu erzielen. Also, wenn es im Jahre 2011  16,5 Mrd UAH genug 

waren, um den Break-even zu erreichen, dann wird sich im Jahre 2013 die 

erforderliche Summe auf 25,0 Mrd UAH erhöhen (Wachstumsrate von 151,51%). 

Unserer Meinung nach, wird wegen der ungenügenden Haushaltsfinanzierung der 

WKW der Ukraine eine Bedrohung für die finanzielle und wirtschaftliche Sicherheit 

der Branche im Allgemeinen herbeigeführt. 

Es ist möglich, die Finanzlage der WKW durch die Nachfinanzierung zu 

verbessern. Nach den Ergebnissen der Modellierung von Möglichkeiten, die 

verlustlose Tätigkeit der WKW durch die Nachfinanzierung zu erreichen, ist es 

bewiesen, dass dieser Prozess am besten durch eine exponentielle 

Approximationsfunktion beschrieben werden kann. 

Es wurde festgestellt, dass im Jahre 2007 die Möglichkeiten für eine weitere 

Stabilisierung der Finanzlage der WKW verloren gingen, infolgedessen wuchs ihre 

Nachteiligkeit weiter, deren Wachstumsrate im Jahre 2010 im Vergleich zu 2009 

105,88% betrug, obwohl die Ausgaben des zusammengefassten Haushaltsplans des 

Landes von 5,9003 Mrd UAH im Jahre 2007 zu 8.6793 Mrd UAH im Jahre 2011 

erhöht wurden. 
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Die durchgeführe angehende Vergleichsnalyse hat die Ineffizienz des 

Verwaltungssystems in der WKW der Ukraine als einen Bestandteil des 

Gemeindeeigentums gezeigt, was massgeblich seinen Zustand beeinflusst. Um 

effektive und effiziente Neuerungsmechanismen dieses Systems zu bestimmen, ist es 

sinnvoll, die positive Erfahrung von Ländern zu nutzen, in denen ein wissenschaftlich 

fundierter Reformprozess der Branche den Krisenaustritt ermöglichte und 

Bedingungen für kosteneffektives Funktionieren und weitere nachhaltige 

Entwicklung schuf. 

 

 

3.2. Bewertung der Stabilität von Verwaltungssystem der Territorien in 

der Ukraine 

 

 

Die Relevanz des Aufbaus von einem effektiven Verwaltungssystem des 

Staates und dessen Territorien wird dadurch bedingt, dass die gegenwärtige 

territoriale Gleiderung der Ukraine unter den Bedingungen des Kommando-

Verwaltungssystems konstituiert wurde, das den Anforderungen von heute nicht 

entspricht. Auf den legislativen und praktischen Ebenen wurde das System der 

Unterstellungsverhältnisse auf den Dominanzprinzipien der Zentralgewalt über die 

Gebietsgemeinden gebaut. Als Ergebnis fällt die derzeitige administrativ-territoriale 

Gliederung des Landes nicht immer mit den Transformationsprozessen zusammen 

und ist zu einem gewissen Grad ein Hindernis auf dem Weg zu Veränderungen im 

Lande, macht es unmöglich, wirksame Regionalpolitik zu betreiben und 

dementsprechend ist auch ein Faktor, der die Entwicklung sowohl der Territorien als 

auch des Staates hemmt. 

Im Jahr 2014 wurde die Umsetzung der Dezentralisierungsreform eingeleitet, 

mehmals wurden die Versuche unternommen, ein neues Modell der 

Territorialorganisation der Gewalt und der administrativ-territorialen Gliederung 

aufzubauen. Die meisten dieser Versuche blieben jedoch in der Phase der 
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konzeptionellen Begründung oder der Gesetzesentwürfe. Es gab immer mehr 

Probleme, die mit der Unvollkommenheit der administrativ-territorialen Gliederung 

und der Verwaltung der Territorien verbunden waren. Unter solchen Bedingungen ist 

es sinnvoll, den Effektivitätsgrad des Verwaltungssystems zu bewerten und die 

Möglichkeiten und die Leistungsfähigkeit seiner Neuerung zu bestimmen, um die 

Voraussetzungen für die stabile Entwicklung des Staates und der Wirtschaft des 

Landes zu schaffen. 

Die aktuelle administrativ-territoriale Gleiderung der Ukraine ist dreistufig: die 

subnationale (regionale) Ebene besteht aus den Oblasts und Städten Kyjiw, 

Sewastopol, die subregionale Ebene (Mesoebene) – aus Verwaltungsgebieten, die 

untere Ebene – aus Landratsgemeinden, Stadt- und Sidlungsräten und Ortschaften. 

Nach dem Stand vom 01.10.2015 umfasste das System der administrativ-territorialen 

Gleiderung: 24 Oblasts, die Städte Kyjiw, Sewastopol und die Autonome Republik 

Krim, 490 Rayons, 460 Städte, 885 Siedlungen städtischen Typs, 10278 

Landratsgemeinden, 28385 ländlichen Siedlungen [15]. Ein wichtiger Faktor für die 

Stabilität des Finanzsystems der Gebietsgemeinde ist ein wirksamer Leitungseinfluss 

unter Anwendung von modernen Techniken und Methoden  auf der Mesosebene. 

Deshalb ist es sinnvoll, die Parameter solches Leitungseinflusses unter 

Berücksichtigung der Hierarchie bei der Verwaltung komplexer Systeme zu 

modellieren.  

Modellieren wir den Funktionsablauf für das Dreiniveausystem und ermitteln 

wir die Effizienz dieses Verwaltungssystems. Gerade dieses System wird in der 

Verwaltung von Territorien der Ukraine eingesetzt, und zwar die Leitung auf der 

ersten Ebene wird innerhalb der territorialen Gemeinde (Dorf-, Stadt-, Siedlungsrat, 

Ansiedlung) ausgeführt. Die Verwaltungsgebiete (subregionale Ebene) können als 

zweite Leitungsebene eingestuft werden. Die höchste Ebene ist die Ebene der Oblast 

(subnational). 

Das angegebene Verwaltungssystem ist auf den Prinzipien der vertikalen 

Regelung basiert, d.h. die Übergeordneten üben einen kontrollierenden Einfluß auf 

die untergeordneten Leiter aus. In solchem System steht die Möglichkeit, im Interesse 
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des Geschäft zu handeln, nur den Übergeordneten zur Verfügung. Die 

untergeordneten Leiter können das nicht tun, weil sie die Aufträge der 

Übergeordneten ausführen. Die gesamte Managementkette ist auf solche Weise 

aufgebaut.  

Nehmen wir an, dass die Produktion des notwendigen Umfangs vom 

Nationaleinkommen, das innerhalb der Gebietsgemeinde х mit der Geschwindigkeit у 

= 


х  von einem Leiter verwaltet wird. Seine Tätigkeit wird aber von einem Leiter der 

zweiten Ebene (Leiter des Verwaltungsbezirks) verwaltet, der die Entscheidungen 

trifft, dass sich die Geschwindigkeit der Produktion vom territorialen 

Nationalprodukt wie folgt ändern sollte: z = 


у . Das Verhalten des Leiters z wird dem 

Übergeordneten untergeordnet (die Ebene der Oblast). Wenn der Gouverneur der 

Oblast (die höchste Ebene) den Wert Х vom Wert х erreichen möchte, dann wird er 

den Leiter der unteren Ebene in positiver Richtung beeinflußen, falls der Bezugswert 

х noch nicht erreicht wurde. Der Einfluß wird in entgegengesetzter Richtung 

ausgeübt, wenn der Wert х überschritten wird.  

Stellen wir das dreistufige Regelsystem mathematisch in Form von 

Gleichungssystem (3.1) dar und analysieren wir seine Stybilität. Das Modell wird wie 

folgt aussehen:   



х  = у 



у  = z                                                                                                              (3.1) 



z  = - k (х – Х), k > 0. 

Finden wir die Lösung des entsprechenden homogenen Systems für dieses 

Modell nach dem Euler-Verfahren. Dafür setzen wir die Gleichung des 

entsprechenden homogenen Systems an:  



х  = у; 


у  = z; 


z  = - kх.                                        (3.2)  

Wir haben eine Matrix: 
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Bestimmen wir den Eigenvektor 
1 

= (11; 21; 31), der dem Wurzel 1 = - k
1/3

 

entspricht. Stellen wir ein System zusammen: 

k
1/3

 11 + 21 = 0, 

k
1/3

 21 + 31 = 0, 

-k11 + k
1/3

 31 = 0. 

Тоді 11 = 31 k
-2/3

, 21 = -31 k
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.  

Sei 31 = 1, für 1 = - k
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Teillösungen х1 = k
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Eigenvektors:  
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Berechnen wie die Real- und Imaginärteile und erhalten wir weitere Lösung: 
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Die allgemeine Lösung des Systems (3.2) erhalten wir in folgender Form: 

,

)
2

3
sin

2

3
cos3(

)
2

3
sin3

2

3
(cos

2

1

3/13/1
3

3/13/1
2

2/13/23/2
1

3/13/1






















 

tktkC

tktkC
еkеkСх tktk  

,

)
2

3
sin3

2

3
(sin

)
2

3
sin3

2

3
(cos

2

1

3/13/1
3

3/13/1
2

2/13/13/1
1

3/13/1






















 

tktkC

tktkC
еkеkСу tktk  

.)
2

3
sin

2

3
cos 3/1

3
3/1

2
2/1

1

3/13/1














  tkCtkCееСz tktk  

Um zu bestimmen, ob das System stabil ist (3.1), braucht man die Stabilität des 

Gleichgewichtspunkts dieses Systems zu analysieren.  Je nachdem, ob das System (1) 

stabil  ist oder nicht, hängt die Antwort auf die Frage nach dem Zustand des 

Verwaltungssystems der Territorien in der Ukraine ab, da das Gleichungssystem (3.1) 
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eine mathematische Beschreibung des Zustands des Verwaltungssystems der 

Territorien ist.  

Es ist bekannt, dass für ein Differentislgleichungssystem von n-ter Ordnung :  

dt

dxi  = fi (x1, x2, x3,…xn), і =1,n                                     (3.3)  

die mathematische Stabilitätsbedingung folgenderweise bestimmt werden 

kann:  

Sei х
0 

= (x1
0
, x2

0
, ..., xn

0
) der Gleichgewichtszustand (Ruhepunkt), d.h. fi (x

0
) = 

0, і =1,n.     

Mathematisch ist der Gleichgewichtszustand х
0
 für das Sysstem (3.1) lokal 

stabil, wenn für jedes   0    ()  0 existiert, und im Falle der Erfüllung der 

Bedingung   хх 0  wird es eine Lösung  (t) des Systems (3.1) geben, die bei t  

0 ( (t) = х) gestgelegt wurde, was die Bedingung   хt 0)(  für alle t > 0 erfüllt. 

Dies bedeutet, dass alle Lösungen, die um х
0
 beginnen, um es herum bleiben. 

Wenn х
0
 stabil ist und solches ‘  0 gefunden wird, dass wir bei   хх 0 ‘ 

0)(lim
0 


хt

t

  haben werden, dann ist die Lösung  х
0
  (lokal) asymptotisch stabil. 

Wenn х
0
 instabil ist, so ist die Lösung auch instabil.  

Im Falle, dass irgendwelche Lösungen des Systems (3.3) ungeachtet des 

Angangszustands auf einen einzigen Gleichgewichtszustand х
0
 konvergieren, dann ist 

х
0
 global asymptotisch stabil. 

Die aufgezählten Lösungsstypen sind graphisch in Abbildung 3.11 dargestellt: 

lokal stabil (Abbildung 3.11,а); global stabil (Abbildung 3.11 b, c) und instabil 

(Abbildung 3.11, d). 

     а)                                   b)                       c)                        d)  

 

 

 

 

           lokal stabil                       global stabil                            instabil 
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Abbildung 3.11 Graphische Interpretation der Stabilität von Lösungen des 

Differentislgleichungssystems von n-ter Ordnung   

Damit der Gleichgewichtszustand des Systems (3.3) asymptotisch stabil ist, ist 

es notwendig und hinreichend, dass die Eigenwerte der Matrix negative Realteile 

haben. 

Im Hinblick darauf bewerten wir die Nachhaltigkeit vom gewünschten 

stationären Zustand (х = Х, у = z = 0) des Dreiniveausystems der Verwaltung von 

Gebietsgemeinden, die mathematisch durch die Gleichung beschrieben wird (3.1). 

Die charakteristische Gleichung 3
 + k = 0 des homogenen Systems, das dem 

gegeben entspricht, hat Wurzeln 1 = - k
1/3

, 2,3 )31(
2

3/1

i
k

 , k > 0. Die Stabilität 

der Gleichgewichtslage х = Х, у = z = 0 wird durch das Vorzeichen des Realteils der 

Wurzeln 2,3 bestimmt. Ausgehend von der Tatsache, dass k > 0 ist, haben die Zahlen 

2,3 einen positiven Realteil. Daraus lässt sich schließen, dass die mit dem System 

(3.1) beschriebene Dreistufengleichung instabil ist und deswegen ein katastrophales 

Oszillationswachstum entsteht. In einer solchen Situation ist die Auflösung des 

Systems möglich. 

Das System der Verwaltung von Territorien der Ukraine ist nicht nachhaltig, 

sodass seine Auflösung möglich ist. Dies bestätigt die Schlussfolgerung, dass die 

derzeitige administrativ-territoriale Gliederung in der Ukraine die Entwicklung 

sowohl der Territorien als auch des Staates insgesamt dämpft und dass die 

Maßnahmen zur Vervollkommnung des Systems der Aufteilung und Verwaltung der 

Territorien erforderlich sind. 

Die administrativ-territoriale Gliederung des Landes ist ein dynamisches 

komplexes System, in dem die subnationalen (regionalen), subregionalen und unteren 

Ebenen miteinander verknüpft sind und mit einer wissenschaftlich fundierten 

Steuerung der synergistischen Wirkung sich gegenseitig verstärken können. Mit der 

Erforschung solcher Systeme befasst sich Synergetik –Theorie der Selbstorganisation 

komplexer Systeme. 
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Wenden wir die Prinzipien der Synergetik (Theorie der Selbstorganisation) an, 

um ein komplexes, offenes, dynamisches System – die territoriale Gliederung des 

Landes – zu beschreiben. Selbstorganisation ist evolutionäre Selbstregulation 

(Selbstvervollkommnung) aufgrund interner Möglichkeiten und externer 

Beeinflussung. Selbstorganisation ist nur in offenen Systemen möglich. Unter dem 

Einfluss der externen Faktoren werden solche Systeme intern umstrukturiert. Ihre 

Struktur wird in der Regel komplizierter und passt sich an neue Umweltbedingungen 

an. Das System nimmt einen neuen Zustand ein, da der vorherige seine Stabilität 

verliert. Wenn das komplexe System lange Zeit im Gleichgewicht bleibt, geht die 

Entwicklung verloren. 

Zusammen mit der Instabilität, die zu erhöhten Fluktuationen und 

Systemauflösung führen kann, führt die globale Stabilität des Systems, vom 

Standpunkt der Systemtheorie aus gesehen, die Gefahr für ihre Existenz herbei, da sie 

Entwicklungsmangel bedeutet. Die wirtschaftliche Entwicklung des Systems ist die 

Bewegung zu einem neuen dynamischen Gleichgewichtszustand und die Bildung 

einer Reihe von Gleichgewichtszuständen. Jeder solcher Zustand ist nicht absolut 

ausgewogen und existiert für eine begrenzte Zeit. Die quantitative Dimension der 

Entwicklung ist die langfristige Dynamik von Veränderungen (Zunahme oder 

Abnahme) der Nutzungseffizienz begrenzter Ressourcen. 

Die Funktion der Änderungen (Zunahme oder Abnahme) der wirtschaftlichen 

Effektivität fasst quantitativ den Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung. Die 

absolute Messung der Entwicklung ist die Wachstumsrate des Kennwertes. Die 

Instabilität komplexer Systeme ist Voraussetzung für eine anhaltende dynamische 

Entwicklung. Nur solche Systeme sind zur Selbstorganisation fähig. Die 

Selbstorganisation der Wirtschaftssysteme ist eine Quelle ihrer Entwicklung, infolge 

deren die Eigenschaften, Merkmale und Charakteristika ausgewählt werden, die das 

Niveau der Organisation des Systems bei der Anpassung an Außenwirkung erhöhen. 

Im Reformprozess des Verwaltungssystems der Gebietgemeinden ist es sinnvoll, die 

Prinzipien der Kaizen-Strategie – einer Strategie der kontinuierlichen 

Vervollkommnung – anzuwenden. 
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Daher ist es sinnvoll, ein wirksames System der Verwaltung von Territorien zu 

entwickeln und dafür auch einen neuen wissenschaftlichen Begriff – 

das Baummodell – einzuführen. Dies wird als Instrument für unsere weitere 

Forschung gelten. 

 

 

3.3. Bewertungsmethode der Effizienz von Steuerung der Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaft 

 

 

Wie es im zweiten Kapitel schon erwähnt wurde, befindet sich die Wohnungs- 

und Kommunalwirtschaft der Ukraine im Krisenzustand. In den letzten Jahren wurde 

Nachdruch auf die Notwendigkeit einer Reform der WKW gelegt. Aber die Branche 

bleibt verlustbringend. Ein solcher Zustand der gesellschaftlich wichtigen Branche 

der Nationalwirtschaft bedint die objektive Notwendigkeit, Wege zu finden, um die 

Effizienz des Reformprozesses zu steigern. 

Das Hauptziel der Tätigkeit von Wirtschaftssubjekten ist die 

Gewinnmaximierung. In der Wohnungs- und Kommunalwirtschaft sieht die Situation 

etwas anders aus. Das Hauptziel der Tätigkeit von dieser Branche besteht darin, die 

Bedürfnisse der Verbraucher von Wohnungs- und Kommunaldienstleistungen zu 

decken und nicht die Gewinnmaximierung  bei einem bestimmten 

Ertragsfähigkeitsnivau und Rentabilitätsgrad. Die Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaft ist ein natürliches Monopol. So im System «Natürliches 

Monopol – Verbraucher» ist es wichtig, solche Bedingungen zu erreichen, wenn 

einerseits die WKW einen Gewinn erzielt und andererseits der 

Gesamtverbraucherüberschuss des Verbrauchers maximiert wird.  Aus diesem Grund 

müssen Wege und Möglichkeiten gefunden werden, das Steuerungssystem der WKW 

zu optimieren. 

Die Spezifik der Wohnungs- und Kommunalwirtschaft der Ukraine besteht 

darin, dass sie im Allgemeinen ein natürliches Monopol bleibt. Gemäß Artikel 1 des 
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Gesetzes der Ukraine «Über natürliche Monopole», wird als natürliches Monopol 

«der Zustand des Warenmarktes, bei dem die Befriedigung der Nachfrage auf diesem 

Markt aufgrund der technologischen Besonderheiten der Produktion (in Verbindung 

mit der Verringerung der Ausgaben für die Produktion einer Wareneinheit bei 

Erhöhung des Produktionsumfangs) bei fehlender Konkurrenz effektiver ist, und die 

Waren (Dienstleistungen), die durch die Subjekte des natürlichen Monopols 

produziert werden, hinsichtlich des Gebrauchs nicht durch andere Waren 

(Dienstleistungen) ausgetauscht werden können, womit die Nachfrage nach dieser 

Ware (Dienstleistung), die durch die Subjekte des natürlichen Monopols hergestellt 

wird, im geringeren Masse von einer Preisänderung abhängt als die Nachfrage bei 

anderen Arten von Waren (Dienstleistungen)» bezeichnt [16]. 

Aufgrund der Tatsache, dass die WKW ein natürliches Monopol ist, gibt es für 

die Branche keine Angebotskurve. Der Preis, der ermöglicht, die Gewinne eines 

Monopols zu maximieren, wird mit dem Punkt auf der Nachfragekurve versehen. 

Um die Kombination von Monopolgewinnen und Produktion 

(Produktionsumfang) zu bestimmen, werden im Allgemeinen die Isoprofitenkarten 

verwendet – die Kurven von gleichen Gewinnen (), auf die die Grafik der 

Branchennachfrage eingetragen wird. Der Berührungspunkt der 

Branchennachfragegrafik und des am weitesten vom Nullpunkt der Isoprofiten 

entfernten Punktes ergibt die gewünschte Kombination von Monopolpreisen und 

Gewinnen. 

Aufgrund des Mangels an notwendigen offiziellen statistischen Informationen 

bezüglich der Ukraine wurde die Analyse am Beispiel der WKW der Republik 

Belarus nach den von uns gebauten Isoprofiten durchgeführt. Die Abbildungen 3.12 – 

3.14 zeigen die Nachfragekurven (wechselseitige Abhängigkeit zwischen Nachfrage 

und Preis) von grundlegenden Wohnungs- und und Kommunaldienstleistungen in den 

Jahren 2005 – 2011 in der Republik Belarus. In Bezug auf die Einträglichkeit wurden 

die Wohnungswirtschaft (WW), die Kommunalwirtschaft (KW) und die 

Mittelungsdaten zu Wohnungs- und Kommunaldienstleistungen im Allgemeinen 

unterschieden. 
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Diese Grafiken wurden von einer Kurve überlagert, die Dynamik der 

Gewinnveränderung innerhalb der angegebenen Jahren in Abhängigkeit vom Umfang 

der verbrauchten Dienstleistungen kennzeichnet. Die am weitesten entfernten Punkte 

der Isoprofitkurven, die dem optimalen Preis-Gewinn-Verhältnis eines natürlichen 

Monopols entsprechen, sind die Höchstwerte der Gewinne in der Branche. 
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Abbildung 3.12 – Interdependenz zwischen dem Umfang des Wohnraumbestandes, 

den Instandhaltungs- und Heizkosten, den Haushaltsausgaben für Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaft und der Gewinngröße der Branche in der Republik Belarus 

Selbstständig vom Autor erstellt 
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Abbildung 3.13 – Interdependenz zwischen dem verbrauchten Stromumfang, dem 

Preis für 1 kWh, den Haushaltsausgaben für Wohnungs- und Kommunalwirtschaft  

und der Gewinngröße der Branche in der Republik Belarus 

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Laut den auf den Abbildungen 3.12 – 3.14 dargestellten Angaben können wir 

feststellen, dass  der Kaltwasser-, Abwasser-, Warmwasser-, Gasverbrauch sinkt, aber 

die Preise für diese Dienstlesitungen steigen. So wird die Regelmäßigkeit der 

Nachfrage – die inverse Abhängigket zwischen dem Preis und der nachgefragten 

Menge – ausgeführt.  

Der Verbrauchsumfang von diesen Dienstleistungen hängt direkt von der 

Bevölkerungszahl ab. Im Zeitraum 2005 – 2010 ist die Bevölkerungszahl in der 

Republik Belarus von 9630 Td. auf 9481 Td. Menschen gesunken, deshalb ist es völlig 

selbstverständlich, dass in diesen Jahren die Tarife für die entsprechenden 

Dienstleistungen zugenommen haben. 
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Abbildung 3.14 – Interdependenz zwischen der Bevölkerungszahl, den Kaltwasser-, 

Abwasser-, Warmwasser-, Gaskosten, den  Ausgaben des zusammengefassten 

Haushaltsplans  für WKW und der Gewinnlage der Branche in der Republik Belarus 

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

Anders sieht die Situation mit der Dynamik der Preise für die Instandhaltung 

vom Wohnraumbestand und dessen Beheizung und mit dem Verbrauchsumfang von 

diesen Dienstleistungen aus. In den Jahren 2005 – 2010 stiegen die Preise für die 

Instandhaltung und Heizung zusammen mit dem Wohnraumbestand. In dieser 

Zeitspanne stieg trotz des Bevölkerungsrückgangs der Stromverbrauch und gleichzeitig 

auch der Preis dafür. Das heißt, es gab eine Verletzung des Nachfragegesetzes – das 

Giffen-Paradoxon, wenn die Nachfrage zusammen mit steigenden Preisen wächst. 

Somit können die oben erwähnen Dienstleistungen den Giffen-Gütern zugeschrieben 

werden.  

In der Regel gelten die Giffen-Güter als die Waren für die Armen. In den 

Krisensituationen, wenn die Bevölkerungseinnahmen sinken und die Preise für die 

Konsumgüter steigen, verzichten die Armen auf einige Produkte in ihrem Warenkorb 

und lassen nur noch lebensnotwendige Güter bleiben, deren Preise ebenfalls steigen. 
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Aber auf dem gewöhnlichen Verbrauchermarkt wird der Kunde, wenn er Geld hat, die 

Waren kaufen, und wenn keins vorhanden ist – drauf verzichten. Das heißt, der Kauf 

von Waren ist freiwillig. 

Im Falle von Instandhaltung und Heizung ist der Verbrauch dieser 

Dienstleistungen nicht freiwillig. Unabhängig davon, ob die Person Eigentümer der 

Wohnung ist oder ob sie die vermietet, werden die Kosten für die Instandhaltung einer 

bestimmten Anzahl von Quadratmetern der Wohnfläche übernommen. Das heißt, die 

Bevölkerung kann auf diese Dienstleistungen nicht verzichten. Eine ähnliche Situation 

tritt bei der Wärmeversorgung auf, insbesondere, da sie zentral ist. 

In den Jahren 2005 – 2010 gab es einen Bevölkerungsrückgang in der Republik 

Belarus (von 9630 Td. Menschen auf 9481 Td. Menschen), während die Tarife für 

WK-Dienstleistungen stiegen. Somit war die finanzielle Belastung in jedem Haushalt 

bei der Bezahlung für konsumierte Dienstleistungen höher. 

In den analysierten Jahren stiegen die Verbraucherpreise im Lande. Im Falle der 

Verschlechterung seines Wohlstands verzichtet der Verbraucher auf bestimmte Waren 

und Dienstleistungen, vor allem auf diejenigen, die für ihn teuer werden. Auf 

Instandhaltung und Raumheizung kann der Verbraucher, wie es sich erwiesen hat, auf 

keinen Fall verzichten. Daher entsteht die Gefahr, dass die Bevölkerung diese 

Dienstleistungen weiter verbrauchen wird, ohne sie zu bezahlen. Dies wird zum 

Anstieg der Debitorenverschuldungen führen und sich negativ auf die Finanzlage der 

WKW auswirken. 

Der Dienstleistungserlös von der Instandhaltung des Wohnraumbestandes hat 

sich im Jahre 2010 auf 68,94 Mrd BYN und von der Heizung  auf 226,61 Mrd BYN 

belaufen. Es lässt sich feststellen, dass der Erlös von den Dinestleistungen, die die 

Bevölkerung konsumieren und nicht bezahlen kann, erheblich ist. 

