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INTRODUCTION 

 

 

The urgency of reforming the territorial organization of power has become 

imminent long ago, since the current territorial structure of Ukraine was formed in 

the absence of the independent statehood. The regulatory control system is based on 

the domination of central government over local communities. Consequently, the 

existing administrative and territorial system prevents national democratic 

transformations, implementation of the effective regional policy, constrains the 

development of local initiative and establishment of the democracy`s basic institution 

– local self-government. 

Current administrative and territorial structure in the country does not always 

correspond to the transformation processes and to some extent slows down national 

transformation, does not allow to implement effective regional policy. Subsequently, 

it is a factor hindering the development of both territories and the state as a whole, as 

for necessary changes of administrative division of territories based on scientific 

principles.  

At the present-day stage of national development, the most optimal territorial 

organization of power exists if local autonomous community acts as the starting point 

for organizing the system of social development management. 

The new administrative and territorial system should be the basis for building a 

new model of territorial governance, based on the principles of decentralization, 

universality, subsidiarity, and balance of general national interests with the interests 

of regions` and territorial communities` population. 

The process of Ukraine's integration into the European Community actualizes 

the issue of the compliance of the administrative and territorial structure with 

European principles of regional and local development organization, and the 

formation of local self-government. 
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1 DEVELOPMENT OF A DECISION TREE FOR TERRITORIAL 

COMMUNITIES` CASH FLOW MANAGEMENT 

 

 

Reformation of intergovernmental fiscal relations is an urgent need for local 

communities, which has a dual goal: on the one hand, it is more efficient way to form 

an income part of the budget, on the other hand, to move towards self-sufficiency and 

rational planning of its expenditures, which in the future will allow territorial 

communities to be economically self-sufficient and financially capable. That is why, 

now amid decentralization, the problem to form the effective management system of 

financial and communal resources, which under the jurisdiction of territorial 

communities, becomes of particular urgency. 

The current approach to local finds management today is not able to ensure the 

dynamic development of territorial communities and the efficient management of 

their financial resources. 

Territorial communities are similar to the enterprises and corporations by their 

economic essence and financial mechanism. The logistic method has proved its 

effectiveness for enterprises and corporations, as it was previously defined by the 

authors and us [1-2] for the financial flows management. That is why when building a 

decision tree of territorial communities `cash flow management, we use the logistic 

method for corporate finance management. We focus attention on cash flows, 

because current territorial communities` functioning has no legal basis for their 

operations in the stock market. 

In the logistics system of a territorial community`s financial management, we 

consider financial, material and information flows as the main elements of an integral 

logistics flow of an organization. In particular, it is recommended to draw attention to 

the fact that the purpose of the financial logistics system is subordinated to the main 

goal of a community, i.e. profit making with its subsequent distribution among the 

participants. It is worth agreeing with V.V. Kovalyov [1] who argues that achieving 

the main goal of the corporation's functioning, namely ensuring profitability in the 
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long-term period; make financial flows a matter of paramount importance. 

Financial flows of a territorial community`s financial system are: 

a) the basis of a mutual settlements system between business entities; 

b) a landmark in inventory management process; 

c) the basis for calculating the appropriateness of investments in working 

assets; 

г) the criterion of efficiency of a community`s logistic system functioning. 

Logistic financial flow is the distribution of financial resources in the logistics 

financial system of a territorial community. In turn, financial flows are related to 

material, service and information flows. 

That is why, in the process of material and financial flows optimization, the 

common goal to improve the efficiency of the logistics system of a territorial 

community`s management must be reached.  

The development of optimization models for a cash balance is based on general 

principles and methodical tools of the materials inventory management theory, since 

the goals and limitations of their formation are approximately the same [2]. Optimal 

cash models estimate: 

a) The amount of cash and cash equivalents required by the entity to meet its 

needs; 

b) The optimal proportion of cash distribution between certain forms; 

c) Frequency (conditions) and volumes of cash transformation into stock and 

vice versa. 

When managing cash balance a territorial community should determine the 

optimal ratio of cash and short-term financial investments. Supporting the optimal 

cash balance rate entails management of financial resources flows. Excessive cash 

balance rate indicate their inefficient use, while lack of financial resources threatens 

the fulfillment of their financial obligations. 

Consequently, there is a need to determine the optimal cash rate using methods 

and models of materials inventory management. 