Zur gleichen Zeit betrug der Erlös aus dem Verkauf von kaltem Wasser 49,45 

Mrd BYN, Warmwasser – 102,21 Mrd BYN, Gas – 35,04 Mrd BYN. Diese Beträge 

sind wesentlich geringer, aber wichtig ist, dass die Bevölkerung den Verbrauch  dieser 

Dienstleistungen reduzieren kann. Außerdem kann die Verfügbarkeit dieser 

Dienstleistungen im Falle der Nichtzahlung begrenzt sein, was bei den Schuldnern der 
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Fall ist. 

Die Nachfragegesetzmäßgkiet wird in Bezug auf Wasser- und Stromverbrauch 

verletzt. Unserer Meinung nach gehört das Wasser zu den Giffen-Gütern. Bei der 

Verschlechterung des Ertragsnivaus wird die Bevölkerung den Stromverbrauch  

reduzieren, wird aber darauf nicht verzichten. Im Falle der Nichtbezahlung kann der 

Zugang zu dieser Dienstleistung begrenzt werden. In der Situation, die in der Republik 

Belarus entstanden ist, wurde die Entscheidung getroffen, die Erhöhung der 

finanziellen Belastung der Haushalte zu kompensieren, die die Bevölkerungsabnahme 

und die gleichzeitigen Preiserhöhungen durch die Verringerung des Ausgabenanteils 

für WK-Dienstleistungen in den Haushalten hervorgerufen haben. 

In den Jahren 2005 – 2010 ging der Anteil der Ausgaben für WK-

Dienstleistungen an den Gesamtausgaben der Bevölkerung von 9,10% auf 7,00% 

zurück. Die durchgeführte Analyse hat gezeigt, dass in der Republik Belarus in dieser 

Zeit die Verbraucherpreise für andere Waren stiegen, während die Preise für WK-

Dienstleistungen durch das langsamere Wachstum gekennzeichnet wurden. Außerdem  

im Laufe der erwähnten Jahren nahmen der Umfang der Ausgaben vom 

zusammengefassten Haushaltsplanfür WKW und der Ausgabenanteil am BIP des 

Landes zu. So wurde in der Republik Belarus gerade der subventionierte Mechanismus 

eingesetzt, um die Krisensituation in Bezug auf die Bezahlung der von der 

Bevölkerung verbrauchten Wohnungs- und Kommunaldienstleistungen zu verhindern. 

Bestimmen wir die Bedingungen für die Gewinnmaximierung der WKW. Im 

Zeitraum 2005 – 2010 wurde der größte Gewinn im Jahre 2010 erzielt – 

225 Mio BYN. 

Wie wir sehen, sind folgende Relationen in Bezug auf die Gewinnmaximierung 

der WKW (natürliches Monopol) optimal:  

а) Bevölkerungszahl 9481 Td. Menschen; 

b) Umfang des Wohnungsbestandes im Lande– 232,90 Mio qm; 

c) Wartungskosten pro qm der Wohnfläche– 296 BYN; 

d) Heizungskosten pro qm der Wohnfläche – 973 BYN; 

e) Kosten für 100 kWh Strom – 17300 BYN; 
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f) Kaltswasserkosten pro Kopf pro Monat – 5216 BYN; 

g) Warmwasserkosten pro Kopf pro Monat – 10784 BYN; 

h) Gaskosten pro Kopf pro Monat – 3696 BYN. 

Im Jahre 2010 belief sich der Ausgabenumfang des konsolidierten 

Haushaltsplans für Wohnungs- und Kommunalwirtschaft in der Republik Belarus auf 

3896 Mrd BYN (Subvention für ein natürliches Monopol), was 7,35% der 

Gesamtausgaben und 2,37% des BIPs des Landes betrug.  

Stellen wir die Gleichung für die Nachfragekurven für bestimmte Wohnungs- 

und Kommunaldienstleistungen in der Republik Belarus auf (Abbildungen 3.15 – 

3.19).  

Es lässt sich feststellen, dass die entsprechenden Funktionen folgende Form 

haben: 

а) Für die Abhängigkeit der versorgten Wohnfläche (qm) von 

Instandhaltungskosten pro 1 qm: 

Q = 0,1043 P + 199,31; 

Q = 25,859 ln(P) + 83,18; 

Q = 200,97 e
0,0005P

. 

b) Für die Abhängigkeit der beheizten Wohnfläche (qm) vom Heizkosten pro        

1 qm: 

Q = 0,0288 P + 203,22; 

Q = 24,148 ln(P) + 65,521; 

Q = 204,48 e
0,0001P

. 
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Abbildung 3.15 – Die Abhängigkeit der versorgten Wohnfläche (qm) von 

Instandhaltungskosten pro 1 qm (BYN) in der Republik Belarus 

Selbstständig vom Autor erstellt 
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Abbildung 3.16 – Abhängigkeit der beheizten Wohnfläche (qm) von Heizkosten 

pro 1 qm (BYN) in der Republik Belarus   

Selbstständig vom Autor erstellt 
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Abbildung 3.17 – Abhängigkeit der Marktnachfrage nach Kalt- und 

Warmwasserversorgung (Bevölkerungszahl, Tsd. Personen) vom Preis für 

Dienstleistung pro Monat pro Kopf (BYN)  in der Republik Belarus 

Selbstständig vom Autor erstellt 
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Abbildung 3.18 Abängigkeit der Marktnachfrage nach Gasversorgung 

(Bevölkerungszahl, Tsd. Personen) vom Preis für Dienstleistung pro Monat pro Kopf 

(BYN) in der Republik Belarus 

Selbstständig vom Autor erstellt 

Kaltwasser- und Abwasserkosten, pro Monat pro Kopf 

Warmwasserkosten, pro Monat pro Kopf 

Logarithmische Approximationskurve der Kaltwasserkosten 

Exponentielle Approximationskurve der Kaltwasserkosten 

Lineare Approximationskurve der Kaltwasserkosten 

Logarithmische Approximationskurve der Warmwasserkosten 

Exponentielle Approximationskurve der Warmwasserkosten 

Lineare Approximationskurve der Warmwasserkosten 

Gaskosten, pro Monat pro Kopf 

Logarithmische Approximationskurve 

Stufenförmige Approximationskurve 

Lineare Approximationskurve 
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Abbildung 3.19 – Abhängigkeit der Marktnachfrage nach Stromversorgung (Mrd kW) 

vom Preis für 100 kWh (BYN) in der Republik Belarus 

Selbstständig vom Autor erstellt 

 

c) Für die Abhängigkeit der Marktnachfrage nach Kaltwasserversorgung 

(Bevölkerungszahl, Tsd. Personen) vom Preis für Dienstleistung pro Monat pro Kopf 

(BYN): 

Q = -0,0441 P + 97156; 

Q = -178,25 ln(P) + 11012; 

Q = 9717 e
-0,000006P

. 

Für die Abhängigkeit der Marktnachfrage nach Warmwasserversorgung 

(Bevölkerungszahl, Tsd. Personen) vom Preis für Dienstleistung pro Monat pro Kopf 

(BYN): 

Q = -0,0221 P + 9738,8; 

Q = -224,05 ln(P) + 11575; 

Q = 9740,8 e
-0,000006P

. 

d) Für die Abhängigkeit der Marktnachfrage nach Gasversorgung 

Stromkosten für 100 kWh 
Exponentielle Approximationskurve 

Logarithmische Approximationskurve 

Lineare Approximationskurve 
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(Bevölkerungszahl, Tsd. Personen) vom Preis für Dienstleistung pro Monat pro Kopf: 

Q = -0,0228 P + 96071; 

Q = -91,58 ln(P) + 10261; 

Q = 10289 Р
-0,0096P

. 

e) Für die Abhängigkeit der Marktnachfrage nach nach Stromversorgung (Mrd 

kW) vom Preis für 100 kWh: 

Q = 0,001 P + 7,9216; 

Q = 1,9162 ln(P) – 8,3949; 

Q = 8,115 e
0,000001P

. 

In allen Fällen wurden logarithmische, exponentielle und lineare 

Abhängigkeiten für die Approximation verwendet. Die Ausnahme bildet die 

Gasversorgung, für die die logarithmischen, linearen und stufenförmigen Kurven 

gewählt wurden. 

Die Ergebnisse, die wir erhalten haben, wurden in folgenden Werken 

veröffentlicht: [17, 18]. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 

 

Als Ergebnis der durchgeführten Forschung lassen sich folgende 

Schlussfolgerungen ziehen:  

а) Die erzielten Ergebnisse inbetreff der Stabilität vom Verwaltungsssystem 

der Territorien, die durch mathematische Berechnungen bestätigt wurden, deuten 

darauf hin, dass die territoriale Organisation der Macht in der Ukraine auf der 

Grundlage der Dezentralisierung dringend reformiert werden muss. Die vorrangige 

Aufgabe dieser Reform besteht darin, die räumliche Grundlage für das Funktionieren 

der Behörden, die als administrativ-territoriale Gliederung agieren, zu optimieren. 

Die Gebietsgemeinden sollten zu einem wichtigen Element des neuen Systems 

werden, da es auf ihrer Ebene möglich ist, durch die rationale Nutzung ihres 

Potenzials eine nachhaltige sozialwirtschaftliche Entwicklung sowohl der Regionen 

als auch des Landes insgesamt zu gewährleisten. Aus diesem Grund wird im Zuge 

der Reform des Verwaltungssystems von Gebietsgemeinden vorgeschlagen, die 

Grundsätze der Kaizen-Technologie zu nutzen, um diese Struktur durch eine optimale 

(stabile) Struktur zu ersetzen. Die dynamische Entwicklung von Territorien als 

Element eines komplexen staatlichen Systems ist nur dann möglich, wenn ein 

wirksamer Mechanismus seiner Vervollkommnung vorhanden ist. Die Möglichkeit 

der Gründung von einer Organisationsverwaltungsstruktur auf der Basis der Kaizen-

Technologie kann man durch die Schaffung von Voraussetzungen für das effektive 

Funktionieren selbstorganisierter Strukturen auf der Ebene der Gebietsgemeinden 

gewähren. 

b) Wohnungs- und Kommunaldienstleistungen nehmen einen ganz wichtigen 

Platz im Bedürfnissystem der Gesellschaft ein. Einerseits lassen sie sich als 

physiologisch definieren, weil sie die Befriedigung der vitalen menschlichen 

Bedürfnissen fördern und die Möglichkeit gewähren, physische Eigenschaften von 

Arbeitsressourcen der Gesellschaft zu reproduzieren. Andererseits sind sie rein sozial, 

weil sie im engen Zusammenhang mit der sozialwirtschaftlichen Entwicklung der 
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Gesellschaft entstehen und sich weiter entwickeln.   

Die durchgeführte Analyse der Korrelation von Zusammenhängen zwischen 

Nachfrage und Preis für die Wohnungs- und Kommunalhauptdienstleistungen mit 

Hilfe von Isoprofitenkarten hat gezeigt, dass der Bedarf an WK-Dienstleistungen 

beim Vorhandensein bestimmter wirtschaftlicher Unterstützung realisiert werden 

kann. Erstens sollten die Verbraucher über bestimmte wirtschaftliche Möglichkeiten, 

also ein gewisses Wohlstandsniveau verfügen. Zweitens ist es die Entwicklung des 

entsprechenden Potentials und der materiell-technischen Basis der Branche, die 

notwendig sind, um die zahlungskräftige Nachfrage der Bevölkerung nach WK-

Dienstleistungen zu befriedigen. 

Bei der Bestimmung des Nachfrageumfangs für WK-Dienstleistungen müssen 

deren Besonderheiten berücksichtigt werden. Der Umfang von solchen 

Dienstleistungen wie Wasser-, Gas-, Stromversorgung und Abwasserentsorgung 

hängt in erster Linie von der Zahl der Einwohner (oder Haushalte und deren Bestand) 

ab. Der Nachfrageumfang für die Instandhaltung des Wohnungsbestandes hängt vom 

Umfang des Wohnungsbestandes ab. Was Wärmeversorgung angeht, so wird sie 

nicht nur durch die Gesamtfläche des Wohnungsbestandes, sondern auch durch das 

Wetter und die Klimabedingungen in der Heizperiode beeinflusst. Der Umfang der 

Nachfrage nach Versorgungsdienstleistungen (Haushaltsdienstleistungen, 

Hotelwirtschaft) hängt von der Zahl der Einwohner (Verbraucher) und dem Preis für 

diese Dienstleistungen ab. Im Gegensatz zu anderen WK-Dienstleistungen kann der 

Verbraucher im Falle eines Preisanstiegs auf sie verzichten. Diese Dienstleistungen 

werden auf dem Markt der vollkommenen Konkurrenz angeboten, sodass der 

Verbraucher, der sich auf der Suche nach dem Dienstanbieter ist, das optimale Preis-

Qualitätsverhältnis bevorzugen wird. 

Bei der Bestimmung der prognostizierten Nachfrage nach WK-

Dienstleistungen ist der Preisfaktor zu berücksichtigen, der den Verbrauch 

beeinflusst. Die Bereitstellung von Wasser-, Gas-, Stromversorgung und 

Abwasserentsorgung und die Instandhaltung von Wohnungen ist ein natürliches 

Monopol, deswegen werden die Tarife für diese Dienstleistungen vom Staat 
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überwacht. 

Zu den WK-Dienstleistungen gehören auch solche, auf die der Verbraucher 

nicht verzichten kann, und zwar:  

a) Instandhaltung des Wohnraums (Miete) – sie hängt von der Größe der 

Wohnfläche ab. Es ist unmöglich, auf die Zahlung für einen Teil der Wohnfläche, der 

dem Verbraucher gehört, zu verzichten.  

b) Wärmeversorgung (zentrale Versorgung vorausgesetzt) – ihr Umfang hängt 

von der Wohnraumfläche ab. Die Reduzierung des Verbrauchsmasses von dieser 

Dienstleistung ist nur im Wohnungsbestand möglich, der nicht an zentrale Netze 

angeschlossen ist – das sind Privathäuser und Wohnungen mit autonomer Heizung. 

c) Wasser-, Gas-, Stromversorgung und Abwasserentsorgung – der Umfang 

wird durch die Zahl der Einwohner und Haushalte oder deren Bestand bestimmt. Im 

Gegensatz zu den beiden vorherigen Dienstleistungen kann dieser Umfang je nach 

Preis und Einkommen der Bevölkerung angepasst werden. Aber auf die 

Mindestmenge des Verbrauchs von diesen Dienstleistungen kann die Bevölkerung 

nicht verzichten.  

Es wurde festgestellt, dass für die Kaltwasserversorgung, Abwasserentsorgung, 

Warmasser- und Gasversorgung die Nachfragegesetzmäßigkeit erfüllt wird. Für die 

Instandhaltung und Heizung des Wohnraums gilt das Giffen-Paradoxon. Was den 

Stromverbrauch anbelangt, so kann es unserer Meinung nach nicht als Giffen-

Standardgut angesehen werden. Wenn das Einkommen der Bevölkerung sinkt, so kann 

sie den Stromverbrauch reduzieren, aber nicht darauf verzichten. Im Falle der 

Nichtzahlung kann der Zugang zu dieser Dienstleistung beschränkt werden. 

Demzufolge wurden die Bedingungen für die Gewinnmaximierung der Wohnungs- 

und Kommunalwirtschaft bestimmt.  

Die natürlichen Monopole wie Wohnungs- und Kommunalwirtschaft  haben 

erhebliche Auswirkungen auf den allgemeinen Zustand der Wirtschaft des Landes 

und erfordern bei Bedarf ein vordringliches Reengineering.  

Die mit der Nachfrage und den Preisen für verschiedene Energieträger 

verbundenen Gestzmäßigkeiten unterscheiden sich erheblich von den Methoden zur 
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Bewertung der Wirksamkeit in der Praxis.   

Die Wohnungs- und Kommunalwirtschaft der Ukraine liegt im Bezug auf das 

Entwicklungstempo deutlich hinter den entsprechenden Branchen in der Republik 

Belarus. Hierbei werden in der Ukraine solche Verwaltungsverfahren angewandt, die 

auf unzuverlässigen und unvollständigen Daten basieren und deswegen zu einem 

positiven Ergebnis nicht führen können.  

Eine wichtige Aufgabe im Bereich der Wohnungs- und Kommunalwirtschft  ist 

die Ausarbeitung der wissenschaftlich fundierten Methoden, die die 

Modernisierungsprozesse und die Entwicklung der Wirtschaft insgesamt 

beschleunigen können. 
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ВСТУП 

 

 

Україна та її економіка потребують нагального наукового обґрунтування 

та практичного використання природо-соціально-інтеграційних процесів як 

важелів зі створення нових соціальноорієнтованих технологій управління та 

господарювання комунальною власністю України. Залишається 

загальнонаціональною проблемою комплексне планування ландшафтів, 

територій, акваторій, територіально-господарських комплексів, господарсько-

соціальних систем, інфраструктури і технологій управління комунальною 

власністю, людськими ресурсами. 

Існує необхідність підвищення рівня національної безпеки України 

впровадженням науково-практичних результатів дослідження систем 

життєзабезпечення з визначенням імперативів розвитку соціального і 

ресурсного потенціалу як єдиної системи. 

Актуальність проблем ефективного управління комунальною 

(муніципальною) нерухомістю обумовлена тим, що володіння нею відкриває 

можливості отримання не тільки основних, але й додаткових фінансових 

важелів розвитку та ефективного функціонування територіально-господарських 

комплексів і систем, що створює умови підвищення рівня економічної безпеки 

регіонів та країни. Але ці можливості більшість власників та користовучів 

експлуатують неефективно, оскільки не отримують максимальної економічної 

вигоди за умови мінімальних витрат на експлуатацію та утримання 

нерухомості, у т.ч. програм з енергоефективності та енергозбереження, що 

спроможні підвищити дохідність використання нерухомості.  

Особливої уваги потребує проблема використання водних ресурсів для 

життєзабезпечення та господарських потреб (малі річки, водойми, тощо). Але 

брак інвестиційних ресурсів стримує процеси модернізації нерухомості та 

підвищення її ринкової вартості. Зазначені проблеми в повній мірі стосуються 

нерухомості, що є і надається у розпорядження територіально-господарських 
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комплексів і систем (територіальних громад, підприємств та організацій різних 

форм власності, експлуатується у ЖКГ та ін.). На особливу увагу заслуговує 

стан використання нерухомості у сфері ЖКГ, оскільки ця галузь на сьогодні 

знаходиться у глибокому кризовому стані. Такий стан соціально та політично 

значимої галузі національного господарства обумовлює об’єктивну 

необхідність пошуку шляхів підвищення ефективності процесу її реформування 

у т.ч. за рахунок створення ефективної системи управління комунальною 

(муніципальною) власністю на оновленій нормативно-правовій основі.  
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1 ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА УПРАВЛІННЯ ЇХ ВЛАСНІСТЮ  

 

 

У сучасних умовах децентралізації соціально-економічних утворень 

особливої актуальності набуває проблема розбудови ефективної системи 

управління комунальною нерухомістю територіальними громадами та їх 

власністю. Актуальними постають дослідження складних суспільно-

економічних систем, які функціонують на основі прийняття колективних 

рішень і здійснення колективних дій. Це вимагає вивчення передумов 

ефективного управління суспільними ресурсами на місцевому рівні та 

формування методологічної бази удосконалення територіальної організації 

різних гілок влади шляхом насамперед формування самодостатніх 

територіальних громад.  

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (в редакції від 

02.08.2017 р.) містить таке визначення: «Територіальна громада − жителі, 

об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є 

самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне 

об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр» [1].  

Стаття 143 Конституції України містить перелік повноважень 

територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування, які 

здійснюються безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 

самоврядування. До них належить: управління майном, що є в комунальній 

власності; затвердження програм соціально-економічного та культурного 

розвитку і контроль їх виконання; затвердження бюджетів відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць і контроль їх виконання; 

встановлення місцевих податків і зборів відповідно до закону; забезпечення 

проведення місцевих референдумів та реалізація їх результатів; утворення, 

реорганізація та ліквідація комунальних підприємств, організацій і установ, а 

також здійснення контролю за їх діяльністю; вирішення інших питань 
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місцевого значення, віднесених законом до їхньої компетенції [2].  

У статті 16 Закону зазначено, що матеріальною і фінансовою основою 

місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих 

бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої 

спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.  

Для того, щоб ефективно управляти майном територіальних громад 

необхідно визначити основні об’єкти такого управління. На нашу думку, 

будувати систему управління необхідно з урахуванням того, що можливо 

виокремити територіальні громади таких основних типів: міські, сільські та 

змішані. Міські територіальні громади створюються мешканцями міст, 

сільські – мешканцями сіл та селищ, змішані – в разі, якщо до складу 

територіальної громади одночасно входять як міста, так і селища і відповідно їх 

мешканці. 

Отже з урахуванням викладеного незалежно від типу громади, потребує 

управління рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, 

земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад, 

об'єкти їхньої спільної власності. Для міських та змішаних територіальних 

громад актуальним також є управління житлово-комунальним господарством 

населенних пунктів, оскільки воно є важливою складовою комунальної 

нерухомості. 

У зв’язку з цим проаналізуємо більш детально склад рухомого і 

нерухомого майна та особливостей його використання у житлово-

комунальному господарстві.  

Усі речі або матеріальні об’єкти (зазначені поняття приймемо, як 

тотожні) поділяють на рухомі та нерухомі. Цей поділ грунтується на їх 

природних властивостях. Нерухомі речі, за загальним правилом, не можуть 

бути вільно переміщені в просторі, вони є індивідуально визначеними. Рухомі – 

мають здатність вільно переміщуватися в просторі, можуть бути як 

індивідуально визначеними, так і родовими. 
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Нерухомість є важливою складовою всіх взаємовідносин суб’єктів 

національного господарства, тому стабільність норм, що її регулюють, 

забезпечує стабільність функціонування держави. 

Щодо визначення поняття «нерухомість» між різними правовими 

системами є численні розбіжності. Зокрема, що треба вважати постійною 

ознакою нерухомості? 

Так, французьке законодавство грунтується на найширшій концепції 

нерухомих речей (ст.ст. 517-526 Цивільного кодексу Франції). Стаття 517 цього 

Кодексу встановлює, що майно є нерухомим за своєю природою і 

призначенням або внаслідок того, що воно є складовою частиною предмета, що 

належить до нерухомості. До цієї категорії майна за своєю природою належать 

земля й пов’язані з нею будівлі, зібраний врожай на корені, ліс тощо. До 

нерухомих речей за їхнім призначенням французьке законодавство відносить: 

машини, інструменти й сировину, що використовується на підприємстві для 

обслуговування, експлуатації тощо, хоча за своєю природою вони є рухомими. 

Якщо ці об’єкти виокремлюються зі складу майна, то їх вважають рухомими. 

Крім того, нерухомістю на підставі їхнього призначення визнають речі, 

приєднані власником назавжди до земельної ділянки.  

Згідно з § 94-96 Цивільного кодексу Німеччини, нерухомістю вважається 

земля та складові частини земельної ділянки, під якими розуміють речі, 

нерозривно пов’язані з правом власності на таку ділянку. 

Стаття 812 Цивільного кодексу Італії до нерухомості відносить землю, 

водні джерела, річки, дерева, споруди і «все, що пов’язане з землею природним 

або штучним чином упродовж певного часу». Крім того, до нерухомості 

належать млини, бані, а також усі об’єкти, що перебувають на плаву, але 

завжди з’єднанні з берегом. 

Радянське законодавство поділ майна на рухоме й нерухоме вперше 

встановило актом «Основи цивільного законодавства СРСР і союзних 

республік», затвердженим у 1991 р. [3]. 

Ст. 4 цих Основ не давала дефініції нерухомості, вона лише перелічувала 
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види об’єктів такого майна та давала змогу класифікувати рухоме та нерухоме 

майно. «Майно поділяється на нерухоме і рухоме. До нерухомого майна 

належать земельні ділянки й усе, що міцно з ними пов’язане, а саме: будинки, 

споруди, підприємства, інші майнові комплекси, багаторічні насадження. 

Законодавчими актами до нерухомого може бути віднесене й інше майно. 

Особливості придбання і припинення прав на нерухоме майно встановлюються 

законодавчими актами. 

Майно, переміщення якого можливе без непропорційної шкоди його 

призначенню, належить до рухомого, якщо законодавчими актами не 

встановлено інше». 

У цивільному законодавстві Російської Федерації до нерухомого майна 

(нерухомості) належать: земельні ділянки, надра, відокремлені водні об’єкти та 

всі об’єкти, що нерозривно пов’язані з землею в такий спосіб, що їхнє 

переміщення без незрівнянно великого збитку неможливе. Відповідно до ч. 1 

ст. 1 Федерального Закону «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно 

й угод про нього», до нерухомості належать також споруди, житлові й 

нежитлові приміщення, ліси, багаторічні насадження та підприємства як 

майнові комплекси. 

Стаття 181 Цивільного кодексу (ЦК) України визначає речі (майно), що 

належить до нерухомості [4]. Так, до нерухомих речей (нерухоме майно, 

нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на 

земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни 

їх призначення. Режим нерухомої речі може бути поширений законом на 

повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти, а 

також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації. Відповідно до ст. 

191 ЦК підприємство, як єдиний майновий комплекс, є нерухомістю. 

Відповідно до положень національного стандарту № 1 «Загальні засади 

майна і майнових прав» та Стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна» (Закон 

України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

в Україні» від 12.07.2007 р. №2658-ІІІ зі змінами і доповненнями), зазначає, що 



 

125 
 

нерухомість – земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з 

поліпшеннями, які з нею нерозривно пов’язані, будівлі, споруди, їх частини, а 

також інше майно, що згідно із законодавством належить до нерухомого майна. 

Таким чином, в Україні до нерухомості відносять: 

– землю (земельні ділянки, невидобуті корисні копалини, відокремлені 

водні об’єкти); 

– багаторічні насадження; 

– будівлі, споруди та їх структурні елементи (житлові будинки, квартири, 

місця загального користування житлових будинків, дачі, садові будинки, 

гаражі, інші будівлі); 

– передавальні пристрої; 

– підприємства, їх структурні підрозділи, цілісні майнові комплекси; 

– судна внутрішнього плавання, морські та повітряні судна; 

– космічні об’єкти. 

Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, 

яка характеризується певним місцем розташування, цільовим (господарським) 

призначенням та іншими ознаками, з визначеними щодо неї правами. 

Поліпшення земельної ділянки – це будь-які фізичні об’єкти, розташовані 

в межах земельної ділянки та фізично пов’язані з нею, а також фізичні наслідки 

будь-яких заходів, що спричинили зміну рельєфу, умов освоєння земельної 

ділянки або потенційну прибутковість її використання. 

Багаторічні насадження – це штучні багаторічні насадження незалежно 

від віку: плодово-ягідні, технічні, захисні, декоративні й озеленювальні 

насадження всіх видів; штучні насадження ботанічних садів, інших науково-

дослідних організацій і навчальних закладів для науково-дослідних цілей. 

Об’єктом класифікації цієї групи є зелені насадження кожного парку, скверу, 

саду, бульвару, подвір’я, території підприємства та інше. 

Будівлі – це приміщення, пристосовані для постійного або тимчасового 

перебування в них людей, а також об’єкти власності, функціонально пов’язані з 

такими приміщеннями. 



 

126 
 

Будівлі залежно від їхнього соціального призначення поділяються на 

будинки (у тому числі готелі, мотелі, кемпінги та інші подібні об’єкти 

туристичної інфраструктури), квартири, кімнати в багатосімейних 

(комунальних) квартирах, індивідуальні гаражі або місця на гаражних стоянках, 

або в гаражних кооперативах, дачні будинки та інші об’єкти дачної (садової) 

інфраструктури, відмінні від землі. 

Будівлі як об’єкти нерухомості поділяються на житлові і нежитлові.  

Нежитлові будинки – будівельно-архітектурні об’єкти, призначенням 

яких є створення умов для виробничого процесу, соціально-культурного 

обслуговування, збереження матеріальних цінностей. 

Житлові будинки призначені для постійного проживання людей, а також 

історичні пам’ятки, ідентифіковані, в основному, як житлові будинки. 

Споруди – це об’єкти нерухомості, відмінні від будівель. Споруди – це 

інженерно-будівельні об’єкти, призначені для створення і виконання технічних 

функцій (залізничні шляхи, тунелі, дороги, греблі, естакади) або для обслугову-

вання населення (стадіони, басейни, споруди міського благоустрою). До складу 

споруд входять усі пристрої, що становлять із ними єдине ціле.  

Споруди як об’єкти нерухомості можуть бути класифіковані на 

містобудівні (наземні й підземні), енергозабезпечуючі (нафтобази, 

теплоелектростанції), інфраструктурні (транспортні й термінальні), промислові 

(доменні та мартенівські печі, стапелі, елінги), екологічні (заводи з утилізації 

відходів й очисні споруди) та спеціальні споруди військово-промислового 

комплексу. 

Передавальні пристрої – (нафто- і газопроводи, лінії електропередач) 

широко використовуються як технологічні споруди паливно-енергетичних 

комплексів цивільного та промислового призначення. 

Підприємство як цілісний майновий комплекс – поєднує всі види майна, 

призначені для його діяльності: окремі об’єкти нерухомості (будівлі, споруди, 

земельні ділянки, устаткування), нематеріальні активи (права користування, ав-

торські права), а також оборотні кошти (сировина, готова продукція, грошові 
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кошти, зобов’язання). Підприємство загалом або його частина можуть бути 

об’єктом купівлі-продажу, оренди та інших угод, пов’язаних із становленням, 

зміною і закінченням майнових прав. 

Виникнення й розвиток правових норм щодо нерухомості обумовлені 

необхідністю правового регулювання відносин щодо землі. Земля як майно в 

повній мірі відбиває сутність нерухомості. Потенційний інвестор завжди 

намагатиметься зменшити свої ризики, а тому, інвестуючи певний об’єкт, буде 

прагнути придбати землю, на якій цей об’єкт розташований.  

Зв’язок об’єктів нерухомості із землею можливо визначити на основі 

матеріальних, економічних, юридичних та соціальних критеріїв.  

Матеріальний критерій полягає в тому, що нерухомістю є всі об’єкти, що 

природним або штучним способом пов’язані з землею, яка переносить на них 

свої природно-функціональні параметри. Всі об’єкти нерухомості мають певну 

площу, розташовані на певній відстані щодо джерел сировини, постачальників, 

споживачів, центрів концентрації споживчого попиту, транспортних ліній 

тощо. Таким чином, матеріальними параметрами нерухомості є такі: простір, 

площа, відстань.  

Зазначені просторові характеристики будівель і споруд (фундамент, 

матеріал стін тощо) визначаються природними фізичними властивостями 

землі – характером ґрунту, ландшафтом, рельєфом, кліматом. Особливі 

властивості мають такі об’єкти нерухомості, як електростанції, шахти. Їхня 

фізична залежність від землі ще більша. 

Не менш важливим для розуміння нерухомості є її економічний зв’язок із 

землею. Особливі економічні параметри нерухомості залежать від властивостей 

землі, як фундаментальної основи всіх інших видів нерухомості. Нерухомість 

стає ефективним об’єктом інвестування і надійним інструментом генерування 

доходу в разі наявності права власності на землю. Основні економічні елементи 

нерухомого майна – вартість і ціна також залежать від права власності на 

землю. Вартість і ціна первинно виникають з таких властивостей нерухомості 

як корисність, здатність задовольняти різні потреби й інтереси людей. 
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Економічні відносини щодо нерухомості впливають на процес ефективності 

формування муніципальних (місцевих) бюджетів та реалізації соціальних 

програм. Джерелами формування коштів, у цьому випадку є оподаткування 

власників нерухомості та отримання доходу від надання права користування 

муніципальним майном місцевих органів влади та місцевого самоврядування. 

Юридичний критерій визначає юридичний статус тих об’єктів, що 

розташовані в землі, на землі й над землею. Об’єкти нерухомості, що 

розташовані в землі та на поверхні землі, юридично реєструються за місцем 

розташування земельної ділянки. Щодо цих об’єктів нерухомості може 

виникати право власності та окремі види речових прав (сервітути, суперфіції, 

емфітевзиси). 

Соціальна роль нерухомого майна полягає в задоволенні фізіологічних, 

психологічних, інтелектуальних та інших потреб людей. Для задоволення цих 

потреб суттєве значення має земля бо більшість з того, що потрібно людині для 

проживання, вона одержує в кінцевому рахунку від землі.  

ЦК України закріплює такі особливості правового режиму нерухомості: 

а) Право власності та інші речові права на нерухомість, обмеження цих 

прав, їх виникнення, перехід та припинення підлягають державній реєстрації. 

б) Зобов’язання, предметом якого є нерухомість, за загальним правилом, 

виконується за місцезнаходженням цього майна. 

в) Набуття права власності на новостворене майно або набуття права 

власності за договором виникає з моменту державної реєстрації цієї 

нерухомості або переходу права власності на неї до набувача. 

г) Встановлений особливий порядок набуття права власності на 

безхазяйну річ та більш тривалі строки набувальної давності на нерухоме 

майно. 

д) Діють спеціальні правила укладання правочинів з нерухомістю, що 

передбачають залежність прав на земельну ділянку від прав на нерухомість. 

Нерухомість є сукупністю публічних і приватних прав, встановлюваних 

державою з урахуванням вітчизняних особливостей та міжнародних норм. 
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Приватні права можуть бути неподільними або частковими (спільне майно) і 

розділеними на основі фізичного горизонтального й вертикального 

розмежування майна на підземні ресурси, поверхню земельних ділянок, будівлі 

на них та повітряний простір. 

В Україні гарантоване право вільно розпоряджатись своєю власністю, 

тобто купувати, продавати, здавати в оренду чи передавати майно або права на 

володіння і користування ним іншим громадянам та підприємствам. 

Виключенням є випадок, якщо приватна власність на нерухомість 

суперечить суспільним інтересам, вона перестає належати до юрисдикції 

приватного права. В цьому разі передбачено вилучення у приватних осіб для 

державних чи муніципальних інтересів земельних ділянок разом із 

розташованими на них будинками і спорудами шляхом їх викупу. Існують й 

інші форми державного регулювання володіння і користування нерухомістю: 

будівельні обмеження, система зонування, вимоги з охорони навколишнього 

середовища, сервітути та інше. 

Щодо нерухомості можливі такі способи відчуження:  

а) купівля-продаж, приватизація, майновий найм, концесія, дарування та 

спадкування; 

б) купівля-продаж. Договір купівлі-продажу – один з найбільш 

розповсюджених видів договорів у господарському обігу. Всі види цього 

договору врегульовані у книзі 5 Цивільного кодексу України [4]. Відповідно до 

ст. 655 ЦК України договір купівлі-продажу – це договір, за яким одна сторона 

(продавець) зобов’язується передати майно (товар) у власність іншій стороні 

(покупцеві), а покупець зобов’язується прийняти майно і сплатити за нього 

певну грошову суму (ціну); 

в) приватизація – це відчуження майна, що перебуває у державній 

власності і власності Автономної Республіки Крим на користь фізичних та 

недержавних юридичних осіб. Відповідно до Конституції України (ст. 47) [2] і 

Житлового кодексу (ЖК) України (ст. 65) [5] наймачі житлових приміщень 

мають право придбати займані ними житлові приміщення у власність на 
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підставах, передбачених чинним законодавством. Основним нормативним 

актом, що регулює відносини передачі житлових приміщень, що входять у 

житловий фонд комунальної власності і житловий фонд, який знаходиться в 

повному господарському віданні або оперативному управлінні державних 

підприємств, установ та організацій (відомчий житловий фонд), у приватну 

власність громадян, є Закон України «Про приватизацію державного житлового 

фонду» від 19 червня 1992 року; 

г) майновий найм (оренда). Договір майнового найму (оренди) – це 

договір, за яким одна сторона (наймодавець) зобов’язується надати іншій 

стороні (наймачу) майно у користування за плату на певний строк (ст. 759 ЦК). 

Поняття оренди і майнового найму вживаються як тотожні, оскільки за 

будь-якої оренди має місце найм майна. Вживання то одного, то іншого терміна 

пов’язане в основному зі сформованою практикою їхнього найменування у 

певних сферах. Договір майнового найму (оренди) відрізняється від інших 

догорів такими особливостями: наймач отримує майно не у власність, а лише в 

тимчасове користування. Цією ознакою даний договір відрізняється від 

договорів міни, купівлі-продажу, за якими покупець майна стає його 

власником. Оскільки наймач є лише тимчасовим користувачем майна, із 

закінченням строку договору або у разі його дострокового розірвання він 

повинен повернути взяте в найм майно наймодавцю у справному вигляді; 

договір має оплатний характер. 

Істотні особливості характеризують договір оренди державного і 

комунального майна. У Законі України «Про оренду державного та 

комунального майна» оренда визначена як засноване на договорі строкове 

платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення 

підприємницької і іншої діяльності. Об’єктами оренди державного і 

комунального майна є: цілісні майнові комплекси підприємств, їхні структурні 

підрозділи (філії, цехи, дільниці); 

д) концесія. Поняття і правові основи регулювання відносин концесії 

державного та комунального майна, а також умови і порядок її здійснення 
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визначені Законом України «Про концесію» від 16.07.1999 р. Цей Закон 

визначає концесію як надання з метою задоволення суспільних потреб 

уповноваженим органом виконавчої влади або органом місцевого 

самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій 

основі юридичній або фізичній особі (суб’єкту підприємницької діяльності) 

права на створення (будівництво) і (або) управління (експлуатацію) об’єкта 

концесії (строкове платне володіння), за умови прийняття суб’єктом підпри-

ємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов’язань щодо створення 

(будівництва) і (або) управління (експлуатації) об’єктом концесії, майнової 

відповідальності і можливого підприємницького ризику. 

Нерухомість – складова національного багатства країни, що відіграє 

важливу роль у системі суспільних відносин, оскільки з нею пов’язане 

повсякденне життя людей, діяльність юридичних осіб та громадських 

об’єднань.  

Нерухомість – це сукупність матеріальних благ, об’єктів, створених у 

країні в результаті праці людей, а також частина природних ресурсів, 

придатних для економічного і соціального використання. 

Виокремлення нерухомих речей із решти майна пояснюється не лише 

важливістю природних ресурсів для економіки країни, а й тим, що до 

нерухомості законодавство відносить найцінніші й соціально значущі речі, що 

ніколи не залишать меж країни й завжди становитимуть основу формування 

всіх інших видів власності.  

У фінансово-економічному словнику за ред. Завгороднього А.Г. та 

Вознюк Г.Л. нерухомість визначається як земля та інші природні угіддя, що 

належать фізичній або юридичній особі, а також будь-яке майно, розміщене на 

землі, пов’язане з нею (будівлі, споруди, тощо) [6].  

У Оксфордському тлумачному словнику нерухоме майно трактується як 

будь-яке майно, що складається із землі, а також будівель та споруд на ній [7]. 

Міжнародні стандарти оцінки відносять до нерухомості землю та всі речі, 

що є природною частиною землі, наприклад, дерева, корисні копалини, а також 
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всі речі, приєднані до неї людьми, – будівлі та заходи покращення земель. Всі 

споруди, приєднані до землі, такі як каналізація, опалення і системи 

охолодження, вбудовані предмети, такі як ліфти, також є частиною 

нерухомості. 

Нерухомість є основою національного майна держави, вона є 

уречевленою у матеріальних об’єктах працею минулих років. Національне 

майно за своїм соціально-економічним призначенням поділяють на дві 

складові: 

а) майно у сфері виробництва функціонує у вигляді цілісних майнових 

комплексів, підприємств, будівель та споруд виробничого призначення, машин 

і обладнання. Саме воно є обов’язковим ресурсом, що забезпечує процес 

виробничо-господарської діяльності. За рахунок цього майна створюються 

активи суб’єктів господарювання; 

б) майно у сфері соціального та культурно-побутового обслуговування 

населення країни. Перш за все, це житлові будівлі та соціально-культурні 

об’єкти. 

Об’єкти нерухомості можливо певним чином класифікувати.  

За походженням усі об’єкти нерухомості поділяються на природні та 

штучні.  

Природні включають земельні ділянки, надра, багаторічні насадження, 

ліси, відокремлені водні об’єкти. 

Штучно створені об’єкти нерухомості за функціональним призначенням 

поділяються на житлові та нежитлові. Останні, в свою чергу, класифікуються 

на суспільні, комерційні об’єкти та інженерні споруди. 

До житлової нерухомості, призначеної для проживання людей, належать 

житлові будинки різної поверховості, квартири, кімнати, дачні будинки, інші 

житлові приміщення. 

Комерційна нерухомість приносить дохід або створює умови для його 

здобуття – офіси, ресторани, магазини, готелі, гаражі, склади, споруди, 

підприємства як майнові комплекси, підприємства побутового обслуговування 
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(лазні, душові, перукарні, пральні, кінолабораторії, приймальні пункти, ательє 

різного призначення). 

Суспільна (громадська) нерухомість – це лікувально-оздоровчі об’єкти 

(лікарні, поліклініки, будинки пристарілих, будинки дитини, санаторії, 

спортивні комплекси), навчально-виховні об’єкти (дитсадки, ясла, школи, 

училища, коледжі, університети, будинки дитячої творчості), культосвітні 

об’єкти (музеї, виставкові комплекси, будинки культури, театри, цирки, 

планетарії, зоопарки, парки культури, ботанічні сади), заклади науки та 

наукового обслуговування (академії та філії, науково-дослідні інститути, 

конструкторські бюро, проектні, проектно-пошукові, проектно-технологічні 

організації та інші), спеціальні об’єкти (адміністративні будівлі, пам’ятники, 

меморіальні споруди, вокзали, порти, поштамти, телефонні станції). Інженерні 

споруди та передавальні пристрої складають ще одну групу нерухомості. 

У більшості західноєвропейських країн об’єкти нерухомості 

класифікуються за категоріями А, Б та В. 

До категорії А належить нерухомість, що використовується власником 

для ведення підприємницької діяльності. У свою чергу, категорія А поділяється 

на такі класи: 

а) спеціалізована нерухомість – нафтопереробні, хімічні заводи та інші 

об’єкти виробничого використання; 

б) неспеціалізована нерухомість – магазини, офіси, склади.  

До категорії Б належить нерухомість, що використовується для 

інвестицій. Особливою ознакою її є вид доходу у вигляді орендної плати, 

іпотеки або процентних доходів по закладним. 

До категорії В належить нерухомість, що є надлишковою і не 

використовується для ведення бізнесу. 

У сучасних умовах нерухомість належить до основних ресурсів, що 

забезпечують ефективну діяльність господарюючих суб’єктів, муніципалітетів, 

органів державного управління та відповідний рівень життя окремої особи, 

людини та домогосподарств. Саме тому існує необхідність створення 
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ефективної системи управління нерухомістю.  

При побудові системи управління нерухомістю необхідно враховувати, 

що основними факторами виробництва є: земля, праця, капітал, підприємницькі 

здібності, інформація (включається останнім часом). Відповідно до цих 

факторів виробництва (за економічним призначенням) виділяють відповідні 

ринки:  

а) рнок товарів та послуг. Він включає ринок предметів споживання і 

послуг, ринки засобів виробництва, інформації й інтелектуального продукту 

(науково-технічних розробок), нерухомості; 

б) фінансовий ринок, до якого належать ринок капіталів (інвестиційний і 

кредитний ринки), ринок цінних паперів (фондовий), грошовий (валютний) 

ринок; 

в) ринок праці, робочої сили, людських ресурсів. 

Нерухомість, як фінансова категорія і форма вкладення капіталу, є одним 

з основних факторів національного виробництва. З її специфікою пов’язані 

певні особливості функціонування ринку нерухомості, а саме те, що йому 

притаманні властивості одночасно двох ринків – товарів та послуг (за формою) 

і фінансового (за економічним змістом). 

На ринку нерухомості відбувається торгівля землею, виробничими і 

невиробничими об’єктами, що на ній збудовані, в тому числі житловими 

будинками, квартирами.  

Нерухомість як товар має низку відмінностей від інших товарів. Це об’єкт 

довгострокових інвестицій (в землю, будівлі, житло, об’єкти підприємницької 

діяльності). Нерухомість займає певний простір, що визначає її 

місцезнаходження, умови проживання; може продаватися або передаватися у 

спадщину. 

Обсяги нерухомості, їх вартість та динаміка виступають показниками, що 

характеризують ефективність функціонування суб’єктів господарювання, 

муніципальних органів та держави загалом, а також рівень добробуту 

населення окремих країн, регіонів, населених пунктів. 
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На нашу думку, систему управління нерухомістю доцільно побудувати на 

основі виокремлення основних її компонент. Можливо для цього варто 

погодитись з підходом англійських експертів у сфері нерухомості, які 

виділяють такі найсуттєвіші компоненти нерухомості:  

а) функціональний. Це, в першу чергу, ресурсний компонент. Саме 

об’єкти нерухомості (земельні ділянки, технологічні споруди, об’єкти 

інфраструктури, виробничі і офісні приміщення) є базовими щодо забезпечення 

діяльності суб’єктів господарювання. Таким чином, управління передбачає 

необхідність визначення оптимальних обсягів, складу і структури нерухомості, 

тобто обґрунтування обсягів та оптимізації структури активів і порядку їх 

використання; 

б) фінансовий. Об’єкти нерухомості – це активи суб’єктів 

господарювання. Тому їх обсяги, склад, вартість, поточний стан та інші хара-

ктеристики безпосередньо впливають на ефективність діяльності суб’єктів 

господарювання 

Таким чином, управлінські дії, в першу чергу, повинні бути націлені на 

зниження собівартості виготовлення і реалізації продукції (послуг), оптимізації 

обсягів податкових платежів, підвищення ринкової вартості бізнесу, його 

інвестиційної привабливості та інше;  

в) фізичний. Нерухомість – це сукупність фізичних об’єктів, що за своїми 

проектними характеристиками і поточним станом впливають на безпеку, якість, 

комфортність основної виробничої діяльності. Ці об’єкти вимагають 

дотримання певних умов і режиму експлуатації, встановлених законодавством 

та нормативними актами будівництва, землевпорядкування, санітарного стану, 

водопостачання, водовідведення та інше. Управлінські дії повинні бути 

націлені на реалізацію комплексу технічного менеджменту (управління 

експлуатаційним станом нерухомості) та його фінансового забезпечення 

(фінансове забезпечення управління експлуатацією нерухомості) одночасно зі 

створенням додаткових робочих місць. 

При побудові системи управління нерухомістю доцільно враховувати, що 
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певна частка факторів впливу на динаміку вартості об’єктів нерухомості є 

інтегральними за своїм змістом. Тобто вони, з одного боку є результатом 

ефективного управлінського впливу (внутрішні фактори), з іншого – 

віддзеркалюють вплив соціальних процесів, політичних змін, ринкової 

кон’юнктури, характеру державного впливу (зовнішні фактори).  

Серед зовнішніх факторів виділяють такі: 

а) параметри державної житлової політики: наявність загальнодержавних 

та регіональних програм масового будівництва дешевого житла, розвитку 

індивідуального малоповерхового будівництва, реформ управління 

комунальною нерухомістю та інше; 

б) особливості державної програми приватизації об’єктів промисловості, 

заходів щодо забезпечення зростання інвестиційної привабливості і зниження 

ризиків інвестування в окремих регіонах та секторах економічної діяльності; 

в) наявність державних програм стимулювання розвитку малого та 

середнього бізнесу; 

г) рівень досконалості принципів оподаткування майна фізичних та 

юридичних осіб, введення єдиного податку на нерухомість та інше. 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин можна вважати 

загальновизнаною серед науковців (а також переважної частини досвідчених 

практиків сільськогосподарського землекористування) позицію щодо 

необхідності кардинальної зміни підходів до використання земельного фонду. 

Вирішення питання ринку земель є основою стратегії розвитку територій. 

Розвиток території можливий лише за умови вирішення земельних питань.  

На сьогоднішній день поширеною є думка про те, що треба негайно 

сформувати і забезпечити функціонування ринку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. Але слід зазначити, що існує і 

протилежна точка зору, прихильники якої стверджують, що ні в якому разі 

неможливо розпочати купівлю-продаж земельних ділянок, тобто виступають 

проти створення ринку земель. Тобто загальна думка щодо створення ринку 
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земель поділяється на два діаметрально протилежні напрями: один – за 

створення ринку земель, інший – не підтримують ідею створення ринку земель. 

На нашу думку, перш за все необхідним є усвідомлення необхідності 

існування ринку земель та вирішення низки питань щодо його створення на 

законодавчому рівні. В основу філософії земельної реформи та створення ринку 

земель повинні бути покладені наступні принципи: високий рівень життя 

населення; соціальна справедливість. На сучасному етапі, на жаль, ці питання є 

законодавчо невирішеними. По-перше, якщо говорити про об’єднання 

територіальних громад і децентралізацію владних повноважень, то досягнення 

ефективності їх функціонування, можливо лише за умови передачі у власність 

ділянок державної власності, що є необхідною умовою вирішення соціальних, 

економічних, екологічних та інших питань. Без дотримання цієї умови є 

неможливим розвиток територій та функціонування ринку земель. Це питання є 

стратегічним [8]. 

В якості тактичних питань, слід визначити, що для функціонування ринку 

земель повинна існувати загальноприйнята методика визначення вартості 

земельної ділянки. На сьогоднішній день методики, які затверджені КМУ, не 

визначають реальної (ринкової) вартості земельної ділянки. Якщо, наприклад, 

визначати вартість земельної ділянки через ринковий механізм – взаємодію 

попиту і пропозиції, слід зауважити, що виникне надлишок, адже попит будуть 

виявляти власники значних фінансових ресурсів, яких незначна кількість, а 

пропозиція буде надмірна, тобто пропозиція буде значно перевищувати попит. 

Внаслідок такої асиметрії земельні ділянки не будуть мати справедливої 

адекватної ціни. Для вирішення цього питання, на нашу думку, варто, 

використати позитивний досвід Польщі та інших європейських країн. 

Справедливими є підходи диференціації вартості в залежності від місця 

розташування, якості земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

тобто бонітетна оцінка. Але вони потребують негайної реалізації, адже на 

сьогоднішній день відсутня чітка методика визначення вартості особливого 

специфічного товару – земельна ділянка. Це призводить до того, що, наприклад 
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дві ділянки розташовані поряд, мають різницю у вартості в десять разів. Це 

говорить про те, що методика оцінки земельних ділянок є суб’єктивною 

(маніпулятивною), адже містить низку коефіцієнтів, які дозволяють корегувати 

вартість земельної ділянки у бік збільшення або зменшення. 

Таким чином, на сьогоднішній день неможливим є створення ринку 

земель та його ефективне функціонування без врегулювання стратегічних й 

тактичних питань. 

На сучасному етапі розвитку земельних відносин вкрай важливим є 

визначення ефективної методики оцінки земель сільськогосподарського 

призначення. Існує низка протилежних поглядів щодо вирішення цього 

питання, але спільним є усвідомлення того, що в основою оцінки є перш за 

все – агрокліматична оцінка, тобто вивчення температурного режиму, якості і 

типу ґрунтів, врожайності, а потім вже здійснюється економічна класифікація 

земель сільськогосподарського призначення.  

У зв’язку з цим позитивним є дослід провідних країн світу. Наприклад, 

система оцінки земель у Великобританії, Німеччині та Канаді складається з 

двох етапів: перший етап – агрокліматична оцінка земельних ділянок. При 

цьому, основним критерієм є відмінності в кліматичних умовах, якості ґрунтів, 

місцезнаходженні та рельєфу; другий етап – економічна оцінка, яка базується 

на розрахунку показника стандартної чистої продукції. Слід зауважити, що 

специфіка оцінки така, що всі вказані вище відомості щодо агрокліматичної 

оцінки відображаються на уніфікованих картках, на підставі яких 

розраховується вартість земельної ділянки. 

В Україні існують методики оцінки земель сільськогосподарського 

призначення. Найбільш розповсюдженою є нормативна грошова оцінка. У 

березні 2017 р. вступила в силу нова Методика нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення. Вона вводить абсолютно новий 

підхід до оцінювання ділянок (як сільськогосподарських угідь, так і 

несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення). 

Завдяки новій методиці суттєво спрощується процедура проведення даної 
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грошової оцінки. Зокрема, передбачена можливість розробки технічної 

документації на адміністративний район. Оцінка конкретної земельної ділянки 

здійснюватиметься шляхом надання витягу з такої технічної документації. 

Таким чином, буде отримано більш збалансовану за регіонами нормативну 

грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, що відображатиме 

сучасні економічні реалії. 

Співставлення агрокліматичних умов та інтенсивності використання 

земельних ділянок забезпечується через зонування територій, тобто 

здійснюється бонітетна оцінка – якісна оцінка ґрунтів за їхніми внутрішніми 

(діагностичними) ознаками. Відповідно до методики бонітування ґрунтів, 

розробленої в Україні, її здійснюють за такими показниками, як вміст гумусу і 

фізичної глини в орному шарі, потужність (глибина) гумусових горизонтів. 

Вплив на родючість ґрунтів негативних чинників (змитість, солонцюватість, 

засоленість, кислотність, оглеєність, щільність) визначають за допомогою 

введення відповідних знижувальних (екологічних) коефіцієнтів. Родючість 

ґрунтів оцінюють у відносних величинах-балах за 100-бальною замкнутою 

шкалою, де за еталон приймають найкращі за якістю ґрунти. Оскільки 

різноманітні культури неоднаково вибагливі до ґрунтової родючості, то 

бонітування проводять стосовно окремих культур (так зване приватне 

бонітування ґрунтів). 