The following models and methods of Baumol, Baumol-Tobin, Ogden-
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Sundaram, Miller-Orr, etc. are widely used. They differ in their approach to 

definition and mathematical formalization of the processes of earning and spending 

money, the system of limitations that need to be taken into account. The common 

ground of all models is significant importance of both monetary and stock market 

components of financial market as a source of income generation. Based on the 

above, it is reasonable to use models of financial resources management, known in 

western practice, for national territorial communities taking into account the specifics 

of the domestic financial market. 

W.Baumol was one of the first who paid attention to similarity of inventories 

of tangible assets and cash reserves and considered the possibility of using the 

inventory management model to calculate the cash balance [1]. Cash can be 

considered as a stock of money, the owner of which is ready to exchange them for 

labour, raw materials and other types of tangible assets. Cash, in fact, does not differ 

from the material resources that the manufacturer is willing to exchange for the 

money of the retail buyer. 

For example, if a business entity is indebted to pay daily the amount of P 

during the period T, it has the opportunity to replenish its cash stock by raising 

(borrowing) funds (loans) or receiving them in the stock market by selling stocks. In 

any case, a business entity bears expenses of servicing the debt or alternative costs 

arising from the stocks sale and related to the payoff refusal [1]. 

We simulate the situation when an enterprise makes short-term financial 

investments in income stocks, with the subsequent sale to replenish the stock of 

available funds. In this case Eд  is stocks investment return (return on every monetary 

unit invested in stocks), and b – expenses related to the enforcement stocks sale 

agreement, the period of time T divided at equal intervals t. 

Thus, the total volume of the executed agreements P is predetermined, and the 

quantities Eд  і b are constant. The amount of funds C involved to replenish cash 

reserves is reduced evenly to the full stock depletion. The number of stocks sales 

transactions during the time T equals P / C, and the costs related to the stocks sale are 
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b monetary units per transaction. Thus, total costs for cash borrowing are: b (Р / С). 

Consequently, total costs F, including the costs of saving and raising funds, are: 

C

bPCE
F д 

2
 .      (1.1) 

As business entity seeks to reduce the costs of raising and saving the stock of 

cash funds, W. Baumol proposed to determine the optimum amount of cash balance 

by the formula: 

E

bP
С

д

оpt

2
        (1.2) 

Thus, with constant transaction costs and rates of return, the amount of cash 

funds stock may be roughly assumed proportional to the square root of the number of 

payments that an business entity undertakes to make over a certain period of time. 

Building a model of a territorial community`s cash flow management, we take 

into account that the stock market is underdeveloped, we assume stocks` sale rates of 

return Eд analogue of territorial community`s targeted cost-effectiveness (profitability 

of the revenue part related to expenditure), P is expenditure part of a territorial 

community`s budget. On this, effective community`s funds management is possible, 

if it is expected over the budget planning period to be surplus, that is, the revenue part 

exceeds expenditure by profitability Eд . Corporations expenditure related to stocks 

sales transactions (b) are similar to the expected inflation rate (consumer price index). 

In the future, when national stock market reaches the proper development rate, 

it will be possible to use the W. Baumol`s model. To do this, municipal bonds are 

issued and sold in the stock market in the process of budget`s revenue part 

replenishment. 

J. Tobin and W. Baumol independently developed a similar demand for money 

model, which demonstrated that even money balances held for transactions purposes 

are sensitive to the level of interest rates. J.Tobin`s model assessment is business 

entity`s choice between bonds and cash. J. Tobin noted that bonds and cash are 

almost identical assets, with the exception of two differences: bonds are not the 

medium of exchange and, unlike cash, they generate income. 



 

11 
 

The main disadvantage of the Baumol-Tobin's model of measuring the cash 

balance`s optimization is grounded in its deterministic nature, which constrains its 

practical application, since most financial flows represent a stochastic process. 

Another model of corporate cash flow management is the W. Ogden`s and S. 

Sundaram`s model. The source of solving the lack of cash incorporates here not only 

selling stocks, but the possibility of a credit line. Despite the fact that attracting credit 

line funds is a more expensive source of financing compared to the short-term 

investmentportfolio, business entity`s portfolio transaction costs are excluded 

(transaction costs while selling securities). The above-mentioned model is the 

extended Baumol-Tobin model as it introduces into the model an additional variable, 

which takes into account borrowing of financial resources from the line of credit, 

which allows to reduce total costs F. 