Зауважимо, що в умовах ринку постає питання оцінки земель як 

особливого товару на основі взаємодії попиту і пропозиції. Але це може 

призвести до перевищення пропозиції земельних ділянок над попитом 

внаслідок високої ціни на землю. В свою чергу, економічна оцінка земель 

залежить від раціональності їх використання, що значно впливає на зміну 

агрокліматичних характеристик. Тому на сучасному етапі актуальним питанням 

є розробка системи показників для еколого-економічної оцінки земельних 

ділянок, що визначає зміну вартості на основі зміни природно-ресурсних 

характеристик [9; 10; 11].  
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Для ефективного управління необхідно знати, як використовується та чи 

інша земельна ділянка, який вклад до місцевого бюджету вносить орендар у 

вигляді орендної плати, земельного податку, дивідендів на паї, прибуткового 

податку від виробництва сільгосппродукції, обсяги виробництва, додержання 

екологічних і правових норм. Одним з напрямків вирішення зазначених 

проблем є створення й використання на районному рівні сучасної 

автоматизованої системи управління, яка надасть органам влади й місцевого 

самоврядування інформаційну підтримку прийняття науково обґрунтованих 

рішень щодо ефективного використання землі. 

Проте проблема полягає у тому, що управління земельними ресурсами 

регіону є невід’ємною частиною загальної проблеми управління регіоном. Це 

потребує більш широкого та комплексного підходу до підготовки та 

представлення інформації, необхідної для прийняття рішень.  

Багаторічний досвід розробки, впровадження і супроводження подібних 

систем свідчить про необхідність створення різнорівневих систем. На рівні 

сільських, селищних і міських рад функціонують АРМи землевпорядників, 

бухгалтерів, касирів, економістів, інших фахівців, які дають можливість 

вирішення будь-яких задач компетенції місцевого самоврядування. В процесі 

функціонування інформаційних систем першого рівня йде формування 

локальних баз даних і автоматизована передача потрібної інформації по 

сучасним комп’ютерним мережам на другий рівень – в бази даних 

інформаційно-аналітичного центру району. Інформаційні системи районного 

рівня акумулюють в собі потрібну інформацію з місцевого рівня, з районних 

управлінських структур, а також із зовнішнього середовища, створюючи 

інформаційне поле підтримки прийняття рішень по ефективному управлінню 

землею та іншими ресурсами району [12]. 

На відміну від багатьох діючих в районі інформаційних систем, які по 

принципу «інформаційного пилососу» викачують інформацію на державний 

рівень, не залишаючи її в базах даних району, ми пропонуємо відкриті системи, 

які виконують експорт-імпорт даних в вертикальному і горизонтальному 
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напрямках і обов’язкове накопичення інформації в своїх базах даних. Такі 

принципи побудови систем дають змогу розвивати їх в напрямі розвитку 

аналітичних можливостей, створення СППР, переходу до сучасних 

демократичних принципів організації місцевого самоврядування в формі 

об’єднаних територіальних громад. 

Складовою частиною комунальної власності України є нерухомість галузі 

житлово-комунального господарства (ЖКГ). ЖКГ є однією і сфер економічної 

діяльності, що має суттєве економічне і соціальне значення. Її дяльність 

пов’язана зі створенням виокремлених складових національного майна. 

По-перше, це накопичення майна у сфері соціального і культурно-

побутового обслуговування населення країни (житлові будівлі та соціально-

культурні об’єкти).  

По-друге, надання житлово-комунальних послуг передбачає певну 

виробничо-господарську діяльність з використанням активів галузі: будівель, 

споруд виробничого призначення, машин і обладнання, мереж та інше. Тобто 

ЖКГ забезпечує створення майна у сфері виробництва.  

Таким чином, ЖКГ має важливе значення для забезпечення процесу 

створення національного майна (нерухомості), що є основою функціонування 

національного господарства. 

ЖКГ є складовою системи міського господарства, основною задачею 

якого є забезпечення потреб суспільства. 

До складу житлово-комунального господарства входять: водопровідно-

каналізаційне господарство (ВКГ), комунальна енергетика (електро-, тепло-, 

газопостачання) (КЕ), житлове господарство та ремонтно-експлуатаційне 

виробництво (ЖГ), міський електротранспорт (МЕТ), шляхове господарство 

(ШГ), зовнішнє освітлення (ЗО), благоустрій, побутове обслуговування (ПО), 

готельне господарство (ГГ) та інші.  

Загальне управління ЖКГ покладене на місцеві органи виконавчої влади, 

яким підпорядкована більшість комунальних підприємств та житлових 

організацій. Податки з доходів цих підприємств зараховуються до місцевих 
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бюджетів. За рахунок коштів місцевих бюджетів покриваються збитки 

підприємств ЖКГ та фінансування будівництва нових об’єктів. 

ЖКГ в Україні є однією з найбільш ресурсо- та енергоємних галузей 

національного господарства. У галузі сконцентровані 25% основних фондів 

держави, зайнято 15% працездатного населення, споживається 44% 

енергоресурсів, що становить близько 30% загальних витрат палива у країні.  

Основу житлового господарства держави складає житловий фонд. Його 

експлуатацію здійснюють організації, що підпорядковані міським радам, іншим 

організаціям, а також приватні фірми. Для обслуговування житлового фонду та 

нежилих приміщень у системі житлового господарства функціонують ремонтні, 

будівельні, транспортні й інші організації, промислові підприємства.  

Комунальні підприємства поділяються на: 

а) санітарно-технічні (водопроводи, каналізації, підприємства із 

санітарної очистки); 

б) транспортні (міський транспорт); 

в) комунальної теплоенергетики (електро-, тепло-, газопостачання); 

г) комунального обслуговування (побутове обслуговування, готельне 

господарство); 

д) підприємства та організації зовнішнього благоустрою (шляхове 

господарство, озеленення, вуличне освітлення). 

Особливістю ЖКГ є також те, що основний вид продукції галузі – це 

послуги. Послуги – це результат діяльності людини, корисний ефект якого 

полягає у задоволенні певних її потреб. Здатність задовольняти певні потреби 

людини називають корисністю. Австрійська школа теорії цінності підкреслює, 

що корисність має суб’єктивний характер. Все те, що має корисність прийнято 

називати благом – матеріальним та нематеріальним носієм корисності, що може 

задовольнити потреби. 

Отже, розв’язання проблем ефективного управління комунальною 

(муніципальною) нерухомістю передбачає, на нашу думку використання 

системного, комплексного, міжнаукового та міждисциплінарного підходу, що 
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базується на наукових засадах. 

Результати досліджень, викладених у розділі, опубліковані у роботах:   [8-

13] та апробовані [8, 9, 12, 13]. 
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2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ 

КОМУНАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ЯК СКЛАДОВИХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Узагальнений фінансово-економічний стан бюджетів 

територіальних громад 

 

 

Основою фінансового забезпечення діяльності представницьких та 

виконавчих органів місцевого самоврядування є бюджет. Із бюджету 

фінансуються заходи щодо соціального й економічного розвитку відповідної 

території, здійснюється перерозподіл національного доходу, створеного в 

межах території. 

Унаслідок прийняття змін до Податкового кодексу України та 

Бюджетного кодексу України суттєво розширені фінансові можливості 

місцевого самоврядування. Основними податками, що сплачуються до місцевих 

бюджетів об’єднаних територіальних громад (у відсотках) є такі: 

а) 60% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО); 

б) 25% екологічного податку; 

в) 5% акцизного податку з реалізації підакцизних товарів; 

г) 100% єдиного податку; 

д) 100% податку на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності; 

е) 100% податку на майно (нерухомість, майно, транспорт); 

ж) державне мито; 

з) плата за надання адміністративних послуг, алміністративні штрафи та 

штрафні санкції; 

к) збір за місце паркування транспортних засобів; 
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л) туристичний збір; 

м) плата за ліцензії та сертифікатии на певні види господарської 

діяльності; 

н) надходження від орендної плати за користування майновими 

комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності; 

о) рентні плати за користування надрами (у т.ч. для видобування 

корисних копалин), за спеціальне використання води та водних об’єктів, 

лісових ресурсів;  

п) орендна плата за водні об’єкти, їх частини; 

р) плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

(банківські депозити); 

с) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності; 

т) 75% коштів сум відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісового виробництва. 

Таким чином, унаслідок прийняття змін до Податкового кодексу України 

та Бюджетного кодексу України суттєво розширені фінансові можливості 

місцевого самоврядування. Передбачається, що територіальні громади 

отримають увесь спектр повноважень та фінансових ресурсів, що мали тільки 

міста обласного підпорядкування. Це, наприклад, зарахування 60% ПДФО на 

власні повноваження, прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом (прямі 

відносини мають обласні, районні, міста обласного значення), державні 

субвенції. З 2015 р. джерела формування доходів місцевих бюджетів було 

розширено за рахунок передачі з державного бюджету до місцевих низки 

податків, а також запровадження нових зборів. Але це не дає підстави вважати, 

що розширення кількості місцевих податків і зборів призведе до автоматичного 

підвищення ефективності процесу формування дохідної частини місцевих 

бюджетів. 

За цей час сформований і діє основний пакет нового законодавства, 

впроваджуються першочергові законодавчі ініціативи. Мова йде про: 

а) Закони про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів 
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України. Завдяки цим змінам, за три роки місцеві бюджети зросли на 

78 млрд грн: з 68,6 млрд в 2014 до 146,6 млрд грн в 2016 році. Частка місцевих 

бюджетів у зведеному бюджеті України постійно зростає і на кінець 2017 року 

наближається до 50 % (у 2015 році – 45,6%). 

б) Закон «Про добровільне об'єднання територіальних громад» надав 

змогу почати формувати спроможний базовий рівень місцевого 

самоврядування. На початок 2017 року створено вже 366 об'єднаних 

територіальних громад (ОТГ), які  Уряд  визнав спроможними. До складу цих 

ОТГ увійшли близько 1800 колишніх місцевих рад. 30 квітня та 29 жовтня 2017 

року перші вибори пройшли ще у 248 ОТГ. 24 грудня 2017 року обиратимуть 

своїх місцевих лідерів ще у 51 об'єднаній громаді. Зараз 5,7 млн   людей 

проживають в ОТГ. Такі темпи міжмуніципальної консолідації міжнародні 

експерти називають дуже високими. Закон також запровадив інститут старост в 

ОТГ, які представляють інтереси сільських мешканців в раді громади. Сьогодні 

обрано вже більше 600 старост, ще більше 1,7 тис. осіб виконують обов'язки 

старост. 

в) Закон «Про співробітництво територіальних громад» створив механізм 

вирішення спільних проблем громад: утилізація та переробка сміття, розвиток 

спільної інфраструктури тощо). На кінець 2017 року реалізується вже 

108 договорів про співробітництво. Цим механізмом скористалися близько 

500 громад. 

г) Закон «Про засади державної регіональної політики». Державна 

підтримка регіонального розвитку та розвитку інфраструктури громад за час 

реформи зросла у 30 разів: з 0,5 млрд в 2014 до 14,9 млрд грн у 2017 році. 

21 область прийняла рішення про створення Агенції регіонального розвитку, в 

усіх областях працюють Центри розвитку місцевого самоврядування, які в тому 

числі допомагають  місцевій  владі  втілювати регіональні стратегії. 

д) Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та 

удосконалення містобудівного законодавства». Нові містобудівні 
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повноваження отримали вже майже 90 міст та ОТГ. 

е) Пакет законів щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг. Це  дозволило 

делегувати органам місцевого самоврядування відповідного рівня 

повноваження з надання базових адміністративних послуг: реєстрацію місця 

проживання, видачу паспортних документів, державну реєстрація юридичних 

та фізичних осіб, підприємців, об'єднань громадян, реєстрацію актів цивільного 

стану, речових прав, вирішення земельних питань тощо. 

Нова законодавча база значно посилила мотивацію до міжмуніципальної 

консолідації в країні, створила належні правові умови та механізми для 

формування спроможних територіальних громад сіл, селищ, міст, які 

об'єднують свої зусилля у вирішенні нагальних проблем. Також вже виправдала 

себе нова модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів, які отримали 

певну автономію і незалежність від центрального бюджету. Однак порребує 

подальшого вдосконалення законодавча база, у першу чергу – внесення змін до 

чинної Конституції. 

Одночасно з розширенням бази формування дохідної частини місцевих 

бюджетів, відбулось перенесення значного обсягу витрат, передусім 

соціальних, до видатків місцевих бюджетів. Це обумовлює необхідність 

пошуку шляхів формування більш стійких доходів місцевих бюджетів. Саме 

тому в Україні виникла необхідність удосконалити чинну систему формування 

та розподілу доходів місцевих бюджетів. 

 

 

2.2. Фінансово-економічний стан комунального господарства 

 

 

Складовою частиною майна територіальних громад є жилово-комунальне 

господарство. Наведемо результати аналізу його стану. У таблиці 2.1 наведені 

дані щодо фінансових результатів, обсягів дебіторської та кредиторської 
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заборгованості ЖКГ України впродовж 2001 – 2011 років. 

Таблиця 2.1 ‒ Динаміка фінансових показників ЖКГ України впродовж 

2001 – 2011 років 

Роки Фінансовий 

результат, 

млрд грн  

Дебітор-

ська 

заборгова-

ність, млрд 

грн   

Кредитор-

ська 

заборгова-

ність, млрд 

грн   

Темпи зростання, % 

Фінан-

сового 

результату 

(збитків) 

Дебіторської 

заборгова-

ності 

Кредитор-

ської 

заборгова-

ності 

2001 -0,8900 8,2130 7,7000 - - - 

2002 -0,9000 8,6010 8,2900 101,12 104,72 107,66 

2003 -1,0000 8,7000 8,6000 111,11 101,15 103,74 

2004 -0,8300 8,4500 8,7000 83,00 97,13 101,16 

2005 -1,6000 Н.д. Н.д. 192,77 - - 

2006 -1,7000 8,0657 8,0000 106,25 - - 

2007 -1,8000 8,8000 9,2000 105,88 109,10 115,00 

2010 -2,9705 11,8365 16,2407 - - - 

2011 -1,8558 13,5433 19,8559 62,47 114,42 122,26 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 

 

На рисунку 2.1 графічно порівнюються темпи зміни прибутку ЖКГ, 

дебіторської та кредиторської заборгованостей за період 2000 – 2011 рр.  
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Рисунок 2.1 – Темпи зміни фінансового результату, дебіторської та  

кредиторської заборгованостей ЖКГ України у 2002–2011 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Як бачимо, впродовж проаналізованого періоду фінансовий стан галузі 

погіршувався – зростали обсяги збитків. Найбільші за останні 10 років збитки 

були у 2010 році – 2,9705 млрд грн , у 2011 році їх розмір дещо скоротився, але 

залишився досить високим – 1,8558 млрд грн  

Для оцінки фінансового стану ЖКГ необхідні не стільки абсолютні 

значення дебіторської та кредиторської заборгованостей, але та їх 

співвідношення. Задовільний фінансовий стан об’єкта дослідження 

забезпечується за умови, що кредиторська заборгованість (джерела активів) має 

бути покрита дебіторською (розміщення активів). 

Станом на 2016 р. ситуація, яка склалася у вітчизняному ЖКГ, є 

загрозливою. Спостерігається тенденція перебільшення кредиторської 

заборгованості над дебіторською. У 2001–2006 рр. їх розміри були близькі, з 

2007 р. – кредиторська заборгованість перевищує дебіторську і зростає більш 

швидкими темпами. У 2007 році кредиторська заборгованість була більша за 

дебіторську на 0,4 млрд грн , у 2010 р. – на 4,4042 млрд грн , а у 2011 р. – вже 

на 6,3126 млрд грн.. Тобто обсяг боргів житлово-комунального господарства 

значніший, ніж заборгованість держави перед галуззю. Це, на нашу думку, 

свідчить про те, що причини збитковості діяльності ЖКГ не тільки в 

заборгованості споживачів його послуг, але й у неефективності фінансового-

економічного механізму та менеджменту галузі.  

З метою прогнозування динаміки фінансових результатів, дебіторської та 

кредиторської заборгованості ЖКГ, використаємо можливості моделювання з 

використанням MS Excеl. Прогнозування здійснювалось за п’ятьма 

математичними моделями: лінійній, логарифмічній, поліноміальній, ступеневій 

та експоненціальній. Отримані результати наведені на рисунках 2.2 – 2.4. 
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Рисунок 2.2 – Моделювання фінансових результатів (збитків) ЖКГ України 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Рисунок 2.3 – Моделювання дебіторської заборгованості ЖКГ України 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 



 

151 
 

2008 2010200620042002

y = 1,0838x + 3,7787

R2 = 0,7502

(2)

y = 5,4217Ln(x) + 1,5416

R2 = 0,557

(3)

y = 5,787e0,0866x

R2 = 0,7773

(4)

y = 0,0005x 6 - 0,0234x 5 + 0,3889x 4 - 3,1586x 3 + 12,996x 2 - 25,172x + 25,836

R 2 = 0,9995 (1)

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

1 3 5 7 9 11 роки

млрд.грн.

Кредиторська заборгованість, млрд.грн. Лінійна апроксимуюча крива (2)
Логарифмічна апроксимуюча крива (3) Експоненційна апроксимуюча крива (4)
Поліноміальна апроксимуюча крива 6 ступеня (1)

 
Рисунок 2.4 – Моделювання кредиторської заборгованості ЖКГ України 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

Найкраща модель обиралась на основі показника точності апроксимації 

(R
2
), а саме його наближеності до одиниці. 

Були отримані такі результати: 

а) для величини фінансових результатів: 

1) апроксимація з використанням полінома 6 ступеня:  

у = 0,0006х
6
 – 0,0247х

5 
+ 0,3937х

4
 – 3,1348х

3
 + 12,976х

2
 – 26,266х + 19,291, 

для якої R
2
 = 0,9509;  

2) апроксимація з використанням полінома 5-го ступеня:  

у = 0,0009х
5 

– 0,314х
4
 + 0,4032х

3
 – 2,426х

2
 + 6,5744х – 7,1638, для якої 

R
2
 = 0,8266;  

3) апроксимація з використанням полінома 4-го ступеня:  

у = 0,0009х
4
 – 0,0188х

3
 + 0,1199х

2
 – 0,3688х – 0,4606, для якої R

2
 = 0,7765;  

4) апроксимація з використанням полінома 3-го ступеня:  

у = 0,0055х
3
 – 0,1135х

2
 + 0,518х – 1,5436, для якої R

2
 = 0,7688;  

5) апроксимація з використанням полінома 2-го ступеня:  

у = 0,0022х
2
 – 0,1937х – 0,3405, для якої R

2
 = 0,7227;  
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6) лінійна апроксимація:  

у = – 0,1632х – 0,4255, для якої R
2
 = 0,7217;  

7) апроксимація з використанням логарифмічної функції:  

у = – 0,9126 ln х
 
+ 0,0904, для якої R

2
 = 0,6684;  

б) для дебіторської заборгованості: 

1) апроксимація з використанням полінома 6-го ступеня:  

у = 0,0004х
6
 – 0,0143х

5 
+ 0,1879х

4
 – 1,1421х

3
 + 3,2191х

2
 – 3,6997х + 9,6653, 

для якої R
2
 = 0,9998;  

2) апроксимація з використанням полінома 5-го ступеня:  

у = 0,0002х
5 

– 0,0078х
4
 + 0,1534х

3
 – 1,2796х

2
 + 4,4694х + 3,2571, для якої 

R
2
 = 0,9972;  

3) апроксимація з використанням полінома 4-го ступеня:  

у = –0,0024х
4
 + 0,0821х

3
 – 0,847х

2
 + 3,2906х + 4,3893, для якої R

2
 = 0,997;  

4) апроксимація з використанням полінома 3-го ступеня:  

у = 0,0165х
3
 – 0,2428х

2
 + 1,098х – 6,9667, для якої R

2
 = 0,9911;  

5) апроксимація з використанням полінома 2-го ступеня:  

у = 0,1003х
2
 – 0,9566х + 10,327, для якої R

2
 = 0,9536;  

6) лінійна апроксимація:  

у = 0,4627х + 6,5183, для якої R
2
 = 0,7049;  

7) апроксимація з використанням степеневої функції:  

у = 6,4448 х
0,2182

, для якої R
2
 = 0,5154;  

8) апроксимація з використанням логарифмічної функції:  

у = – 0,9126 ln х
 
+ 0,0904, для якої R

2
 = 0,6684; 

9) апроксимація з використанням експоненційної функції:  

у = 7,0316 е
0,0441х

, для якої R
2
 = 0,7085.  

в) для кредиторської заборгованості:  

1) апроксимація з використанням полінома 6-го ступеня:  

у = 0,0005х
6
 – 0,0201х

5 
+ 0,2801х

4
 – 1,8261х

3
 + 5,6273х

2
 –7,2147х + 10,867, 

для якої R
2
 = 0,9995; 

2) апроксимація з використанням полінома 5-го ступеня:  
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у = – 0,0008х
5 
+ 0,0236х

4
 – 0,2218х

3
 + 0,7037х

2
 + 0,0209х + 6,2368, для якої 

R
2
 = 0,9986;  

3) апроксимація з використанням полінома 4-го ступеня:  

у = – 0,004х
4
 + 0,1439х

3
 – 1,1557х

2
 + 6,0678х + 0,4286, для якої 

R
2
 = 0,9979;  

4) апроксимація з використанням полінома 3-го ступеня:  

у = 0,0346х
3
 – 0,5089х

2
 + 2,4143х + 4,7233, для якої R

2
 = 0,9947;  

5) апроксимація з використанням полінома 2-го ступеня:  

у = 0,2105х
2
 – 1,8942х + 11,77, для якої R

2
 = 0,9627;  

6) лінійна апроксимація:  

у = 1,0838х + 3,7787, для якої R
2
 = 0,7502;  

7) апроксимація з використанням логарифмічної функції:  

у = 5,4217 ln х
 
+ 1,5416, для якої R

2
 = 0,557; 

8) апроксимація з використанням експоненційної функції:  

у = 5,787 е
0,08661х

, для якої R
2
 = 0,7773.  

Оптимальною для досліджених випадків є апроксимація з використанням 

полінома 6 ступеня. Рівняння в усіх трьох випадках достатньо близькі, що, на 

нашу думку, свідчить про тісний взаємозв’язок зазначених показників: 

фінансовий результат діяльності ЖКГ суттєво залежить від стану дебіторської 

та кредиторської заборгованостей. Таким чином, збитковість діяльності 

житлово-комунальної галузі України є результатом неефективного 

використання обігових коштів (дебіторська заборгованість) та наявності 

суттєвих поточних зобов’язань (кредиторська заборгованість). Як відомо, в 

структурі оборотних активів комунальних підприємств дебіторська 

заборгованість перевищує 70%. У свою чергу, встановлені тарифи на житлово-

комунальні послуги в найкращому випадку, знаходяться на рівні собівартості, а 

у деяких випадках – нижчі за неї, що і обумовлює зростання збитковості 

діяльності ЖКГ. Додатковим негативним фактором є зношеність основних 

фондів, величина якої сягає 70%. 
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Проаналізуємо структуру дебіторської заборгованості у 2011 р. за 

категоріями боржників та підгалузей: водопровідно-каналізаційного 

господарства (ВКГ), комунальної теплоенергетики (КТЕ), житлового 

господарства (ЖГ), міського електротранспорту (МЕТ) та інших (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 – Дебіторська заборгованість ЖКГ України станом на 1 січня 

2012 року, млн  грн  або % 

Структура 

заборгованості 

 

 

Всього 

по 

ЖКГ 

Частка у 

загальній 

заборго-

ваності, % 

У тому числі: 

 

 
ВКГ КТЕ ЖГ MET 

Інші 

підгалузі 

Дебіторська 

заборгованість за 

послуги, у т.ч.: 

13543,3 100 3488,3 

або 

25,76% 

6924,4 

або  

51,13% 

2745,6 

або 

20,27% 

90,3 

або 

0,67% 

294,8 

або  

2,18% 

населення 

безпосередньо 

9278,0 68,51 1648,4 

або  

17,76% 

5360,4 

або 

57,78% 

2149,5 

або 

23,17% 

1,3 

або 

0,01% 

118,4 

або 

1,28% 

пільги 299,1 2,21 40,7 

або 

13,61% 

113,3 

або 

37,88% 

122,1 

або 

40,82% 

18,4 

або 

6,15% 

4,6 

або  

1,53% 

субсидії 143,2 1,06 11,0 

або 

7,68% 

63,7 

або 

44,48% 

56,8 

або 

39,66% 

10,0 

або 

6,98% 

1,7 

або 

1,19% 

місцеві бюджетні 

установи 

708,8 5,23 12,8 

або 

1,81% 

621,1 

або 

87,63% 

29,4 

або 

4,15% 

1,8 

або 

0,25% 

43,6 

або 

6,15% 

державний 

бюджет 

201,3 1,49 14,1 

або 

7,00% 

134,5 

або 

66,82% 

1,8 

або 

0,89% 

42,7 

або 

21,21% 

8,3 

або 

4,12% 

інші споживачі 2912,9 21,50 1761,2 

або 

60,46% 

631,5 

або  

21,47% 

386,1 

або 

13,25% 

16,1 

або 

0,55% 

118,0 

або  

4,05% 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 

 

У дебіторській заборгованості за 2011 р. найбільшу частку складала 

заборгованість населення – 9278,0 млн  грн  або 68,51%. За категоріями 

підгалузей – найбільшою є дебіторська заборгованість у комунальній 

теплоенергетиці – 6924,4 млн  грн  або 51,13% від загального обсягу. Крім того, 

заборгованість населення є найбільшою і щодо КТЕ – 5360,4 млн  грн  або 

57,78%. Таким чином, резервом скорочення дебіторської заборгованості є 

створення умов для стимулювання населення до своєчасної сплати спожитих 
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житлово-комунальних послуг. Заслуговує на увагу також пошук шляхів 

скорочення заборгованості інших споживачів, частка боргів яких складає 

2912,9 млн  грн  або 21,50%. 

Аналіз даних таблиці 2.2 свідчить, що практично всі категорії боржників 

(за виключенням інших споживачів, в яких найбільші борги за ВКГ), мають 

найбільшу дебіторську заборгованість щодо розрахунків за комунальну 

теплоенергетику – від 37,7 до 87,63% від загальної суми. На нашу думку, така 

ситуація створює загрозу фінансовій безпеці КТЕ України. 

Найбільшу частку у структурі дебіторської заборгованості складають 

борги населення, з’ясуємо взаємозв’язок між фінансовим станом галузі та 

рівнем оплати населенням ЖК послуг. З рисунка 2.5 бачимо, що темп зростання 

рівня оплати населенням за спожиті житлово-комунальні послуги впливає на 

динаміку фінансових рзультатів (збитків) не так суттєво, як на дебіторську 

заборгованість.  
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Рисунок 2.5 – Динаміка фінансового стану ЖКГ України у взаємозв’язку 

зі станом оплати послуг населенням та видатками зведеного бюджету  

у 2000 – 2011 р.р. 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Так, наприклад, у 2007 р., не дивлячись на покращення оплати 

населенням ЖК послуг, спостерігалось підвищення збитковості діяльності 

галузі, у зв’язку зі зниженням рівня видатків державного бюджету. Таким 

чином, найбільш вагомим фактором впливу є темп зміни видатків зведеного 

бюджету на ЖКГ.  

Проаналізуємо стан кредиторської заборгованості ЖКГ України у 

2011 р. (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 – Кредиторська заборгованість ЖКГ України у 2011 році, 

млн  грн  або % 

Структура 

заборгованості 

 

 

Всього 

по 

ЖКГ 

Частка у 

загальній 

заборго-

ваності, % 

У тому числі: 

 

 
ВКГ КТЕ ЖГ MET 

Інші 

підгалузі 

Всього 

кредиторська 

заборгованість 

19855,9 100 3590,2 

або 

18,08% 

13105,3 

або 

66,00% 

2524,1 

або 

12,71% 

216,9 

або 

1,09%; 

419,4 

або 

2,11% 

за товари, роботи, 

послуги, з неї 

17820,6 89,75 3150,5 12271,3 2009,0 83,2 306,6 

за енергоносії, у т.ч. 

16429,5 82,74 2870,8 

або 

17,47%  

11853,9 

або 

72,15% 

1429,1 

або 

8,70% 

66,00 

або 

0,40% 

209,9 

або 

1,28% 

- електроенергія 2867,7 14,44 2077,9 

або 

72,46% 

515,7 

або 

17,98% 

212,7 

або 

7,42% 

48,8 

або 

1,70% 

12,7 

або 

0,44% 

- газ природний 9054,4 45,60 14,5 

або 

0,16% 

8897,3 

або 

98,26% 

76,4 

або 

0,84% 

0,6 

або 

0,007% 

65,6 

або 

0,72% 

- інші енергоносії 4507,4 22,70 778,4 

або 

17,27% 

2440,9 

або 

54,15% 

1140,0 

або 

25,29% 

16,6 

або 

0,13% 

131,6 

або 

2,92% 

за інші товари, 

роботи, послуги 

1391,1 7,81 279,7 417,4 579,9 17,2 96,7 

Інша кредиторська 

заборгованість 

2035,3 10,25 439,7 834,0 515,1 133,7 112,8 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 

 

Як бачимо, у 2011 році найбільші борги мала КТЕ – 13105,3 млн  грн  або 

66,00% від загальної суми кредиторської заборгованості. В структурі 

кредиторської заборгованості, найбільшу частку складає заборгованість ЖКГ за 

енергоносії – 82,74% або 16429,5 млн  грн  У свою чергу структура найбільших 
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складових боргу така: за електроенергію – 2867,7 млн  грн  (14,44%), за 

природний газ – 9054,4 млн  грн  (45,60%), за інші енергоносії – 4507,4 млн  грн  

(22,70%). 

Проаналізуємо тенденції зміни заборгованості за енергоносії вітчизняним 

ЖКГ (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 – Динаміка зміни заборгованості за енергоносії в Україні 

впродовж 2003 – 2011 років, млн  грн  

Рік Заборгованість 

за енергоносії, 

разом, млн  грн  

Частка у загальній 

сумі 

кредиторської 

заборгованості, % 

У тому числі: 

за 

електроенер-

гію 

за 

природний 

газ 

за інші 

енергоносії 

2003 5400  52,33 2100 2300 1000 

2004 4900 56,32 1700 2200 1000 

2005 5000 н.д. 1900 2000 1100 

2007 4900 52,70 2100 2700 100 

2011 16429,5 82,74 2867,7 9054,4 4507,40 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 

 

З аналізу таблиці 2.4 бачимо, що частка заборгованості за енергоносії в 

структурі кредиторської заборгованості ЖКГ, зростає і досягла у 2011 році 

82,74%. Можливо припустити, що це є наслідком підвищення цін на 

енергоносії продовж останніх років. 

 

 

2.3. Фінансово-економічний стан комунальної власності в Україні  

 

 

Фінансово-економічний стан комунальної власності в Україні суттєво 

залежить від ефективності тарифної політики у житлово-комунальному 

господарстві. 

Проаналізуємо, яким чином впливає тарифна політика ЖКГ на 

фінансовий стан галузі (табл. 2.5, 2.6, рис. 2.6 – 2.8).  
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Таблиця 2.5 – Темпи зростання цін (індекси споживчих цін) на житлово-

комунальні послуги в Україні за видами у 2000 – 2011 роках, % 

Рік 

Індекси 

спожив-

чих цін 

(тарифів

) 

(грудень 

до 

грудня), 

% 

Індекси 

спожив-чих 

цін на 

послуги у 

країні 

(грудень до 

грудня), % 

Індекси 

спожив-

чих цін 

ЖК 

послуг 

(грудень 

до 

грудня), 

% 

У тому числі: 

квартпл 

ата 

водопос 

тачання 

каналіза 

ція 

електро 

енергія 

природни

й газ 

гаряча 

вода, 

опалення 

2000 139,20 131,20       125,80 

2001 104,50 105,30 101,50 113,60 119,00 100,00 99,90 108,00 106,10 

2002 101,70 103,40 100,40 109,40 104,20 100,00 100,20 100,40 99,40 

2003 106,40 105,40 101,90 112,90 118,30 100,00 100,40 111,40 108,20 

2004 107,20 107,90 107,20 115,90 109,30 100,00 102,30 111,80 112,30 

2005 114,60 дані відсутні 139,80 127,60 134,30 100,00 101,20 115,90 110,30 

2006 166,50 теж саме 149,20 162,00 150,00 156,10 180,60 214,60 111,60 

2007 112,30 -“- 123,10 117,80 118,30 100,00 100,00 115,10 116,60 

2008 128,20 -“- 135,70 140,60 145,10 100,00 154,10 130,70 122,30 

2009 108,20 -“- 124,90 127,90 140,30 100,00 100,00 106,70 112,30 

2010 113,80 -“- 104,40 106,40 107,10 100,00 150,10 106,20 109,10 

2011 111,00 -“- 119,70 112,90 112,10 122,90 100,00 115,10 104,60 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 

 

Таблиця 2.6 – Темпи зростання цін (індекси споживчих цін) на житлово-

комунальні послуги в Україні за видами у 2000 – 2011 роках, % 

Рік 

Індекси 

споживчих 

цін 

(тарифів) 

(до 

попередньо

го року), % 

Індекси 

споживчих 

цін ЖК 

послуг (до 

попередньо-

го року), % 

У тому числі: 

квартпла

та 

водопост

ачання 

каналізац

ія 

електрое

ргія 

природний 

газ 

гаряча 

вода, 

опалення  

2005 113,5 109,0 121,9 114,9 118,6 100 100,5 110,4 

2006 109,1 132,0 142,0 133,0 138,0 115,0 110,0 170,0 

2007 112,8 142,5 152,1 143,8 148,0 122,9 111,5 180,8 

2008 125,2 114,2 121,0 129,5 132,6 100,0 107,7 112,9 

2009 115,9 125,5 132,9 135,6 146,3 100,0 142,7 136,3 

2010 109,4 109,4 112,6 112,9 116,9 100,0 120,9 105,6 

2011 108,0 117,3 115,1 112,8 112,4 118,3 124,2 117,6 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 
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У таблиці 2.5 наведені дані щодо темпів зростання цін (тарифів) на 

житлово-комунальні послуги в цілому та за окремими їх видами. Індекси 

споживчих цін на житлово-комунальні послуги, як і індекси споживчих цін у 

країні поступово зростають. Темпи зростання цін на ЖК послуги нестабільні, 

вони коливались від 101,50% у 2001 році до 149,20% – у 2006 р. 
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Рисунок 2.6 – Динаміка зміни споживчих цін та цін на комунальні послуги в 

Україні (грудень до грудня) у 2000 – 2011 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

З’ясуємо взаємозв’язок індексів цін на енергоносії у країні з індексами 

відповідних тарифів у ЖКХ (електроенергія, природний газ, гаряча вода та 

опалення) (рис. 2.7).  

 



 

160 
 

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Роки

Темп зростання цін 

(ланцюговий), %

60

80

100

120

140

160

180

200
%

Разом Квартплата
Водопостачання Каналізація
Електроенергія Природний газ
Гаряча вода, опалення Темп зростання ВВП (додаткова вісь)
Темп зростання видатків зведеного бюджету на ЖКГ (додаткова вісь)

 

Рисунок 2.7 – Динаміка зміни цін на комунальні послуги в Україні, видатків 

 зведеного бюджету та фінансових результатів галузі (до попереднього року) 

Джерело: поюудовано автором самостійно 
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Рисунок 2.8 – Індекси цін на енергоресурси у країні та комунальні послуги в 

Україні у 2001 – 2011 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Індекси цін визначаються порівнянням ситуації у грудні поточного року з 

груднем попереднього. З рисунка 2.8 бачимо, що спостерігається кореляція між 

індексами цін на енергоресурси у країні та відповідними індексами цін для 

споживачів ЖК послуг. 

На рисунку 2.9 показане порівняння динаміки зміни темпів зростання 

(індексів) зазначених показників та їх взаємозв’язок із динамікою прибутку 

галузі.  
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Рисунок 2.9 – Динаміка зміни темпів зростання тарифів на ЖКГ, ВВП та 

видатків зведеного бюджету України у 2000 – 2011 р.р. 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

З рисунка 2.9 бачимо, що індекси тарифів на ЖК послуги впродовж 

2000 –2005 рр. змінювались несуттєво, а з 2006 р. ці зміни стали періодичними і 

тривалість циклу – 2 роки (максимуми зростання у 2006, 2008, 2010 рр.). На 

нашу думку, спостерігаються малі цикли щодо динаміки тарифів ЖКГ України. 

Проаналізуємо взаємозв’язок періодичності зміни індексів цін на ЖКГ 

послуги з циклічністю зміни темпів зростання ВВП та видатків зведеного 

бюджету.  
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Тривалість малого циклу розвитку економіки України складає 4 роки: 

максимуми темпів зростання ВВП були у 2000, 2004 і 2008 рр. Відповідні 

мінімуми: у 2002, 2006 та 2009 роках. Мінімум, що очікувався у 2010 р., 

перемістився на 2009 р., що, на нашу думку, пов’язано із впливом загальної 

світової фінансово-економічної кризи.  

Темпи зростання видатків зведеного бюджету на ЖКГ також мають 

періодичний характер, тривалість циклу складає 2-3 роки: максимуми темпів 

зростання були у 2001, 2004, 2006, 2008 та 2011 рр. Відповідні мінімуми: у 

2002, 2005, 2007 та 2009 рр.  

З аналізу отриманих результатів можливо зробити попередні висновки, 

що в ті роки, коли держава зменшувала видатки бюджету на ЖКГ, відбувалось 

зростання тарифів на ЖК послуги.  

Після прискорення темпів зростання збитків ЖКГ у 2005 та 2007 та 2010 

роках, відповідно зростали індекси тарифів та видатки бюджету у 2006 та 

2008 рр. У 2010 році несуттєво зросли тільки індекси тарифів, темпи зростання 

видатків – навпаки уповільнились, що, призвело до прискорення темпів 

зростання збитків галузі у 2010 році.  

Таким чином, політика формування тарифів у ЖКГ України відбувається 

з урахуванням не динаміки ВВП країни (орієнтовна тривалість циклу 4 роки), а 

динаміки видатків бюджету на потреби галузі (орієнтовна тривалість циклу 

2-3 роки). 

На нашу думку, в Україні була втрачена можливість стабілізації галузі 

саме у 2006 – 2009 рр., коли стабілізувався її рівень збитковості. Суттєве 

уповільнення темпів зростання видатків бюджету у 2007 році призвело до 

відновлення негативних тенденцій збільшення збитків галузі у 2010 році. Таким 

чином, ЖКГ в Україні не належить до пріоритетних галузей, оскільки не 

дивлячись на те, що у 2007 році відбулося зростання ВВП, видатки на галузь – 

навпаки, зменшились. 
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Як бачимо, в Україні не існує узгодженості між циклами розвитку 

економіки країни (ВВП), видатками зведеного бюджету на ЖКГ та тарифами в 

соціально-орієнтованій галузі, якою є ЖКГ як складова комунальної власності. 

Основним споживачем житлово-комунальних послуг є населення. У 

зв’язку з цим, проаналізуємо динаміку зміни частки витрат населення на оплату 

житлово-комунальних послуг у загальних витратах домогосподарств (табл. 2.7). 

Впродовж 2000-2011 рр. частка витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг у витратах домогосподарств змінювалась з 7,40% до 9,44%. Впродовж 

2000-2011 рр. темпи зростання сукупних витрат населення коливались від 

106,32% до 150,43%, темп зростання витрат на ЖК послуги змінювався 

практично в тих же межах – від 108,53% до 146,27%. Як бачимо, темпи 

зростання сукупних споживчих витрат домогосподарств не співпадають по 

роках з темпами зростання витрат населення на ЖК послуги. 

Таблиця 2.7 – Динаміка зміни частки витрат населення України на оплату 

житлово-комунальних послуг у загальних витратах домогосподарств у 2000 – 

2011 рр. 

Рік 

Сукупні 

споживчі 

витрати 

домогосподарст

в, грн /міс. 

Темп зростання 

сукупних 

споживчих 

витрат, 

% 

Витрати 

домогосподарств на 

ЖК послуги, грн 

/міс. 

Темп 

зростання 

витрат 

домогосподарс

тв на ЖК 

послуги, % 

Частка оплати 

ЖК послуг у 

сукупних 

споживчих 

витратах 

домогоспо-

дарств, % 

2000 397,92 126,92 37,35 101,83 7,40 

2001 505,03 112,62 54,63 146,27 9,61 

2002 568,76 107,41 60,56 110,86 9,91 

2003 610,90 112,53 64,10 105,84 9,32 

2004 687,43 121,70 69,57 108,53 8,32 

2005 836,64 133,87 78,68 113,10 7,03 

2006 1119,98 116,59 102,44 130,19 7,85 

2007 1305,73 118,69 146,37 142,88 9,44 

2008 1549,78 144,08 170,97 116,81 7,66 

2009 2232,96 108,29 212,06 124,04 8,77 

2010 2418,08 114,36 233,53 110,12 8,44 

2011 2765,43 113,97 276,48 118,39 8,77 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 
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Оцінити фінансово-економічний стан комунальної власності в Україні 

можливо, на нашу думку, на основі аналізу структури фінансових результатів 

діяльності ЖКГ у розрізі підгалузей: водопровідно-каналізаційного 

господарства (ВКГ), комунальної теплоенергетики (КТЕ), житлового 

господарства (ЖГ), міського електротранспорту (МЕТ) та інших (таблиця 2.8). 

Найбільші збитки має комунальна теплоенергетика – 1028,93 млн  грн  У 

2011 році прибуток підгалузі суттєво зріс на 1314,6% – з 41,9 млн  грн  до 583,1 

млн  грн , обсяги збитків порівняно з 2010 роком скоротилися на 51,9% – до 

1028,3 млн  грн , але їх розмір, як бачимо, залишається значно вищий за 

прибуток. 

Однією з причин такого стану, на нашу думку, є втрати води, теплоенергії 

та газу в мережах в процесі забезпечення споживачів. Ці фактори суттєво 

підвищують собівартість житлово-комунальних послуг, безперервно впливають 

на їх зростання до соціально-небезпечних розмірів.  

Таблиця 2.8 – Структура фінансових результатів ЖКГ України від 

звичайної діяльності до оподаткування у 2010 – 2011 роках, млн  грн  

 з початку 

2010 р. 

з початку 

2011 р. 

Приріст/зниження (-) Темп зростання, 

% млн  грн  % 

ВСЬОГО 

 

 

прибуток 175,5 703,3 527,8 300,8 400,74 

збиток 3146,0 2559,1 -586,9 -18,7 81,34 

фін. 

результат 

-2970,5 -1855,8 -1114,7 -37,52 62,47 

у т.ч. по підгалузях 

ВКГ прибуток 55,2 17,1 -38,1 -69,1 30,98 

 

 

збиток 520,4 991,3 470,9 90,5 190,49 

КТЕ прибуток 41,9 583,1 541,2 1292,8 1391,65 

 

 

збиток 2136,0 1028,3 -1107,7 -51,9 48,14 

ЖГ прибуток 61,3 64,5 3,1 5,1 105,22 

 

 

збиток 278,7 231,8 -46,9 -16,8 83,17 

MET прибуток 0,7 7,0 6,3 962,5 1000,00 

 

 

збиток 121,3 205,1 83,9 69,2 169,08 

ІНШІ прибуток 16,5 31,6 15,2 92,0 191,52 

 

 

збиток 89,6 102,5 12,9 14,4 114,40 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 
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У 2006 році у ветхому та аварійному стані перебували 38% 

водопровідних, 32% каналізаційних та 13% теплових мереж. В окремих містах 

втрачається більше половини питної води, поданої у мережу. У 2007 році в 

аварійному стані перебували 33,3% водопровідно-каналізаційних мереж, 

зношеність основних фондів складала 62,2%, втрати питної води складали 

36,9%. Аналіз таблиць 2.9-2.11 свідчить про те, що ситуація майже не 

покращилась у 2009-2011 рр. 

Таблиця 2.9 – Втрати води у водопровідних мережах в Україні у 

2009-2011 рр. 

Рік Відпущено води, 

тис.куб.м 

Витік та 

невраховані втрати 

води, тис.куб.м 

У % до води, 

відпущеної всім 

споживачам 

У % до води, 

поданої в 

мережу 

2009 3048474 1234477 40,5 20,8 

2010 2958377 1203119 40,7 28,9 

2011 2865557 1165381 40,7 28,9 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 

 

Таблиця 2.10 – Втрати виробленої теплової енергії в Україні у 

2009-2011 рр. 

Рік Відпуск 

теплової 

енергії, 

тис.Гкал 

Втрати 

теплової 

енергії, 

тис.Гкал 

У % до 

відпущеної 

теплової 

енергії 

Втрати 

умовного 

палива за 

нормою, тис.т 

Втрати 

умовного палива 

фактично, тис.т 

2009 90727,8 12279,3 13,53 15715,4 15296,6 

2010 97783,8 13587,2 13,90 16569,8 16292,1 

2011 97571,8 13497,4 13,83 16927,8 16329,0 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 

 

Таблиця 2.11 – Втрати природного газу в Україні у 2009-2011 рр. 

Рік Відпуск 

природного 

газу, млн  

куб.м. 

Втрати / 

приток (-) 

природного 

газу, млн  

куб.м. 

У % до 

відпущеного 

природного 

газу 

Відпуск 

зрідженого 

газу, т 

Втрати 

зрідженого 

газу, т 

У % до 

відпущеного 

зрідженого 

газу 

2009 41211,5 16,9 0,04 106415 1529 1,44 

2010 45913,5 -36,7 -0,08 95937 1187 1,24 

2011 46212,7 -81,3 -0,18 91128 1261 1,38 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 
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Як бачимо, непродуктивні втрати води в Україні складають майже 40% 

від загальних обсягів, що є значною кількістю. Причиною є зношеність 

водопровідних мереж, тому витік води (непродуктивні втрати) складають таку 

суттєву кількість.  

Окрім втрат питної води у мережах, в України є ще одна проблема – 

якість води, що споживається населенням. У більшості населених пунктів питна 

вода має високі позитивні показники окисно-відновлювального потенціалу 

(ОВП) в той час, як внутрішнє водне середовище організму людини від’ємне і 

тільки використання питної води з від’ємним показником ОВП створює 

передумови для активації енергетичних резервів антиоксидантного захисту 

організму людини від несприятливих факторів зовнішнього середовища. Саме 

тому авторами проекту був запропонований пристрій для зниження ОВП 

потенціалу води, захищений патентом [14]. 

Втрати теплової енергії становлять 13,83% від загальної кількості 

відпущеної теплової енергії у 2011 році також є наслідком зношеності 

тепломереж та їх недосконалості з позиції енергоефективності (втрати при 

транспортуванні до споживача). Комунальна енергетика України є технічно 

відсталим сектором економіки з багатьма проблемами, які впродовж тривалого 

часу не розв’язуються. Серед фундаментальних чинників таких проблем чільне 

місце посідає низька енергоефективність. Відсутність інвестицій у галузь 

призвела до значного погіршення технічного стану основних фондів, 

підвищення аварійності об’єктів житлово-комунального господарства (ЖКГ) 

збільшення питомих і непродуктивних витрат матеріальних та енергетичних 

ресурсів. Отже це свідчить про наявність системної кризи в сфері комунальної 

енергетики, яка заслуговує на значно більшу увагу з боку держави і суспільства 

та потребує кардинальних змін. Кризовий стан комунальної теплоенергетики 

спричинений, в першу чергу, моральним і фізичним спрацюванням теплового 

обладнання. За даними Держкомстату України, в галузі на підприємствах усіх 

форм власності та відомчого підпорядкування експлуатується понад 26 тис. 

котелень, загальний технічний стан яких є критичним. Приблизно 22 % котлів, 
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що знаходяться в експлуатації, функціонують понад 20 років. Значна кількість 

(38 %) котлів малоефективна, з коефіцієнтом корисної дії 65-75 % (на газі) і 

70 % ‒ (на вугіллі). Не відповідає вимогам експлуатації технічний стан 

теплових мереж і теплових пунктів. У аварійному та важкому стані 

перебувають 32% теплових мереж та понад 29% теплових пунктів. Унаслідок 

щорічні втрати теплової енергії досягають 10 %. 

Суттєво зросли обсяги використання газу в комунальній енергетиці (до 

42 % від газових витрат України). Собівартість опалення котельними стає 

значно більшою, ніж ціни за споживання тепла. Нині в Україні, за експертними 

оцінками, даремно витрачається 30-40 % вироблених енергоресурсів. Так, на 

обслуговування одного квадратного метра житла витрачається енергоресурсів у 

3-7 разів більше, ніж в країнах Західної Європи. 

В умовах залежності України від імпорту енергоносіїв (газу і нафти) та 

зростаючих на них цін існуюча система теплозабезпечення стає не 

конкурентоспроможною. Реальні витрати на генерацію, транспортування і 

розподіл електричної та теплової енергії, видобуток і розподіл природного і 

скрапленого газу не відповідають поточній купівельній спроможності 

більшості населення регіонів країни. Це обумовлює необхідність соціального 

захисту як споживачів, так і регіональних виробників і постачальників енергії 

за рахунок адміністративного стримування цін на основні енергоносії, надання 

державних і регіональних дотацій споживачам та виробникам енергії, 

перехресного субсидування комунальної сфери промисловістю за рахунок 

диференціації тарифів. Зазначені заходи є несумісними з ринковими 

принципами функціонування енергетики і сприяють подальшому її занепаду. 

Незадовільний сучасний стан муніципальної енергетики зумовлюється також 

недосконалістю системи енергоспоживання, зокрема нестачею або практичною 

відсутністю індивідуальних засобів обліку та систем регулювання, а також 

недосконалістю існуючих будівельних конструкцій. 

Порівняльний аналіз динаміки споживання основних видів 

енергоресурсів у Запорізькій області та Україні дозволив дійти таких висновків. 
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Динаміка зміни темпів зростання споживання вугілля, природного газу та 

газойлів практично співпадає з відповідними тенденціями в Україні. На відміну 

від загальнодержавних тенденцій, впродовж останніх років у Запорізькій 

області спостерігається прискорення темпів зростання споживання мазуту 

топкового та дров.  

На рисунках 2.10 – 2.14 наведені результати дослідження взаємозв’язку 

динаміки витрат та втрат тепла в Україні та Запорізькій області. 
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Рисунок 2.10 – Динаміка втрат теплової енергії в Україні та Запорізькій області 

у 2000–2012 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Рисунок 2.11 – Динаміка зміни частки втрат теплової енергії у загальній 

кількості відпущеної у Запорізькій області загалом та окремих містах  

у 2004–2012 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

Рисунок 2.12 – Динаміка зміни частки втрат теплової енергії у загальній 

кількості відпущеної у районах Запорізької області загалом та окремих містах у 

2004–2012 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Рисунок 2.13 – Динаміка зміни питомих втрат теплової енергії у Запорізькій 

області загалом та окремих містах у 2004–2012 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

 

Рисунок 2.14 – Динаміка зміни питомих втрат теплової енергії у районах 

Запорізької області у 2004–2012 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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На відміну від України загалом, Запорізька область останніми роками (з 

2010 року) є екстенсивним регіоном у теплоспоживанні. Підтвердженням цього 

твердження є те, що при практично незмінному обсязі наявного житлового 

фонду і незначному збільшенні обсягів відпуску тепла, спостерігається суттєве 

збільшення його втрат (з 11,85% у 2009 році до 15,2% у 2012 році). 

Серед міст області, зростання обсягів втрат спостерігається у м.Запоріжжі 

та м. Енергодарі. У містах Бердянську, Мелітополі та Токмаку – навпаки, 

зменшуються витрати тепла. В районах області, збільшення обсягів втрат тепла 

наявне у Вільнянському та Якимівському районах, в усіх інших районах 

спостерігається зменшення обсягів втрат, або вони взагалі відсутні. Основною 

причиною є те, що у зазначених районах є найбільший рівень газифікації. Крім 

того, саме в них наявні найстаріші темплові мережі. 

На рисунках 2.15 – 2.16 наведені результати дослідження динаміки зміни 

обсягів теплових мереж, що знаходяться у ветхому та аварійному стані показав 

несуттєвий впив цього показника на динаміку теплових втрат. 

 

Рисунок 2.15 – Динаміка зміни частки ветхих і аварійних у загальній  

довжині теплових мереж у Запорізькій області загалом та окремих містах у 

2004 – 2012 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Таким чином, екстенсивний характер ефективності теплоспоживання у 

Запорізькій області, на нашу думку, може бути пояснений двома причинами: 

наявністю втрат тепла внаслідок енергонеефективного житлового фонду; 

наявністю втрат тепла у мережах теплопостачання. Проведені порівняльні 

дослідження дозволили дійти висновку, що основною причиною 

неефективності використання тепла у Запорізькій області є втрати тепла у 

мережах.  