With the Baumol-Tobin model, a territorial community replenishes cash 

reserves C by the end of time period t and spends money evenly until the cash 

balance C reaches zero. Then a community replenishes it again by selling securities 

(deterministic flow). W. Ogden and S. Sundaram partially got rid of this disadvantage 

by proposing to divide the time interval T by two parts t1 and t2 as in the model of 

debt accumulation. The part t1 begins immediately after replenishing cash balance at 

the expense of funds received from selling securities and finishes when the cash 

balance C reaches zero. Afterwards the part t2 begins to meet their demand for cash C 

by borrowing from the line of credit by the amount of M – C. By the ents of part t2 a 

territorial community after meeting its cash disbursements from its line of credit 

taking into account interest payments at Еl rate, they liquidate a sufficient amount of 

securities at total amount M to repay the borrowing from the line of credit and 

replenish the cash account C. 

Community`s total costs include saving costs (the alternative cost of refusing 

to invest and sell securities), borrowing funds and interest payments for being 

borrowed funds.  

The model is: 
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ЕkrЕд

МЕkr
Соpt
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Еkr

ЕkrЕд

Ед

Рb
М




2/12 2/1

.    (1.3) 

The Ogden-Sundaram model can be adapted to the national conditions of a 

territorial community`s functioning, if to consider assumptions of the Baumol-Tobin 

model. A line of credit for a territorial community can be established in accordance 

with basic terms of a business entity`s loan at adequate interest rate Еl. 

One more model which can be used to form an efficient system of territorial 

community`s cash flow management is the model developed by H. Miller and D.Orr. 

Unlike the Baumol-Tobin model, this model takes into account the stochastic nature 

of the cash flow and the conditions of uncertainty. That is, the model implies the 

probabilistic nature of the cash flows functioning 

The Miller-Orr Model is based on three main assumptions: 

а) Two types of assets are used (bank deposits, securities and cash), 

transactions are provided to convert one type of asset to another without a delay, a 

fixed cash amount, which does not depend on the transaction size, is spent (similar to 

the Baumol-Tobin model); 

b) There is a minimum level of the cash balance obtained by business entities 

(Сmin);  

c) The cash balance varies randomly as the cash flow cannot be predicted on 

the basis of previous values. According to statistical data, the variation in cash 

inflows or outflows (dispersion) as well as the extent of the cash balance deviation 

are determined.  

The Miller-Orr Model assumes, that cash reserves can be increased or 

decreased by the certain amount (m) for a short period of time (1/t of a working day) 

can be studied as a new walk with independent trials according to the Bernoulli 

scheme (n – number of days). Thus, cash flows are characterized by normal 

distribution with zero mean and constant dispersion: : tm
22  . 

The cash balance can randomly increase or decrease, but when it reaches the 
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upper bound Сmax, by the end of time part t1, it is possible to imply a short-term 

investment by bringing back cash reserves. By the end of part t2, when the cash 

balance hits the lower bound Сmin, securities are sold to replenish cash balance.  

Thus, the Miller-Orr model is described by the identity: 

.

4

3
3

,

4

3

2

3/1

min

2

3/1

min

































E

tmb
CС

E

tmb
CС

д

тax

д

оpt

    (1.4) 

It is possible to consider the next cash balance as crucial: 

.3/

4

3
2

3/1

min 














E

tmb
CС

д

kr     (1.5) 

Moreover, it is possible to use the Miller-Orr model in the process of territorial 

community`s cash flows management making assumptions that Eд  is the target 

community`s cost-effectiveness level (profitability of the revenue part related to 

expenditure) as in the Baumol-Tobin model. 

Consequently, we have built a «decision tree» that combines such models as 

Baumol`s, Baumol-Tobin`s, Ogden-Sundaram`s, Miller-Orr`s, and allows us to 

determine the limits of their incorporation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

2 CASH MANAGEMENT OF UKRAINIAN TERRITORIAL 

COMMUNITIES` FORMATION PROGRAMS 

 

 

The present state of socio-economic institutions` decentralization reveals that 

the problem of developing an effective financial management system of territorial 

communities and local budgets on uncertain legal basis becomes of particular 

urgency. The source of financial support for the activities of the local self-

government`s representative and executive bodies is the budget, but the amount of its 

cash inflow part is not always sufficient for the implementation of projects and 

programs of territorial communities` development. In this case, an important source 

of development is investment resources, so there is a need to optimize their 

management mechanisms. 

The traditional indicators of a project`s profitability are net present value 

(NPV), internal rate of return (IRR) and payback period (PP). From the theoretical 

point of view, these indices are used, if project`s or program`s cash flows are defined. 

However, these practices are not always implemented. Besides, territorial 

community`s sources of investment resources have their own specifics in comparison 

with traditional business entities. Additional peculiarities arose as a result of the 

system of local self-government`s reformation, decentralization and obtaining by 

territorial communities` their increasing role, significance and impact. 