 

Рисунок 2.16 – Динаміка зміни частки ветхих і аварійних у загальній довжині 

теплових мереж у районах Запорізької області у 2004–2012 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

Основними заходами щодо покращення ситуації з енергозбереженням у 

Запорізькому регіоні є такі:  

а) модернізація мереж теплопостачання у м.Запоріжжі, інших містах та 

районах області з метою зниження втрат. Їх протяжність у двохтрубному 

обчисленні у 2012 році складала 1657,10 км, з яких 21,65% знаходились у 

ветхому і аварійному стані; 

б) розробка проектів термомодернізації об’єктів комунальної власності та 
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бюджетної сфери з використанням технології, розробленої Міжнародним 

логістичним центром Запорізького національного університету. Основною 

перевагою є можливість використання проектів, що передбачають різний рівень 

термомодернізації в залежності від обсягу наявних інвестиційних ресурсів; 

в) оптимізація тарифної політики у ЖКГ. Впровадження практики їх 

незмінності впродовж як мінімум чотири років; 

г) оптимізація системи дотацій і субсидій в оплаті ЖК послуг. 

Відповідно до офіційних статистичних даних щодо фактичних і 

нормативних втрат палива, в Україні фактичні витрати знаходяться в межах 

встановлених нормативів. Але, на нашу думку, чинні нормативи втрат палива 

потребують перегляду у напрямі зменшення.  

Щодо втрат газу, то у 2010–2011 роках спостерігається приток 

природного газу в обсязі 0,08% та 0,18% відповідно; втрати ж зрідженого газу 

складають 1,38% у 2011 році, що можливо вважати цілком припустимою 

величиною у порівнянні з вищерозглянутими енергоресурсами. 

Таким чином, об’єктивно оцінюючи обмеженість фінансових ресурсів у 

бюджеті країни, найбільш доцільним буде здійснювати додаткове фінансування 

саме комунальної теплоенергетики. 

На сьогодні житлово-комунальне господарство, враховуючи його 

фінансовий стан, є найбільш технічно відсталою галуззю з багатьма 

проблемами, що останнім часом суттєво загострилися.  

Проведений аналіз показав, що впродовж 2001–2011 рр. фінансовий стан 

ЖКГ України як складової комунальної власності погіршувався – зростали 

обсяги збитків з 0,89 млрд грн у 2001 р. до 1,86 млрд грн у 2011 р. Загрозливим 

є те, що останніми роками спостерігається стійка тенденція перевищення 

кредиторської заборгованості над дебіторською.  

Суттєве значення для розвитку галузі мають видатки місцевих бюджетів.  

Дослідженням встановлено, що темп зростання рівня оплати населенням 

за спожиті житлово-комунальні послуги суттєво впливає на динаміку 

дебіторської заборгованості.  



 

174 
 

Нами здійснене прогнозування динаміки фінансових результатів, 

дебіторської та кредиторської заборгованості ЖКГ.  

Результати досліджень, викладених у розділі, опубліковані у 

роботах: [13, 14]. 
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3 МЕХАНІЗМИ ВСТАНОВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ У ФІНАНСУВАННІ 

ІНФРАСТРУКТУРИ ТА УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 

УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Аналіз ефективності системи фінансування житлово-

комунального господарства як складової комунальної власності 

 

 

Одним із джерел фінансових ресурсів житлово-комунального 

господарства України є видатки державного та місцевих бюджетів (табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1 – Динаміка видатків зведеного бюджету України на ЖКГ у 

2000 – 2011 р.р. 

Рік 

Видатки 

зведеного 

бюджету на 

ЖКГ, млн  

грн  

У тому числі: Видатки 

зведеного 

бюджету на 

ЖКГ до 

загального 

обсягу 

видатків, % 

Видатки 

зведеного 

бюджету на 

ЖКГ до ВВП, 

% 

видатки 

державного 

бюджету, 

млн  грн  

частка 

видатків 

держав-

ного 

бюджет-

ту, % 

видатки 

місцевих 

бюджетів, 

млн  грн  

частка 

видатків 

місцевих 

бюджетів, 

% 

2000 1084,10 2,40 0,22 1081,70 99,78 2,25 0,64 

2001 1555,20 1,60 0,10 1553,60 99,90 2,80 0,76 

2002 1392,60 36,40 2,61 1356,20 97,39 2,30 0,63 

2003 1823,30 82,80 4,54 1740,50 95,46 2,41 0,68 

2004 2665,30 106,50 4,00 2558,80 96,00 2,60 0,77 

2005 3914,20 110,00 2,81 3804,10 97,19 2,76 0,89 

2006 8024,10 180,70 2,25 7843,50 97,75 4,58 1,47 

2007 5900,30 723,80 12,27 5176,50 87,73 2,61 0,82 

2008 8968,50 444,00 4,95 8524,50 95,05 2,90 0,94 

2009 7498,10 270,60 3,61 7227,40 96,39 2,44 0,82 

2010 5431,30 844,40 15,55 4586,90 84,45 1,44 0,50 

2011 8679,30 324,20 3,74 8355,10 96,26 2,08 0,66 

Джерело: складено автором заданими Державної статистичної звітності 

 

Як показано у таблиці 3.1, ЖКГ України фінансується переважно за 

рахунок коштів місцевих бюджетів. У структурі видатків зведеного бюджету 

країни 96% ‒ видатки місцевих бюджетів і лише 4% - державного. Аналіз даних 
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таблиці 3.1 показав, що в Україні рівень видатків на утримання ЖКГ складає у 

середньому 2%. Виключенням був 2006 рік, коли ця величина склала 4,58%. 

Впродовж 2000 – 2011 рр. знизилась частка видатків на ЖКГ у загальній сумі 

ВВП країни – з 1,47% у 2006 р. до 0,66% у 2011 році.  

Проаналізуємо зв’язок динаміки зміни цих видатків із темпами зростання 

ВВП країни, фінансовими результатами діяльності ЖКГ, величинами 

дебіторської та кредиторської заборгованостей галузі (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Темпи зростання видатків бюджету, ВВП та фінансових 

показників ЖКГ України у 1996–2011 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

Обсяги видатків державного бюджету країни здійснюють суттєво менший 

вплив на стан галузі, ніж видатки місцевих бюджетів. Так, у 2007 р. була 

вперше передбачена субвенція державного бюджету на заходи з 

енергозбереження у сумі 700 млн грн, з яких було засвоєно 87,4%. У тому ж 

році були зменшені обсяги фінансування з місцевого бюджету. Як бачимо з 

рисунка 3.1, у 2007 р. збитки ЖКГ зросли (до 1,8 млрд грн).  
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Крім того, як бачимо з рисунка 3.2, у 2006 – 2009 рр. відбувалась певна 

стабілізація рівня збитковості ЖКГ. Цьому, можливо, сприяло незначне 

підвищення частки видатків бюджету країни на потреби галузі: 4,58%; 2,61%; 

2,90%; 2,44%. В цей період зросла і частка видатків у ВВП країни до 1,47%; 

0,82%; 0,94%; 0,82% відповідно. У 2010 році ситуація суттєво змінилась: обсяг 

видатків скоротився до найменшої за останні 12 років величини до 1,44%, 

найменшою була частка видатків до ВВП країни – 0,50%. Наслідком цього слід 

вважати те, що у 2010 році підвищились темпи зростання збитків ЖКГ. На 

нашу думку, підтверджується попередній висновок про втрачені в Україні 

можливості щодо стабілізації галузі та виведення її із кризового стану. З 

рисунка 3.1 також бачимо, що темпи зростання видатків зведеного бюджету 

України на ЖКГ не співпадають із темпами зростання ВВП країни. 

Таким чином, саме від обсягів видатків місцевих бюджетів залежить 

фінансовий результат діяльності ЖКГ. 

Порівняємо динаміку видатків зведеного бюджету на ЖКГ та ВВП 

країни (рис. 3.2).  
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Рисунок 3.2 – ВВП в Україні та динаміка видатків зведеного бюджету на ЖКГ  

у 2000 – 2011 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Як бачимо, між кривими відсутня кореляція динаміки їх розвитку: ВВП 

зростає за експоненційною залежністю, видатки бюджету на ЖКГ змінюються 

нерівномірно. Це підтверджує висновок, про те, що при визначенні обсягів 

бюджетного фінансування ЖКГ, в Україні не прймають до уваги величину та 

динаміку ВВП.  

Проаналізуємо, яким чином стан бюджету (дефіцит або профіцит) в 

Україні впливає на характер розподілу видатків між галузями. У таблиці 3.2 

наведені темпи зростання (зменшення) видатків за сферами діяльності у 2000 – 

2011 роках.  

Таблиця 3.2 – Динаміка зміни видатків бюджету України впродовж 

2000– 2011 рр. 

Роки 

Сальдо 

зведе-

ного 

бюджет

-ту, млн   

грн  

Темп зростання, % 
Видат

ки 

зведе

ного 

бюд-

жету 

на 

ЖКГ 

до 

загаль

ного 

обся-

гу 

видат

ків, % 

Видат-

ків 

разом,  

у т.ч. 

На 

загаль-

нодер-

жавні 

функції 

Оборо-

ну 

Громад

ський 

порядок

, 

безпеку 

та 

судову 

владу 

Економ

-мічну 

діяль-

ність 

Охо-

рон-ну 

навко-

лиш-

нього 

середо-

вища 

ЖКГ 

Охо-

рону 

здо-

ров’я 

Духов-

ний і 

фізик-

ний 

розви-

ток 

Освіту 

Соці-

альний 

захист 

та соці-

альне  

забез-

печення 

2000 969,3            2,25 

2001 -593,4 115,33 110,46 132,49 141,50 106,58  143,46 127,63 197,78 134,88 139,22 2,8 

2002 1635,4 108,94 229,73 116,33 126,57 87,57  89,54 120,82 65,08 128,37 150,99 2,3 

2003 -506,7 125,30 116,64 149,29 115,94 163,66 139,19 130,93 128,79 144,76 122,08 102,96 2,41 

2004 -11009 135,29 122,80 117,16 134,78 153,12 128,49 146,18 125,25 131,35 122,40 149,08 2,6 

2005 -7806,3 138,19 125,84 97,66 129,85 102,20 105,85 135,60 127,28 127,96 146,19 206,83 2,76 

2006 -3700,8 123,70 128,49 105,95 124,37 143,03 130,67 222,02 127,53 125,47 126,05 103,70 4,58 

2007 -7701,7 128,96 122,01 147,12 145,03 148,21 136,95 73,53 135,36 131,40 131,22 117,14 2,61 

2008 -14124,5 136,78 127,02 124,60 146,81 126,65 123,35 152,00 125,61 139,18 137,50 152,67 2,9 

2009 -37258,1 99,42 107,55 82,36 89,90 77,46 91,83 83,60 108,95 105,23 109,54 106,35 2,44 

2010 -64684,9 122,92 135,43 117,42 118,40 110,26 113,14 72,44 122,37 138,36 119,55 132,70 1,44 

2011 -23057,9 110,32 111,07 116,70 113,22 130,32 135,45 159,80 109,42 93,31 108,05 100,86 2,08 

Джерело: побудовано автором за даними Державної статистичної звітності 

 

Тільки у 2000 та 2002 рр. бюджет України був профіцитний, у всі інші 

роки ‒ дефіцитний. Наведені дані свідчать, що не дивлячись на дефіцитний 

бюджет, темпи зростання видатків за всіма складовими функціональної 
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бюджетної класифікації – підвищуються. Виключенням став 2009 рік, в якому 

видатки зменшились, за виключенням таких сфер, як охорона здоров’я, 

духовний та фізичний розвиток, освіта і соціальний захист та соціальне 

забезпечення. На відміну від більшості сфер діяльності, темпи зростання 

видатків на ЖКГ періодично суттєво уповільнюються, наприклад у 2002, 2007, 

2009, 2010 роках.  

Проаналізуємо зв’язок динаміки зміни видатків з фінансовими 

результатами діяльності ЖКГ (збитками), величинами дебіторської та 

кредиторської заборгованостей галузі (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Темпи зростання видатків бюджету на ЖКГ, збитків галузі,  

дебіторської та кредиторської заборгованостей в Україні  

у 2000–2011 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

Існує певна кореляції між темпами зростання видатків бюджету на ЖКГ 

та рівня прибутковості галузі. Але є і розбіжності. На нашу думку, це пов’язано 

з наявністю інших джерел фінансових ресурсів (крім бюджетних), що 

впливають на прибутковість галузі. Серед основних таких ресурсів є 

інвестиційні та кредитні. Але в офіційній статистичній звітності України такі 
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дані щодо ЖКГ відсутні, тому проаналізуємо ефективність інвестування тільки 

у житлове будівництво. 

У таблиці 3.3 наведені результати аналізу динаміки та обсягів інвестицій 

у основний капітал галузі. Так, частка інвестицій у основний капітал галузі 

збільшилась з 23,50% загального обсягу інвестицій у основний капітал у країні 

у 2005 році до 29,10% у 2010 році. З наведених у таблиці 3.3 результатів 

аналізу, бачимо, що обсяги інвестицій щороку поступово зростають, але у 2008 

році вони уповільнились, а у 2009 році – взагалі склали тільки 50,80% від рівня 

2008 року. У 2010 році ситуація покращилась, але рівень 2003 – 2007 років – не 

був досягнутий. 

Таблиця 3.3 – Динаміка та обсяги інвестицій у основний капітал ЖГ 

України у 2000 – 2011 р.р. 

 
Рік 

Інвестиції у житлове 

будівництво, млн  грн  

У відсотках до 

попереднього 

року, % 

Темп зростання 

інвестиції 

житлове 

будівництво, %  

Частка у загальній 

сумі інвестицій у 

основний капітал 

країни, % 

2000 3404 106,0  14,4 

2001 4132 101,0 121,39 12,7 

2002 4729 111,6 114,45 12,7 

2003 6190 125,8 130,89 12,1 

2004 8762 117,9 141,55 11,6 

2005 12017 108,9 137,15 12,9 

2006 18581 127,5 154,62 14,8 

2007 30343 131,4 163,30 16,1 

2008 35533 88,1 117,10 15,2 

2009 18052 45,6 50,80 11,9 

2010 28000 145,4 155,11 18,6 

2011 28413 87,3 101,48 13,6 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 

 

Змоделюємо динаміку інвестування у житлове будівництво 

України (рис. 3.4).  

Впродовж 2000–2008 рр. існувала тенденція щодо розширення 

використання інвестиційних ресурсів. Але з 2008 року ситуація погіршилась. За 

таких умов, не можливо очікувати у перспективі збільшення обсягів інвестицій 

у ЖГ України. 



 

181 
 

роки201020082006200420022000

Обсяги інвестицій у 

житлове будівництво, 

млн.грн.

y = 2958,7e0,2197x

R2 = 0,8654

y = 1,3073x6 - 40,458x5 + 434,59x4 - 1879,7x3 + 2925,2x2 + 591,51x + 1148,9

R2 = 0,8918

2500,00

7500,00

12500,00

17500,00

22500,00

27500,00

32500,00

1 3 5 7 9 11

Інвестиції у житлове будівництво

Експоненційна апроксимуюча крива

Поліноміальна апроксимуюча крива інвестицій 6-го ступеня

 

Рисунок 3.4 – Динаміка використання інвестиційних ресурсів у житловому 

будівництві України у 2000 – 2011 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

Проаналізуємо більш детально структуру житлового фонду України. На 

нашу думку, одним з факторів розвитку ЖКГ країни є структура власності у 

житловому фонді. У таблиці 3.4 наведені дані щодо структури власності 

житлового фонду України та динаміка її зміни. Як бачимо, впродовж 

2000-2011 рр. збільшувалась частка приватної власності у житловому фонді. 

Так, якщо у 2000 р. вона складала 78,10%, то у 2011 р. – 93,40%. Одночасно 

скорочувався державний житловий фонд з 21,90% до 6,60% відповідно.  

Темпи зростання обсягів житлового фонду України низькі – менше 1%, 

що свідчить про екстенсивний шлях розвитку галузі.  

Щороку в Україні погіршується технічний стан комунальної 

інфраструктури, старіє житловий фонд, значна його частина потребує теплової 

модернізації і реконструкції. Наприклад, впродовж 2006 р. на 4,4% збільшилась 

кількість ветхих та аварійних житлових будинків. У 2009-2011 рр. ця тенденція 

покращилась (табл. 3.5), але за існуючих темпів збільшення обсягів житлового 

фонду, ветхий і аварійний житловий фонд надалі збережеться. 
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Таблиця 3.4 – Динаміка зміни форм власності у житловому фонді та його 

структура в Україні у 2000 – 2011 рр. 

Роки 

Житло-

вий 

фонд, 

млн  кв.м 

Держав-

ний 

Приват-

ний 

Темп зростання житлового 

фонду, % 

Структура житлового 

фонду, % 

разом 
держав-

ного 

приват-

ного 
державний Приватний 

2000 1015,00 222,29 792,72 101,60 93,80 106,34 21,90 78,10 

2001 1026,10 215,48 810,62 101,73 92,98 106,42 21,00 79,00 

2002 1031,70 206,34 825,36 100,74 91,90 104,89 20,00 80,00 

2003 1035,70 205,07 830,63 100,58 90,56 104,69 19,80 80,20 

2004 1040,00 124,80 915,20 100,65 84,13 106,52 12,00 88,00 

2005 1046,40 117,20 929,20 101,09 96,94 102,26 11,20 88,80 

2006 1049,20 103,87 945,33 100,55 95,76 101,82 9,90 90,10 

2007 1057,60 92,01 965,59 100,39 99,38 100,64 8,70 91,30 

2008 1066,60 84,26 982,34 100,42 60,86 110,18 7,90 92,10 

2009 1072,20 79,34 992,86 100,62 93,91 101,53 7,40 92,60 

2010 1079,50 75,57 1003,94 100,27 88,63 101,74 7,00 93,00 

2011 1086,00 71,68 1014,32 100,80 88,58 102,14 6,60 93,40 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 

 

Таблиця 3.5 – Динаміка зміни обсягів житлового фонду у ветхому та 

аварійному стані в Україні у 2009 – 2011 рр. 

Роки 

Житло-

вий 

фонд, 

млн  кв.м 

Ветхий 
Аварій-

ний 

Темп зростання житлового 

фонду, % 

Структура ветхого і 

аварійного житлового 

фонду, % 

разом ветхого 
аварій-

ного 
ветхий аварійний 

2009 1072,20 3,981425 1,083441 100,62   0,37 0,10 

2010 1079,50 4,057803 1,184481 100,27 101,92 109,33 0,38 0,11 

2011 1086,00 3,896984 1,174071 100,80 96,04 99,12 0,36 0,11 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 

 

Фінансовим наслідком для утримання житлового фонду України є 

збільшення обсягів необхідних коштів на проведення капітальних 

ремонтів (табл. 3.6). Як бачимо, практично 5% видатків зведеного бюджету 

витрачається саме на проведення капітальних ремонтів. Це пов’язано з тим, що 

більшість житлового фонду є застарілим у потребує різних видів ремонтів.  

Таким чином, зменшення кількості застарілого житла шляхом 

модернізації можливо вважати резервом зменшення необхідних фінансових 

ресурсів для беззбиткового функціонування ЖКГ. 
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Таблиця 3.6 – Динаміка витрат на капітальні ремонти житлового фонду в 

Україні у 2009 – 2011 рр. 

Роки Загальна 

сума 

витрат, 

млн  грн  

У тому числі, млн  грн  Видатки 

зведеного 

бюджету 

на ЖКГ, 

млн  грн  

Частка у 

видатках 

зведеного 

бюджету 

витрат на 

капітальні 

ремонти, % 

Державної 

власності 

Комунальної 

власності 

Приватної 

власності 

2009 403,862410 75,233878 318,144702 10,483830 7498,10 5,39 

2010 335,173905 72,813844 249,159652 13,200409 5431,30 6,17 

2011 405,727250 171,591154 223,642929 10,493167 8679,30 4,61 

Джерело: складено автором з аданими Державної статистичної звітності 

 

Сприяти покращенню фінансового стану галузі може, на нашу думку, 

скорочення обсягів незавершеного будівництва. Проаналізуємо його обсяги в 

Україні (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 – Обсяги незавершеного будівництва житла в Україні станом 

на 01.01 кожного поточного року, одиниць 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Кількість 

житла, од.,  

у т.ч. 

6866 6190 5793 5182 4954 4645 4356 4089 3785 

що будується 1462 1363 1275 1165 

будівництво припинено 2895 

(62,33%) 

2894 

(66,44%) 

2726 

(66,67%) 

2510 

(66,31%) 

Темп скорочення, 

% 
90,15 93,59 89,45 95,60 93,76 93,78 93,87 92,57 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 

 

Як бачимо, обсяги незавершеного будівництва зменшуються, але 

залишаються резервом щодо отримання прибутку за умови введення в 

експлуатацію цього житла та його продажу. Для завершення будівництва існує 

необхідність пошуку та залучення інвестиційних ресурсів, але реалізація 

збудованого житла забезпечить окупність цих інвестицій. Загрозливою є 

тенденція збільшення кількості житла, будівництво якого припинено взагалі. 

З’ясуємо взаємозв’язок між темпами зростання житлового фонду України 

та інвестицій у житлове будівництво (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Темпи зростання інвестицій у житлове будівництво та житлового 

фонду України у 2000–2011 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

Темпи зростання інвестицій у житлове будівництво впродовж 

2000-2006 рр. – прискорювались, але у 2007-2009 рр. різко уповільнились. У 

2010 р. темпи знову прискорились, а у 2011 р. – уповільнились. Саме такий 

нестабільний процес інвестування, на нашу думку, і є причиною того, що темп 

зростання житлового фонду в Україні – уповільнений і становить менше 1%.  

У таблицях 3.8 та 3.9 наведений аналіз обсягів введення в експлуатацію 

житла та індивідуальних будівель разом.  

Частка індивідуальних будівель складає близько 55% і суттєво не 

змінюється впродовж 2000-2011 рр. Темпи зростання введення нового житла 

впродовж 2001-2011 рр. зростають в середньому на 2-18% щороку. 

Виключенням став 2009 рік, коли уповільнились темпи, що можливо пояснити 

фінансово-економічною кризою. Натомість у 2010 р. приріст склав 45,92%. 

Аналогічна ситуація і щодо введення в експлуатацію індивідуальних будівель. 

Проаналізуємо обсяги введення в дію житла за характером 

будівництва (табл. 3.10). Із загального обсягу введеного у країні житла, 
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найбільша частка є новим будівництвом – 93,85% у 2011 р., найменша – житла, 

що розширюється – 2,05% – у 2011 р. У 2011 р. 4,10% житла збудовано за 

рахунок реконструкції. Темпи зростання обсягів нового житла у 2011 р. – 

уповільнились, житла, що розширюється та реконструюється – навпаки – 

зросли. 

Таблиця 3.8 – Обсяги введення в експлуатацію житлових будівель в 

Україні, тис.кв.м. загальної площі 

Роки Введено 

разом 

У тому числі: Частка у загальній площі, %  

індивідуальні 

будівлі 

Інші індивідуальних 

будівель 

інших 

2000 5558 3351 2207 60,29 39,71 

2001 5939 3446 2493 58,02 41,98 

2002 6073 3613 2460 59,49 40,51 

2003 6433 3864 2569 60,07 39,93 

2004 7566 5026 2540 66,43 33,57 

2005 7816 4369 3447 55,90 44,10 

2006 8628 4652 3976 53,92 46,08 

2007 10244 5677 4567 55,42 44,58 

2008 10496 5831 4665 55,55 44,45 

2009 6400 2287 4113 35,73 64,27 

2010 9339 6190 3149 66,28 33,72 

2011 9410 5096 4314 54,16 45,84 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 

Таблиця 3.9 – Темп зростання введення в експлуатацію житлових 

будівель в Україні у 2001 – 2011 р.р., % 

Роки Введеного разом У тому числі: 

індивідуальних 

будівель 

іншого житла 

2001 106,85 102,83 112,96 

2002 102,26 104,85 98,68 

2003 105,93 106,95 104,43 

2004 117,61 130,07 98,87 

2005 103,30 86,93 135,71 

2006 110,39 106,48 115,35 

2007 118,73 122,03 114,86 

2008 102,46 102,71 102,15 

2009 60,98 39,22 88,17 

2010 145,92 270,66 76,56 

2011 100,76 82,33 137,00 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 

Таблиця 3.10 – Обсяги та темпи зростання введення в експлуатацію 

житла в Україні за характером будівництва у 2005 – 2011 рр., % 
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Роки Введе-

но 

разом 

Обсяги введення, 

тис.кв.м. загальної площі 

Частка в загальній 

кількості введеного 

житла, % 

Темпи зростання, % 

нове розши-

рення 

рекон

струк

ція 

нове розши

рення 

рекон

струк

ція 

нове розши

рення 

рекон

струк

ція 

2005 7816 7349,5 127,2 339,2 94,03 1,63 4,34    

2006 8628 8120,7 125,3 382,4 94,12 1,45 4,43 110,49 98,51 112,74 

2007 10244 9704,6 140,8 398,3 94,73 1,37 3,89 119,50 112,37 104,16 

2008 10496 9994,4 129,9 371,3 95,22 1,24 3,54 102,99 92,26 93,22 

2009 6400 6105,9 50,9 242,8 95,40 0,80 3,79 61,09 39,18 65,39 

2010 9339 8866,0 164,0 309,0 94,94 1,76 3,31 145,20 322,20 127,27 

2011 9410 8831,0 193,0 386,0 93,85 2,05 4,10 99,61 117,68 124,92 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 

 

Проаналізуємо обсяги, структуру коштів та динаміку введення житла за 

джерелами фінансування. В офіційній статистичній звітності України 

наводиться інформація лише щодо житла, збудованого за кошти державного 

бюджету та інвестицій населення у житлове будівництво. 

З аналізу таблиці 3.11 бачимо, що частка житла, збудованого за кошти 

бюджету незначна. Найбільшою вона була у 2003 р. – 4,32%, найменшою – у 

2010 р. – 0,34%. Негативною є і загальна тенденція зменшення цієї частки 

впродовж дослідженого періоду. Темпи зростання обсягів житла за кошти 

державного бюджету не є постійними, вони коливаються від 29,63% у 2010 р. 

до 225,00% у 2011 р. У попередні роки темпи коливались у межах 66,12% – 

146,35%.  

У таблиці 3.12 наведені дані щодо динаміки введення житла, збудованого 

за власні кошти населення. Темпи зростання будівництва як приватних 

будинків, так і квартир коливаються у широких межах. Найменше значення 

48,84% спостерігається у 2009 р., коли відбулося уповільнення як взагалі усього 

будівництва у країні, так і індивідуального. Зокрема, у 2010 р. темп зростання 

склав 202,27%, але у 2011 р. знов таки відбулось уповільнення до 93,97%. 

Тенденції щодо підвищення темпів зростання характерні для будівництва 

індивідуальних будинків, разом з тим, темпи вкладання коштів у будівництво 

власних квартир уповільнювались. 
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Таблиця 3.11 – Обсяги введення в експлуатацію житла за кошти 

державного бюджету в Україні у 2000-2011 рр., тис кв.м. загальної площі 

Роки Введено 

разом, 

тис.кв.м. 

Збудовано за 

кошти 

державного 

бюджету, 

тис кв.м. 

Частка збудованого за 

кошти державного 

бюджету у загальній 

площі, %  

Темп зростання 

обсягів будівництва 

житла за кошти 

державного 

бюджету, % 

2000 5558 84 1,51 - 

2001 5939 112 1,89 133,33 

2002 6073 135 2,22 120,54 

2003 6433 278 4,32 205,93 

2004 7566 192 2,54 69,06 

2005 7816 281 3,60 146,35 

2006 8628 242 2,80 86,12 

2007 10244 160 1,56 66,12 

2008 10496 172 1,64 107,50 

2009 6400 108 1,69 62,79 

2010 9339 32 0,34 29,63 

2011 9410 72 0,77 225,00 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 

 

Таблиця 3.12 – Динаміка інвестицій населення у житлове будівництво в 

Україні у 2000-2011 рр. 

Роки Загальний 

обсяг 

інвестицій 

населення у 

житлове 

будівництво, 

млн  грн  

У т.ч. Темпи зростання, % 

індивідуаль-

не житлове 

будівництво, 

млн  грн  

будівництво 

власних 

квартир, млн  

грн  

загального 

обсягу 

інвестицій 

населення 

у житлове 

будівни-

цтво 

індивіду-

ального 

житлового 

будівни-

цтва 

будівни-

цтва 

власних 

квартир 

2000 дані відсутні 1176 дані відсутні - - - 

2001 теж саме 1415 теж саме - 120,32 - 

2002 -“- 1573 -“- - 111,17 - 

2003 -“- 1822 -“- - 115,83 - 

2004 -“- 2577 -“- - 141,44 - 

2005 -“- 3091 -“- - 119,95 - 

2006 12129 5110 7019 - 165,32 - 

2007 18428 8549 9879 151,93 167,30 140,75 

2008 21084 11589 9495 114,41 135,56 96,11 

2009 10298 5502 4796 48,84 47,48 50,51 

2010 20830 16176 4654 202,27 294,00 97,04 

2011 19573 15103 4470 93,97 93,37 96,05 

Джерело: складено автором за даними Державної статистичної звітності 
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За відсутності даних щодо рентабельності, змоделюємо динаміку 

фінансових результатів ЖКГ України за 2000 – 2011 рр. (рис. 3.6).  

 Рисунок 3.6 – Моделювання фінансових результатів (збитків) ЖКГ України 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

Маємо: 

а) апроксимація з використанням полінома 6-го ступеня:  

у = 0,0006х
6
 – 0,0247х

5 
+ 0,3937х

4
 – 3,1348х

3
 + 12,976х

2
 – 26,266х + 19,291, 

для якої R
2
 = 0,9509;  

б) апроксимація з використанням полінома 5-го ступеня:  

у = 0,0009х
5 

– 0,0314х
4
 + 0,4032х

3
 – 2,426х

2
 + 6,5744х – 7,1638, для якої 

R
2
 = 0,8286;  

в) апроксимація з використанням полінома 4-го ступеня:  

у = 0,0009х
4
 – 0,0188х

3
 + 0,1199х

2
 – 0,3688х – 0,4606, для якої R

2
 = 0,7765;  

г) апроксимація з використанням полінома 3-го ступеня:  

у = 0,0055х
3
 – 0,1135х

2
 + 0,518х – 1,5436 для якої R

2
 = 0,7688;  

д) апроксимація з використанням полінома 2-го ступеня:  

у = 0,0022х
2
 – 0,1937х – 0,3405 для якої R

2
 = 0,7227;  
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е) лінійна апроксимація:  

у = – 0,1632х – 0,4255, для якої R
2
 = 0,7217;  

ж) апроксимація з використанням логарифмічної функції:  

у = –0,9126 ln х + 0,0904
 
для якої R

2
 = 0,6684. 

Оптимальною прогнозною моделлю є апроксимація з використанням 

полінома 6-го ступеня. 

Покращити фінансовий стан ЖКГ, на нашу думку, можливо за рахунок 

додаткового фінансування. Здійснимо моделювання можливості досягнення 

беззбитковості діяльності ЖКГ за рахунок додаткового фінансування за умови, 

що усі дебітори погасять свою заборгованість і галузь розрахується зі своїми 

боргами (погасить кредиторську заборгованість) (табл. 3.13, рис. 3.7). 

Таблиця 3.13 – Розрахунок обсягів необхідного фінансування для 

забезпечення беззбитковості діяльності ЖГК України у 2001 – 2011 р.р. 

Рік Фінансовий 

результат 

діяльності 

ЖГК 

(збитки), 

млрд грн   

Обсяги видатків 

зведеного бюджету 

України, млрд грн   

Фінансовий результат 

+ дебіторська 

заборгованість - 

кредиторська 

заборгованість,  

млрд грн  

Обсяги 

необхідного 

фінансування для 

досягнення 

беззбитковості, 

млрд грн   

2001 -0,8900 1,5552 -0,3770 1,9322 

2002 -0,9000 1,3920 -0,5890 1,9810 

2003 -1,0000 1,8230 -0,9000 2,7230 

2004 -0,8300 2,6653 -1,0800 3,7453 

2005 -1,6000 3,9142 -1,6000 5,5142 

2006 -1,7000 8,0241 -1,6343 9,6584 

2007 -1,8000 5,9003 -2,2000 8,1003 

2008 дані відсутні 8,9695 - - 

2009                                                 дані відсутні 7,4981 - - 

2010 -2,9705 5,4313 -7,3747 12,8060 

2011 -1,8558 8,6793 -8,1684 16,8477 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

Нами встановлено, що додаткове фінансування було потрібне впродовж 

всього аналізованого періоду. Отримані такі результати моделювання (рис. 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Моделювання можливості беззбитковості діяльності ЖКГ 

України 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

Аналіз отриманих результатів показує: 

а) апроксимація з використанням полінома 6-го ступеня:  

у = – 0,0003х
6
 + 0,0106х

5
 – 0,1481х

4
 + 1,0258х

3
 – 3,6997х

2
 + 6,8183х –

4,6198, для якої R
2
 = 0,9995,  

б) апроксимація з використанням полінома 5-го ступеня:  

у = –0,0015х
5 

+ 0,0496х
4
 – 0,5826х

3
 + 3,1291х

2
 – 7,3822х + 6,5699, для якої 

R
2
 = 0,9988;  

в) апроксимація з використанням полінома 4-го ступеня:  

у = 0,0207х
4
 – 0,5143х

3
 + 4,1121х

2
 – 11,192х + 8,7651 для якої R

2
 = 0,9834;  

г) апроксимація з використанням полінома 3-го ступеня:  

у = 0,007х
3
 – 0,0413х

2
 + 0,1839х + 0,2205 для якої R

2
 = 0,9832;  

д) апроксимація з використанням полінома 2-го ступеня:  

у = 0,1039х
2
 – 0,6786х + 1,3264 для якої R

2
 = 0,9803;  

е) лінійна апроксимація:  

у = 0,7974х – 2,4805, для якої R
2
 = 0,8552;  
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ж) апроксимація з використанням логарифмічної функції:  

у = 4,0548 ln х – 4,3194, для якої R
2
 = 0,6558; 

з) апроксимація з використанням експоненційної функції:  

у = 0,2321 е
0,3011х

, для якої R
2
 = 0,9853; 

к) апроксимація з використанням степеневої функції:  

у = 0,087 х
1,6974

, для якої R
2
 = 0,6558.   

Оптимальною прогнозною моделлю щодо необхідності додаткового 

фінансування ЖКГ є апроксимація з використанням полінома 6 ступеня або 

експоненційної залежності.  

На нашу думку, перевагу слід віддати експоненційній апроксимуючій 

функції, оскільки саме експоненційне зростання є традиційним для 

економічних систем. Таке зростання починається з незначних величин і 

збільшується до суттєвих значень. Саме така ситуація спостерігається в ЖКГ. У 

2001 р. для беззбитковості діяльності галузі достатньо було б додатково 

залучити 1,9322 млрд грн , у 2011 р. ситуація значно погіршилась – необхідне 

додаткове фінансування становить вже 8,1684 млрд грн   

Таким чином, експоненційний характер зростання обсягів необхідного 

додаткового фінансування ЖКГ свідчить про загрозу, що існує для галузі і 

економіки країни в цілому. Як було доведено, фінансовий результат діяльності 

галузі суттєво залежить від обсягів видатків бюджету країни, тому саме 

необхідність у швидкому збільшенні обсягів фінансування може призвести до 

неможливості його забезпечення державою своєчасно у необхідних розмірах.  

Проаналізуємо динаміку зміни загальних обсягів необхідного 

фінансування для досягнення ЖКГ беззбитковості (обсяги видатків бюджету) 

та здійснемо моделювання з метою пошуку оптимальної апроксимаційної 

функції (рис. 3.8).  

Отримаємо такі результати: 

а) апроксимація з використанням полінома 6 ступеня:  

у = –0,0017х
6
 + 0,0705х

5 
– 1,1593х

4
 + 9,4046х

3
 – 39,1х

2
 +78,907х – 58,395, 

для якої R
2
 = 0,9842;  
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б) апроксимація з використанням полінома 5 ступеня:  

у = 0,0012х
5 

– 0,0289х
4
 + 0,2052х

3
 – 0,0423х

2
 – 2,31358х + 5,6044, для якої 

R
2
 = 0,9771;  

201020082006200420022000

y = 8,0409Ln(x) - 6,8027

R2 = 0,8177

(2)

y = 1,9394e0,1716x

R2 = 0,6174

(3)

y = -0,0017x 6  + 0,0705x 5  - 1,1593x 4  + 9,4046x 3  - 39,1x 2  + 78,907x - 58,395

R 2  = 0,9842

(1)

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

1 3 5 7 9 11 роки

Грошовий потік, 

млрд.грн.

Сума необхідного фінансування для досягнення беззбитковості
Логарифмічна апроксимуюча крива (2)
Експоненційна апроксимуюча крива (3)
Поліноміальна апроксимуюча крива 6 ступеню (1)

Рисунок 3.8 – Динаміка зміни обсягів необхідного фінансування для досягнення 

беззбитковості ЖКГ в Україні у 2000-2011 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

в) апроксимація з використанням полінома 4-го ступеня:  

у = 0,0121х
4
 – 0,3339х

3
 + 3,2084х

2
 – 11,153х + 14,107 для якої R

2
 = 0,9758;  

г) апроксимація з використанням полінома 3-го ступеня:  

у = –0,0043х
3
 + 0,1486х

2
 + 0,1065х + 0,6927, для якої R

2
 = 0,9549;  

д) апроксимація з використанням полінома 2-го ступеня:  

у = 0,0601х
2
 + 0,6317х – 0,1636, для якої R

2
 = 0,9546;  

е) лінійна апроксимація:  

у = 1,4856х – 2,5395, для якої R
2
 = 0,9413;  

ж) апроксимація з використанням логарифмічної функції:  

у = 8,0409 ln х – 6,8027, для якої R
2
 = 0,8177; 

з) апроксимація з використанням експоненційної функції:  

у = 1,9394 е
0,1716х

 , для якої R
2
 = 0,6174; 
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к) апроксимація з використанням степеневої функції:  

у = 0,5548 х
1,3177

, для якої R
2
 = 0,9317.  

На особливу увагу заслуговує ситуація у 2007 р. В цьому році видатки 

зведеного бюджету зменшились на 26,47% (з 8,0241 млрд грн   у 2006 р. до 

5,9003 млрд грн   у 2007 р.). В той же час рівень збитків зріс лише на 

5,88% (з 1,7 млрд грн   до 1,8 млрд грн  ). Відчулося, деяке покращення ситуації 

зумовлене позитивними зрушеннями в економіці країни. У 2007 р. відбулося 

збільшення ВВП та інвестицій в Україну. Для більшості галузей національного 

господарства цей рік був найбільш вдалим щодо рівня отриманих фінансових 

результатів. Сприятлива економічна ситуація у країні позитивно позначилась 

на результатах діяльності ЖКГ: не дивлячись на зменшення рівня видатків 

зведеного бюджету країни, рівень збитковості зріс, але не суттєво.  

Протилежна ситуація спостерігалась у 2010 р.: сума видатків бюджету 

склала 5,4313 млрд, але збитки досягли найбільшої за останні роки суми – 

2,9705 млрд грн  У 2011 р. збитки зменшились до 1,8558 млрд грн , але це 

відбулось завдяки збільшенню обсягів видатків бюджету до 8,6793 млрд грн   

На нашу думку, у ЖКГ після відносно вдалого 2007 р. у 2008-2009 рр. 

були втрачені можливості щодо подальшої стабілізації фінансового стану ЖКГ, 

внаслідок чого продовжила зростати її збитковість, не дивлячись на збільшення 

видатків зведеного бюджету країни. 

За результатами розрахунків оптимальною прогнозною моделлю щодо 

необхідності фінансування ЖКГ (обсяги видатків зведеного бюджету) є 

апроксимація з використанням полінома 6 ступеня:  

у = -0,0017х
6
 + 0,0705х

5
 – 1,1593х

4
 + 9,4046х

3
 – 39,1х

2
 + 78,907х – 58,395, 

для якої R
2
 = 0,9842, 

або експоненційної залежності:  

у = 1,9394 е
0,1716х

, для якої R
2
 = 0,6174.  

Здійснимо моделювання перебігу подій без урахування стабілізаційних 

ознак у 2007 році. Для цього побудуємо криву динаміки суми необхідного 

фінансування для досягнення галуззю беззбитковості впродовж 
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2001-2012 рр. (рис. 3.9). 

Оптимальною прогнозною моделлю є апроксимація з використанням 

експоненційної залежності: у = 1,1385 е
0,3267х

, для якої R
2
 = 0,9441.  

 

Рисунок 3.9 – Динаміка зміни суми необхідного фінансування ЖКГ (видатки 

зведеного бюджету) для досягнення беззбитковості в Україні 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

З порівняльного аналізу моделей на рисунках 3.8 та 3.9 можливо дійти 

висновку, що експоненційне зростання потреби в фінансових ресурсах, що 

створює загрозу галузі та економіці країни, може бути припинене, що і 

відбулося у 2007 році. Завдяки цьому, подальший розвиток подій вже не 

описується експоненційною моделлю (рисунок 3.9), більш точною є 

апроксимація з використанням полінома шостого ступеня.  

Розробимо модель обсягів видатків зведеного бюджету, достатніх для 

забезпечення спочатку беззбитковості, а потім і прибутковості ЖКГ України 

(рисунок 3.10). Для цього, на нашу думку, доцільно розглянути такі можливі 

варіанти моделей. 

а) Для моделі, що побудована за фактичними даними щодо обсягів 
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видатків зведеного бюджету України на ЖКГ впродовж 2000 – 2011 років, 

експоненційна апроксимуюча крива має вид:  

у = 1014,7 е
0,1993х

 для якої R
2
 = 0,8351.  

2014

Видатки зведеного 

бюджету, млн.грн.

2016

роки

2012201020082006200420022000

y = 1014,7e0,1993x

R2 = 0,8351

(видатки)

y = 820,94e0,2373x

R2 = 0,9043

(оптиміст.сценарій 1 -

тенденції 2000-2005 рр.)

y = 2408,5e0,1984x

R2 = 0,9345

(модель Республіки Білорусь)

y = 687,91e0,3036x

R2 = 0,8929

(оптиміст.сценарій 2 -

тенденції 2000-2006 рр.)
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Видатки зведеного бюджету на ЖКГ
Видатки зведеного бюджету на ЖКГ (оптиміст.сценарій 1)
Видатки зведеного бюджету на ЖКГ (модель Республіки Білорусь)
Видатки зведеного бюджету на ЖКГ (оптиміст.сценарій 2)
Експоненційна апроксимуюча крива видатків зведеного бюджету
Експоненційна апроксимуюча крива видатків бюджету (оптиміст.сценарій 1)
Експоненційна апроксимуюча крива видатків бюджету (модель)
Експоненційна апроксимуюча крива видатків бюджету (оптиміст.сценарій 2)

Рисунок 3.10 – Моделювання обсягів видатків зведеного бюджету на ЖКГ 

України у 2000-2016 рр. 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

Впродовж досліджених років ЖКГ України залишалось збитковим і обсяг 

збитків поступово зростав з ‒ 0,89 млрд грн у 2000 р. до ‒1,8 млрд грн. у 2008 р., 

2,97 млрд грн  у 2009 р., 1,85 млрд грн   у 2010 році. За 9 місяців 2012 р., обсяг 

збитків ЖКГ України зріс до 3 млрд грн   Зазначена негативна динаміка розвитку 

галузі свідчить про те, що обсяг видатків зведеного бюджету країни впродовж 

2000-2010 рр. був недостатнім для того, щоб галузь була, як мінімум, 

беззбитковою. Тому така модель є песимістичним сценарієм розвитку ЖКГ 

України. 

б) Попередній аналіз показав, що впродовж 2000 – 2005 років видатки 

зведеного бюджету рівномірно збільшувались (темпи зростання складали 

93,04%, 143,46%, 89,54% 130,93%; 146,18% та 146,86% відповідно). Таким 
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чином, розробимо модель, побудовану за умови, що ситуація щодо фінансування 

ЖКГ за рахунок бюджетних коштів буде розвиватись шляхом поступового 

прискорення темпів зростання видатків зведеного бюджету. Тоді, експоненційна 

апроксимуюча функція має вид: у = 820,94 е
0,2373х

, для якої R
2
 = 0,9043.  

Сценарій розвитку подій за цією моделлю, на нашу думку, є більш 

оптимістичним, ніж у попередній. 

в) Варто зауважити, що у 2006 році відбулось стрімке зростання обсягів 

видатків бюджету до 8024,10 млн грн (темп зростання 204,99%). Якщо б у 

наступні роки темпи зростання також прискорювались, тоді, експоненційна 

апроксимуюча крива, побудована за даними щодо видатків зведеного бюджету 

на ЖКГ України впродовж 2000-2006 рр., мало б вигляд: у = 687,91 е
0,3036х

, 

R
2
 = 0,8929. Сценарій розвитку подій за цією моделлю, на нашу думку, є ще 

більш оптимістичним щодо прибутковості діяльності ЖКГ України. 

г) Проведений аналіз показав, що впродовж 2000 – 2010 років ЖКГ 

Республіки Білорусь було прибутковим, а з 2004 року – рентабельним. Саме 

тому можливо запропонувати для використання в Україні модель динаміки 

видатків консолідованого бюджету саме цієї країни.  

Як встановлено, рівень видатків на ЖКГ України становив від 1,44% до 

3,35% від загальної суми видатків бюджету. Цей рівень, на нашу думку, є 

недостатнім, оскільки галузь залишається збитковою.  

Натомість видатки консолідованого бюджету на ЖКГ Республіки Білорусь 

впродовж 2000-2010 рр. складали від 4,3% до 7,82%, що забезпечило не тільки 

прибутковість галузі. Це дало підстави запропонувати модель, побудовану на 

основі динаміки частки видатків на ЖКГ Республіки Білорусь від загального 

обсяги видатків консолідованого бюджету країни, за умови, що за обсяг видатків 

треба взяти дані про видатки зведеного бюджету України впродовж 2000 – 2010 

років.  

У цьому випадку отримаємо експоненційну апроксимуючу функцію, що 

має вид: у = 1014,7 е
0,1993х

, для якої R
2
 = 0,9345.  

Сценарій розвитку подій за цією моделлю, на нашу думку, забезпечив би 
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беззбитковість ЖКГ України за умови збільшення обсягів видатків.  

Але ситуація в ЖКГ України розвивається за песимістичним сценарієм – 

ЖКГ України залишається збитковим. Фактичні видатки зведеного бюджету 

України у 2011 році складали 8,6793 млрд грн  , в той час як за моделлю – вони 

повинні були становити 26,00 млрд грн. Розрахунки свідчать, що за умови, якби 

видатки зведеного бюджету України становили від 4,3% до 7,82%, то частка цих 

видатків у ВВП країни складала не від 0,66% до 1,47%, як це є фактично в 

Україні, а від 1,6 до 2,5%, як це є у Республіці Білорусь. 

Проведені нами розрахунки обсягів необхідного фінансування, 

достатнього для забезпечення беззбитковості функціонування ЖКГ України 

свідчить про те, що у 2011 р. видатки бюджету на ЖКГ повинні були становити 

16,5 млрд грн. 

Порівняння цих даних з отриманими результатами моделювання, свідчать, 

що перевагу слід віддати моделі, за якої фінансування ЖКГ в Україні за рахунок 

бюджетних коштів буде здійснюватись шляхом поступового прискорення темпів 

зростання видатків зведеного бюджету виходячи з їх динаміки у 2000-2005 рр. 

(друга із запропонованих моделей).  

Але, нажаль, видатки бюджету на ЖКГ України у 2011 р. склали лише 

8,6793 млрд грн , що дозволило зменшити збитки галузі до ‒ 1,8558 млрд грн, але 

не досягти беззбитковості її діяльності. 

Відповідно до другої моделі, беззбитковості ЖКГ можливо було досягти у 

2013 р., за умови, якщо обсяг видатків складе 25 млрд грн.. Таким чином, 

відтермінування підвищення рівня видатків зведеного бюджету на ЖКГ 

призводить до експоненційного зростання обсягів необхідного фінансування та 

відповідного відтермінування можливості отримання галуззю прибутку. Так, 

якщо у 2011 р. було достатньо 16,5 млрд грн для досягнення беззбитковості, то у 

2013 р. необхідна сума зросте до 25,0 млрд грн (темп зростання 151,51%). Таким 

чином, на нашу думку, внаслідок недостатнього рівня бюджетного фінансування 

ЖКГ України, створюється загроза фінансово-економічній безпеці галузі 

загалом. 
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Таким чином, покращити фінансовий стан ЖКГ можливо за рахунок 

додаткового фінансування. За результатами моделювання можливості 

досягнення беззбитковості діяльності ЖКГ за рахунок додаткового 

фінансування доведено, що цей процес найкращим чином може бути описаний 

експоненційнійною апроксимуючою функцією. 

Встановлено, що у 2007 р. були втрачені можливості щодо подальшої 

стабілізації фінансового стану ЖКГ, внаслідок чого продовжила зростати її 

збитковість, темп зростання якої у 2010 р. у порівнянні з 2009 р. склав 105,88%, 

не дивлячись на збільшення видатків зведеного бюджету країни з 

5,9003 млрд грн у 2007 р. до 8,6793 млрд грн у 2011 р. 

Таким чином, проведений поглиблений порівняльний аналіз показав 

неефективність системи господарювання у ЖКГ України як суттєвої складової 

комунальної власності, що кардинально впливає на її стан. Доведено, що для 

визначення дієвих та ефективних механізмів реформування цієї системи 

доцільно використати позитивний досвід країн, де науково обгрунтований 

реформаційний процес дозволив вивести галузь із кризового стану та створив 

умови для рентабельного функціонування й подальшого сталого розвитку.  

 

 

3.2. Оцінка стабільності системи управління територіями в Україні 

 

 

Актуальність проблеми побудови ефективної системи управління 

державою та її територіями обумовлена тим, що чинний територіальний устрій 

України був сформований в умовах командно-адміністративної системи, що не 

відповідає потребам сьогодення. Тобто на законодавчому і практичному рівнях 

система вертикалі управління була побудована на засадах домінування 

центральної влади над місцевими громадами. Внаслідок цього чинний 

адміністративно-територіальний устрій у країні не завжди співпадає із 

трансформаційними процесами і у деякій мірі є перешкодою перетворенням у 
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державі, не дає можливості здійснювати ефективну регіональну політику, і, як 

наслідок, є чинником, що стримує розвиток як територій, так і держави загалом. 

У 2014 р. започаткована реалізація реформи децентралізації, 

здійснювались неодноразові спроби побудувати нову модель територіальної 

організації влади й адміністративно-територіального устрою. Однак більшість 

таких спроб залишалась на етапі концептуальних обґрунтувань або 

законопроектів. Одночасно з цим проблеми, пов’язані з недосконалістю 

адміністративно-територіального устрою та управлінням територіями не 

зменшувались, а навпаки – збільшувались. За таких умов доцільно оцінити 

рівень ефективності чинної системи управління та визначити можливості та 

результативність її реформування з метою створення умов стабільного 

розвитку держави та економіки країни. 

Сучасний адміністративно-територіальний устрій України є трирівневим: 

субнаціональний (регіональний) рівень складають області й місто Київ, 

Севастополь, субрегіональний рівень (мезорівень) – адміністративні райони, 

низовий рівень – сільська, міська, селищна рада, населений пункт. Станом на 

01.10.2015 р. система адміністративно-територіального устрою включала: 24 

області, міста Київ та Севастополь, Автономну Республіку Крим, 490 районів, 

460 міст, 885 селищ міського типу, 10278 сільських рад, 28385 сільських 

населених пунктів [15]. Важливим фактором щодо стабільності фінансової 

системи територіальної громади є ефективний управлінський вплив з 

використанням сучасних технологій та методів на мезорівні. Саме тому 

доцільним буде провести моделювання параметрів такого управлінського 

впливу з урахуванням ієрархії в управлінні складними системами.  

Змоделюємо механізм функціонування для трирівневої системи та 

визначимо ефективність цієї системи управління. Саме така система 

використовується в управлінні територіями України, а саме керівництво на 

першому рівні здійснюється у межах територіальної громади (сільська, міська, 

селищна рада, населений пункт). До другого рівня управління можливо 
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віднести адміністративні райони (субрегіональний рівень). Найвищий рівень 

управління – це рівень області (субнаціональний). 

Зазначена система управління, побудована на принципах вертикальної 

впорядкованості, тобто керівництво вищого рівня здійснює управляючий вплив 

на керівництво нижчих рівнів. У такій системі тільки керівники найвищого 

рівня мають можливість діяти в інтересах справи. Керівники нижчого рівня вже 

не мають такої можливості, оскільки вони виконують накази найвищих 

керівників. Аналогічно будується увесь ланцюг управління.  

Нехай виробництвом необхідного обсягу національного доходу, 

створеного в межах територіальної громади х із швидкістю у = 


х  управляє 

деякий керівник. Його діяльністю, у свою чергу, управляє керівник другого 

рівня (керівник адміністративного району), який приймає рішення про те, що 

швидкість виробництва територіального національного продукту повинна 

змінюватись таким чином: z = 


у . Поведінкою керівника z управляє керівник 

більш високого рівня 


z  (рівень області). В разі, якщо керівник області 

(найвищого рівня) бажає досягти значення Х величини х, він буде впливати на 

керівника попереднього рівня у позитивному напрямі, якщо необхідне значення 

х не досягнуто. Вплив буде здійснено у протилежну сторону, в разі, якщо 

значення х перевищене. 

Таким чином, представимо у математичному вигляді трьохступінчату 

систему управління системою рівнянь (3.1) та проаналізуємо її стійкість. Для 

неї модель буде мати вигляд: 



х  = у 



у  = z                                                       (3.1) 



z  = - k (х – Х), k > 0. 

Знайдемо рішення відповідної однорідної системи для даної моделі за 

методом Ейлера. Для цього складемо характеристичне рівняння відповідної 

однорідної системи: 
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х  = у; 


у  = z; 


z  = - kх.                    (3.2)  

Маємо матрицю: 
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або 3
 + k = 0, k > 0. 

Відкіля ( + k
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Знайдемо власний вектор 
1 

= (11; 21; 31), що відповідає кореню 1 = - 

k
1/3

. Складемо систему: 

k
1/3

 11 + 21 = 0, 

k
1/3

 21 + 31 = 0, 

-k11 + k
1/3

 31 = 0. 

Тоді 11 = 31 k
-2/3

, 21 = -31 k
-1/3

.  

Нехай 31 = 1, для 1 = - k
1/3

 будемо мати власний вектор (k
-2/3

; -k
-1/3

; 1), 

якому відповідають часткові рішення х1 = k
-2/3

е
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-1/3

е
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При 2 = )31(
2

3/1

i
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  для визначення власного вектора маємо таку 

систему: 
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Значенням 2,3 = )31(
2

3/1

i
k

 відповідають такі рішення: 



 

202 
 

,
2

3
sin

2

3
cos)31(

2
)31(

2

3/13/1
2

3/2
)31(

2

3/2

3,2

3/13/1





















tkitkеi
k

еi
k

х
t

k
ti

k

 

,
2

3
sin

2

3
cos)31(

2
)31(

2

3/13/1
2

3/1
)31(

2

3/1

3,2

3/13/1





















tkitkеi
k

еi
k

y t
k

ti
k

 

.
2

3
sin

2

3
cos 3/13/1

2
)31(

23,2

3/13/1














  tkitkееz

t
k

ti
k

 

Виділимо дійсні та уявні частини та отримаємо рішення: 
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Загальне рішення системи (3.2) отримаємо у вигляді: 
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Для того, щоб визначити, чи є стійкою система (3.1), необхідно 

проаналізувати стійкість точки рівноваги цієї системи. Залежно від того, є 
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система (1) стійкою чи ні, залежить відповідь на питання щодо стану системи 

управління територіями в Україні, оскільки система рівнянь (3.1) і є 

математичним описом стану територіальної системи управління.  

Відомо, що для системи диференційних рівнянь n-го порядку:  

dt

dxi  = fi (x1, x2, x3,…xn), і =1,n                   (3.3)  

математично умова сталості може бути визначена таким чином.  

Нехай х
0 

= (x1
0
, x2

0
, ..., xn

0
) є станом рівноваги (точка спокою), тобто fi (x

0
) 

= 0, і =1,n.   

Математично, стан рівноваги х
0
 для системи (3.1) є локально стійким, 

якщо для будь-якого   0, існує ()  0, що при виконанні умови  хх 0  

буде існувати рішення  (t) системи (3.1), визначене при t  0 ( (t) = х), що 

задовольняє умові   хt 0)(  для усіх t > 0. Це означає, що усі рішення, що 

починаються навколо х
0
, залишаються навколо нього. 

Якщо х
0
 стійке і знайдеться таке ‘  0, що при  хх 0 ‘, будемо мати 

0)(lim
0 


хt

t

 , то рішення х
0
 є (локально) асимптотично стійке. 

Якщо х
0
 не є стійким, то рішення є нестійким.  

В разі, якщо будь-які рішення системи (3.3) сходяться до єдиного стану 

рівноваги х
0
, незалежно від початкового стану, тоді х

0
 глобально асимптотично 

стійке. 

Графічно перелічені види рішень наведені на рисунку 3.11: локально 

стійке (рисунок 3.11, а); глобально стійке (рисунок 3.11 б, в) та нестійке 

(рисунок 3.11, г).  

Для того, щоб стан рівноваги системи (3.3) був асимптотично стійким, 

необхідно і достатньо, щоб власні значення матриці мали від’ємні дійсні 

частини. 
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   а)                                   б)                       в)                         г) 

                            

 

 

 

 

    локально стійке                         глобально стійке                           нестійке 

Рисунок 3.11 Графічна інтерпретація стійкості рішення системи диференційних 

рівнянь n-го порядку 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

З урахуванням цього, оцінимо сталість бажаного стаціонарного стану (х = 

Х, у = z = 0) трьохрівневої системи управління територіальної громади, що 

математично описується рівнянням (3.1). Характеристичне рівняння 3
 + k = 0 

однорідної системи, що відповідає заданій, має корені 1 = - k
1/3

, 

2,3 )31(
2

3/1

i
k

 , k > 0. Сталість положення рівноваги х = Х, у = z = 0 

визначається знаком дійсної частини коренів 2,3 . Виходячи з того, що k > 0, 

числа 2,3 мають позитивну дійсну частину. З цього можливо здійснити 

висновок, що трьохступінчате рівняння, що описується системою (3.1), 

нестійке, тобто відбувається катастрофічне зростання коливань. В такій 

ситуації можливе руйнування системи. 

Таким чином, система управління територіями в України не є стійкою, 

тобто можливе її руйнування. Це підтверджує висновок, про те, що чинний 

адміністративно-територіальний устрій в Україні стримує розвиток як 

територій, так і держави загалом, тобто необхідними є заходи щодо 

вдосконалення системи розподілу територій та управління ними. 

Адміністративно-територіальний устрій країни є динамічною складною 

системою, в якій субнаціональний (регіональний), субрегіональний та низовий 

рівні взаємопов’язані між собою і при науково обгрунтованому управлінні 
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синергетичного ефекту можуть підсилювати дію один одного. Дослідженням 

таких систем займається синергетика – теорія самоорганізації складних систем.  

Скористаємось принципами синергетики (теорії самоорганізації) для 

опису складної, відкритої, динамічної системи – територіального устрою 

країни. Самоорганізація – еволюційне самовпорядкування (самовдосконалення) 

за рахунок внутрішніх можливостей та зовнішнього впливу. Самоорганізація 

можлива тільки у відкритих системах. Під впливом зовнішніх факторів, у таких 

системах відбувається внутрішня перебудова. Їх структура, як правило, 

ускладнюється та пристосовується до нових умов зовнішнього середовища. 

Система переходить у новий стан, оскільки попередній втрачає стійкість. Якщо 

складна система тривалий час перебуває у рівноважному стані, зникає 

розвиток.  

Таким чином, поряд із нестійкістю, що може призвести до збільшення 

коливань та руйнування системи, з позиції теорії систем, глобальна стійкість 

системи є загрозою для її існування, оскільки означає відсутність розвитку. 

Економічний розвиток системи – це рух до нового стану динамічної рівноваги 

та формування набору рівноважних станів. Кожний такий стан не є абсолютно 

рівноважним та існує впродовж обмеженого часу. Кількісним виміром розвитку 

є динаміка змін (збільшення або зменшення) ефективності використання 

обмежених ресурсів у довготривалому періоді.  

Функція змін (зростання або зниження) економічної ефективності 

кількісно виражає процес економічного розвитку. Абсолютний вимір 

розвитку – темп росту показника. Нестійкість складних систем є однією з 

передумов стабільного динамічного розвитку. Тільки такі системи здатні до 

самоорганізації. Самоорганізація економічних систем є джерелом їх розвитку, у 

результаті якого відбувається відбір якостей, ознак і властивостей, що 

підвищують рівень організації системи в процесі адаптації до зовнішнього 

впливу. В процесі реформування системи управління територіальними 

громадами доцільним є використання положень кайдзен-стратегії – стратегії 

постійного вдосконалення.  
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Таким чином, створення ефективної системи управління територіями 

доцільно здійснити введенням у науковий обіг нового терміну – дерева 

моделей. Саме це стане інструментом подальших наших досліджень.  

 

 

3.3. Метод оцінки ефективності управління житлово-комунальним 

господарством 

 

 

Як зазначалось у другому розділі, житлово-комунальне господарство 

України на сьогодні знаходиться у кризовому стані. На необхідності 

реформування ЖКГ наголошується впродовж останніх років. Але галузь 

залишається збитковою. Такий стан соціально значимої галузі національного 

господарства зумовлює об’єктивну необхідність пошуку шляхів підвищення 

ефективності процесу її реформування.  

Основною метою діяльності суб’єктів господарювання є максимізація 

прибутку. У житлово-комунальному господарстві ситуація дещо інша. 

Основною метою діяльності галузі є задоволення потреб споживачів житлово-

комунальних послуг, а не досягнення максимального рівня прибутковості при 

певному рівні прибутковості і рентабельності. Житлово-комунальне 

господарство є природною монополією. Таким чином, в системі природна 

монополія – споживач важливо досягти таких умов, коли з одного боку ЖКГ 

отримує прибуток, з іншого – максимізується сукупний споживчий надлишок 

споживача. Саме тому існує необхідність пошуку шляхів та можливостей 

оптимізації системи управління ЖКГ. 

Специфікою житлово-комунального господарства в Україні є те, що вона 

залишається загалом природною монополією. Відповідно до ст.1 Закону 

України «Про природні монополії», «природна монополія – стан товарного 

ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за 

умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей 
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виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю 

товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що 

виробляються суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у 

споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому 

товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж 

попит на інші товари (послуги)» [16].  

Таким чином, унаслідок того, що ЖКГ є природною монополією, для 

галузі не існує кривої пропозиції. Ціна, що дозволяє максимізувати прибуток 

монополії, визначається точкою на кривій попиту.  

Для визначення комбінації величин монопольного прибутку та випуску 

(обсягу виробництва) у загальному випадку використовують карту ізопрофіт – 

кривих рівних прибутків (), на які накладається графік галузевого попиту. 

Точка дотику графіку галузевого попиту і найбільш віддаленої від початку 

координат ізопрофіти дає потрібну комбінацію монопольної ціни і прибутку.  

У зв’язку з відсутністю необхідної офіційної статистичної інформації 

щодо України, аналіз проведено на прикладі ЖГК Республіки Білорусь за 

побудованими нами ізопрофітами. На рисунках 3.12 – 3.14 наведені криві 

попиту (взаємозалежності між попитом та ціною) на основні житлово-

комунальні послуги впродовж 2005 – 2011 років у Республіці Білорусь. Щодо 

прибутковості, то виокремлено житлове господарство (ЖГ) і комунальне 

господарства (КГ) та усереднені дані по ЖКГ загалом. 

На ці графіки накладена крива, що характеризує динаміку зміни прибутку 

впродовж зазначених років в залежності від обсягів спожитих послуг. Найбільш 

віддаленими точками ізопрофіт, що відповідають оптимальному 

співвідношенню ціни та прибутку природної монополії, є максимальні значення 

прибутку галузі.  
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Рисунок 3.12 – Взаємозалежність між обсягом житлового фонду, ціною послуг з  

технічного обслуговування і опалення житлового фонду, видатками бюджету на 

ЖКГ та рівнем прибутку галузі у Республіці Білорусь 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Рисунок 3.13 – Взаємозалежність між обсягом спожитої електроенергії,  

ціною кВт години електроенергії, видатками бюджету на ЖКГ та рівнем  

прибутку галузі у Республіці Білорусь 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Рисунок 3.14 – Взаємозалежність між чисельністю населення, ціною послуг з 

холодного водопостачання і каналізації, газопостачання, гарячого 

водопостачання, видатками бюджету на ЖКГ та рівнем прибутку галузі у 

Республіці Білорусь 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

За даними рисунків 3.12–3.14 обсяг споживання послуг холодного 

водопостачання і каналізації, гарячого водо- та газопостачання зменшується зі 

збільшенням цін на них. Тобто виконується закономірність попиту – обернена 

залежність між ціною та величиною попиту.  

Обсяг споживання цих послуг безпосередньо залежить від чисельності 

населення. Чисельність населення у Республіці Білорусь впродовж 2005-2010 рр. 

зменшилась з 9630 тис осіб до 9481 тис осіб, тому цілком закономірно, що 

впродовж зазначених років збільшувались тарифи на відповідні послуги.  

Інша ситуація щодо динаміки цін на технічне обслуговування житла та 

його опалення й обсягів споживання цих послуг. Впродовж 2005-2010 рр. 

збільшувався житловий фонд, одночасно зростала ціна послуг з його технічного 

обслуговування та опалення. В цей же період часу, не дивлячись на зменшення 

чисельності населення, зростав обсяг споживання електроенергії і, одночасно, 
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ціна на неї. Тобто виникло порушення закону попиту – парадокс Гіффена, коли 

попит зростає зі зростанням цін. Таким чином, зазначені послуги можливо 

віднести до товарів Гіффена.  

Зазвичай товарами Гіффена вважать товари для бідних. У кризових 

ситуаціях, коли зменшуються доходи населення і одночасно відбувається 

підвищення цін на споживчі товари, бідні відмовляються від деяких товарів зі 

свого споживчого кошика і залишають тільки життєво необхідні, ціни на які 

також зростають. Але на звичайному споживчому ринку, покупець в разі 

наявності в нього грошей, придбає товар, в разі відсутності – відмовляється. 

Тобто придбання товарів є добровільним. 

У випадку ж технічного обслуговування та опалення житла, споживання 

цих послуг не є добровільним. Незалежно від того, належить особі житло, чи 

вона його орендує, відбувається оплата вартості технічного обслуговування 

певної кількості квадратних метрів житла. Тобто відмовитись від придбання цієї 

послуги населення не може. Аналогічна ситуація складається і з 

теплопостачанням, тим більш, що воно є централізованим.  

Впродовж 2005-2010 рр. відбувалось зменшення чисельності населення 

Республіки Білорусь (з 9630 тис осіб. до 9481 тис осіб) при одночасному 

зростанні тарифів на ЖК послуги. Таким чином відбувалось збільшення рівня 

фінансового навантаження на кожне домогосподарство в оплаті за спожиті 

послуги.  

Впродовж проаналізованих років зростали споживчі ціни у країні. В разі 

погіршення рівня свого добробуту, споживач відмовляється від певних товарів та 

послуг, в першу чергу від тих, що стали для нього дорогими. Від послуг 

техобслуговування та опалення житла споживач, як доведено, відмовитись 

невзмозі. Тому виникає загроза того, що населення може відмовитись від оплати 

за ці послуги, при тому що відбудеться їх споживання. Це призведе до зростання 

дебіторської заборгованості і негативно вплине на фінансовий стан ЖКГ.  

Виручка від реалізації послуг технічного обслуговування житла у 2010 р. 

склала 68,94 млрд руб; опалення – 226,61 млрд руб. Як бачимо, виручка від 
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реалізації послуг, які населення може спожити і не розрахуватись – є суттєвою.  

В той же час, виручка від реалізації холодної води дорівнювала 

49,45 млрдруб., гарячої води – 102,21 млрд руб., газу – 35,04 млрд руб. Ці суми 

суттєво менші, але важливим є те, що обсяг споживання цих послуг населення 

може скоротити. Крім того, в разі несплати, доступність цих послуг можливо 

обмежити, що і роблять з боржниками.  

Закономірність попиту порушується щодо споживання води та 

електроенергії. На нашу думку, вода не належить до товару Гіффена. В разі 

погіршення рівня доходів населення, воно скоротить обсяги споживання 

електроенергії, але взагалі не відмовиться від неї. В разі несплати, доступ до цієї 

послуги, також може бути обмежений. В ситуації, що склалась, у Республіці 

Білорусь було прийнято рішення про необхідність компенсувати збільшення 

рівня фінансового навантаження на домогосподарства, що виникло внаслідок 

зменшення чисельності населення при одночасному зростанні цін шляхом 

зменшення частки витрат на ЖК послуги у витратах домогосподарств.  

Впродовж 2005 – 2010 років частка витрат на ЖК послуги у загальній сумі 

витрат населення зменшилась з 9,10% до 7,00%. Проведений аналіз показав, що 

у Республіці Білорусь в цей час зростали споживчі ціни на інші товари, в той час 

як на ЖК послуги вони зростали повільнішими темпами. Крім того, впродовж 

зазначених років зростав обсяг видатків консолідованого бюджету на ЖКГ та 

частка видатків у ВВП країни. Таким чином, у Республіці Білорусь був 

використаний саме дотаційний механізм попередження можливості виникнення 

кризової ситуації щодо оплати населенням спожитих житлово-комунальних 

послуг. 

Визначимо тепер умови максимізації прибутку ЖКГ. Впродовж 

2005-2010 рр. найбільший прибуток був отриманий у 2010 р. – 225 млрд руб.  

Як бачимо, оптимальними з точки зору максимізації прибутку ЖКГ 

(природної монополії) є такі співвідношення:  

а) чисельність населення 9481 тис осіб; 

б) обсяг житлового фонду в країні – 232,90 млн кв. м; 
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в) ціна технічного обслуговування кв.м. житла – 296 руб.;  

г) вартість опалення кв.м. житла – 973 руб.;  

д) вартість 100 кВт годин спожитої електроенергії – 17300 руб.;  

е) платня за холодне водопостачання на одну особу за місяць – 5216 руб.;  

ж) вартість гарячого водопостачання на одну особу за місяць – 10784 руб.;  

з) вартість газопостачання на одну особу на місяць – 3696 руб.  

У 2010 році обсяг видатків консолідованого бюджету на ЖКГ Республіки 

Білорусь дорівнював 3896 млрдруб. (дотація для природної монополії), що 

склало 7,35% від загальної суми видатків та 2,37% ВВП країни. 

Визначимо рівняння для кривих попиту на окремі житлово-комунальні 

послуги у Республіці Білорусь (рисунок 3.15–3.19).  

y = -1E-07x4 + 0,0001x3 - 0,053x2 + 8,4436x - 274,87
R2 = 0,9452 (1)

y = 200,97e0,0005x

R2 = 0,8806 (4)

y = 25,859Ln(x) + 83,18
R2 = 0,8259 (3)

y = 0,1043x + 199,31
R2 = 0,8783 (2)

220,00

222,00

224,00

226,00

228,00

230,00

232,00

234,00

236,00

238,00

180 200 220 240 260 280 300 320 340

Q
Ринковий попит на 

обслуговування житла 

(житловий фонд), млн. 
кв.м.

P
Ціна за тех.обслуговування кв.м., руб.

Оплата за тех.обслуговування, за кв.м
Поліноміальна апроксимуюча крива 4-го ступеня (1)
Експоненційна апроксимуюча крива (2)
Логарифмічна апроксимуюча крива (3)

Рисунок 3.15 – Залежність кількості житла, що обслуговується (кв.м) від ціни 

техобслуговування за кв.м (руб.) у Республіці Білорусь 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

Як бачимо, відповідні функції мають вид: 

а) Для залежності кількості житла, що обслуговується (кв.м) від ціни 

техобслуговування за кв.м: 

Q = 0,1043 P + 199,31; 

Q = 25,859 ln(P) + 83,18; 
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Рисунок 3.16 – Залежність кількості житла, що опалюється (кв.м) від ціни 

опалення 1 кв.м (руб.) у Республіці Білорусь 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Рисунок 3.17 – Залежність ринкового попиту на послуги холодного та гарячого 

водопостачання (чисельність населення, тис.осіб) від ціни послуги на місяць на 

одну особу (руб.) у Республіці Білорусь 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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y = -91,58Ln(x) + 10261

R2 = 0,8226

y = 10289x-0,0096

R2 = 0,824
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Рисунок 3.18 –Залежність ринкового попиту на послугу газопостачання 

(чисельність населення, тис.осіб) від ціни послуги на місяць на одну особу (руб.) 

у Республіці Білорусь 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Рисунок 3.19 – Залежність ринкового попиту на послугу електрозабезпечення 

(млрд кВт) від ціни 100 кВт год (руб.) у Республіці Білорусь 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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б) Для залежності кількості житла, що опалюється (кв.м) від ціни опалення 

1 кв.м: 

Q = 0,0288 P + 203,22; 

Q = 24,148 ln(P) + 65,521; 

Q = 204,48 e
0,0001P

. 

в) Для залежності ринкового попиту на послугу холодного водопостачання 

(чисельність населення, тис.осіб) від ціни послуги за місяць на одну особу (руб.): 

Q = -0,0441 P + 97156; 

Q = -178,25 ln(P) + 11012; 

Q = 9717 e
-0,000006P

. 

Для залежності ринкового попиту на послугу гарячого водопостачання 

(чисельність населення, тис.осіб) від ціни послуги за місяць на одну особу (руб.): 

Q = -0,0221 P + 9738,8; 

Q = -224,05 ln(P) + 11575; 

Q = 9740,8 e
-0,000006P

. 

г) Для залежності ринкового попиту на послугу газопостачання 

(чисельність населення, тис.осіб) від ціни послуги за місяць на одну особу: 

Q = -0,0228 P + 96071; 

Q = -91,58 ln(P) + 10261; 

Q = 10289 Р
-0,0096P

. 

д) Для залежності ринкового попиту на послугу електрозабезпечення 

(млрд кВт) від ціни 100 кВт год: 

Q = 0,001 P + 7,9216; 

Q = 1,9162 ln(P) – 8,3949; 

Q = 8,115 e
0,000001P

. 

В усіх випадках, для апроксимації були використані логарифмічна, 

експоненційна та лінійна залежності. Виключенням є газопостачання, для якого 

були обрані логарифмічна, лінійна та ступенева криві. 

Отримані нами результати були опубліковані у роботах: [17, 18]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В результаті порведених досліджень можливо зробити такі висновки:  

а) Отже отримані результати щодо стійкості системи управління 

територіями, підтверджені математичними розрахунками свідчать про нагальну 

потребу у реформуванні територіальної організації влади в Україні на засадах 

децентралізації. Першочерговим завданням цієї реформи є оптимізації 

просторової основи функціонування органів влади, якою виступає 

адміністративно-територіальний устрій. Важливим елементом у новій системі 

повинні стати територіальні громади, оскільки саме на їх рівні можливо 

забезпечити стійкий соціально-економічний розвиток як регіонів, так і країни в 

цілому шляхом раціонального використання їхнього потенціалу. Саме тому в 

процесі реформування системи управління територіальними громадами 

запропоновано використати положення кайдзен технології щодо зміни цієї 

структури на більш оптимальну (стійку). Динамічний розвиток територій, як 

елемента складної системи держави, можливий за наявності ефективного 

механізму її вдосконалення. Забезпечити можливість створення організаційної 

структури управління на засадах кайдзен-технології можливо шляхом 

створення умов для забезпечення ефективного функціонування 

самоорганізованих структур на рівні територіальних громад.  

б) Житлово-комунальні послуги займають особливо важливе місце в 

системі потреб суспільства. З одного боку вони є фізіологічними, бо сприяють 

задоволенню певних життєво важливих потреб людини, надають можливість 

відтворення фізичних властивостей трудових ресурсів суспільства. З іншого – 

вони є соціальними, бо виникають і розвиваються у тісному взаємозв’язку з 

процесами соціально-економічного розвитку суспільства.  

Проведене дослідження співвідношення взаємозалежностей між попитом 

та ціною на основні житлово-комунальні послуги за допомогою карт ізопрофіт 

довело, що потреби у ЖК послугах можуть бути реалізовані за наявності 
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певного економічного забезпечення. По-перше, це існування певних 

економічних можливостей у споживачів, тобто певний рівень добробуту. По-

друге – це сформованість відповідного потенціалу і матеріально-технічної бази 

галузі, необхідних для задоволення платоспроможного попиту населення у ЖК 

послугах.  

При визначенні обсягу попиту на ЖК послуги необхідно враховувати їх 

особливості. Обсяг послуг водо-, газо-, електропостачання і водовідведення в 

першу чергу залежать від кількості населення (або домогосподарств та їх 

складу). Обсяг попиту на обслуговування житла залежить від обсягів 

житлового фонду. Щодо теплопостачання, то окрім загальної площі житлового 

фонду, на нього впливають погодно-кліматичні умови в опалювальний сезон. 

Обсяг попиту на послуги комунального обслуговування (побутове 

обслуговування, готельне господарство) залежить від кількості населення 

(споживачів) та від ціни на ці послуги. На відміну від інших ЖК послуг, у разі 

збільшення цін, споживач може відмовитись від них. Ці послуги пропонуються 

на ринку досконалої конкуренції, тому споживач, обираючи постачальника цих 

послуг, віддасть перевагу найбільш прийнятному варіанту щодо 

співвідношення ціни та якості. 

При визначенні прогнозного попиту на ЖК послуги необхідно 

враховувати ціновий фактор, що впливає на обсяг споживання. Надання послуг 

водо-, газо-, електропостачання і водовідведення та обслуговування житла – це 

природна монополія, тому тарифи на ці послуги контролюються державою.  

Серед ЖК послуг є такі, від мінімального обсягу споживання яких 

споживач не має можливості відмовитись. Такими є: 

а) Технічне обслуговування житла (квартплата) – його обсяг залежить від 

розміру житлової площі. Неможливо відмовитись від оплати за частину 

житлової площі, що належить споживачеві. 

б) Теплопостачання (за умови централізованого постачання) - його обсяг 

залежить від площі житлових приміщень. Скоротити обсяги споживання цієї 

послуги можливо тільки у житловому фонді, що не приєднаний до 



 

218 
 

централізованих мереж – це приватні будинки і квартири з індивідуальним 

опаленням. 

3) Водо-, газо-, електропостачання та водовідведення – обсяги 

визначаються кількістю населення або домогосподарств та їх складом. На 

відміну від попередніх двох послуг, ці обсяги можуть бути скориговані в 

залежності від ціни і доходів населення. Але все ж таки від мінімальної 

кількості споживання цих послуг, населення відмовитись не зможе. 

Встановлено, що для послуг холодного водопостачання і каналізації, 

гарячого водо- та газопостачання виконується закономірність попиту. Для 

технічного обслуговування житла та опалення має місце парадокс Гіффена. 

Щодо споживання електроенергії, то на нашу думку, його не можливо вважати 

стандартним товаром Гіффена. В разі погіршення рівня доходів населення, воно 

скоротить обсяги споживання електроенергії, але взагалі не відмовиться від неї. 

В разі несплати, доступ до цієї послуги, також може бути обмежений. В 

результаті було визначено умови максимізації прибутку ЖКГ. 

Існує суттєвий вплив природних монополій, таких як ЖКГ на загальний 

стан економіки у країні, і за необхідності, потребує першочергового 

реінжинірингу. 

Закономірності, пов’язані з попитом та цінами на різні види енергоносіїв 

суттєво відрізняються від методів оцінки ефективності у практичній діяльності. 

ЖКГ України у темпах розвитку суттєво відстає від аналогічної галузі 

Республіки Білорусь. У той же час, в Україні використовуються методи 

управління, що базуються на недостовірних або неповних даних не дадуть 

позитивного результату. 

Важливим завданням у межах галузі ЖКГ є встановлення науково 

обґрунтованих і методик, що дозволяють прискорити процеси модернізації та 

розвитку економіки загалом. 
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