The main source of self-government bodies projects and programs` funding is 

budget. Since 2015, sources of local budget inflows have been expanded by 

transferring some taxes from the state level to local and introduction of new fees.  

Thus, projects and programs investment resources at the territorial community 

level include owned, raised and borrowed funds. Local budget is the source of owned 

funds. As a rule, they are limited in the amount and funded for free. Transfers from 

the State budget may also be funded for free, but their amount is limited as well. The 

source of borrowed funds is the finance raised from the financial institutions. These 
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funds are provided on interest basis. Loans` interest rates originated from various 

sources differ. Funds, raised from investors are obtained both on interest basis and for 

free, so the terms, amounts and timelines can be different as well. Hence, territorial 

communities` projects and programs cash flows include simultaneously a few 

unrelated flows of different origin, terms and timelines. It is impossible to estimate 

the payback of such a project or program using traditional methods, since there is a 

non-stochastic, but deterministic cash flow. 

That is why in our opinion it is recommended to use mathematical tools of 

fuzzy sets to assess real investment projects and programs of territorial communities` 

management [3]. They allowed to convert qualitative expert estimates to quantitative, 

numerical ones. Besides, fuzzy sets allow experts to make more flexible 

measurements of numerical indicators.  

In general income as an indicator can be assessed as pessimistic (apes), 

optimistic (aopt) and most likely (aml). The received information can be combined in 

the form of a fuzzy triangular number A = (apes, aopt, aml). Then, fuzzy numerical 

results are compared with indicators for other objects. 

Fuzzy set A is determined by the membership function А (х), which accepts all 

the intermediate values between 0 and 1, which specify to what extent element х 

belongs to a fuzzy set A. Unlike regular sets, there are intermediate membership 

degrees, for example, А (х) = 0,5. 

Assume that a fuzzy set A is normalized, so there is set А (х) = 1. If it is the 

case of two fuzzy sets A and B, membership functions can be represented as: 

АВ (х) = max (А (х), B (х)),  

АВ (х) = min (А (х), B (х)), 

А (х) = 1 - А (х), 

for fuzzy union АВ, intersections АВ and complements А. 

Actually, there are triangular and trapezoidal fuzzy numbers 

Trapezoidal fuzzy number is a fuzzy set with the membership function given 

by: 
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0, х < a1  x > a4 

А (х) =     axa
aa

ax
21

12

1 , 



 

1, axa 32   

axa
aa

xa
43

34

2 , 



, 

where aaaa 4321  . 

It is called А = (а1, а2, а3, а4). In case, if а2 = а3, А = (а1, а2, а4) is called a 

triangular fuzzy number.  

If A is a fuzzy number and А (х) its membership function, then А (х) indicates 

the possibility that fuzzy number A denotes by х. In this case, the cash flow can 

specified in the form of trapezoidal fuzzy number Сt = (сt1, сt2, сt3, сt4). Similarly, we 

represent as a fuzzy number a discount rate r = (r1, r2, r3, r4). 

Fuzzy NPV is the sum of fuzzy discounted sets for all the project's cash flow 

components: 

NPV = )(
0




T

t

tCPV . 

In turn, the discounted value of PV (Ct) is obtained by applying the expansion 

principle to the classical formula PV (Ct) = 
)1( r

C
t

t


. As a result, we obtain the 

discounted net cash flow of period t: 
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Thus, we obtain the formula of the fuzzy net discounted value:  

NPV = ),,,(
0

4

0

3

0

2

0
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t

t

T

t

t

T

t

t

T

t

t dddd , 

where PV(Ct) = (dt1, dt2, dt3, dt4). 
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While projects assessment it may occur that only one project is selected and 

implemented. For this purpose, it is possible to get fuzzy numbers by the above 

mentioned toolkit which describe each project and then make their comparisons by 

creating a rating scale using one or more of the following methods: 

а) by Chu-Park method: 

ср (А) = 
24

324321 аа
w

аааа 



. 

b) by Chang method:  

ch(A) = 
6

2
221

2
1

2
443

2
3 аааааааа 

. 

c) by Kaufman-Gupta: 

kg1 (А) = 
6

22 4321 аааа 
. 

d) by Jane method: 

(Аі  B) = max min (Ai (x), B(x)). 

e) by Dubois-Prade method. 

PD (Ai) = Pos (Аі  max Aj) = min max min (Ai (x), Aj(y)). 

                                               j1   j1 x,y 

It is important to use several methods simultaneously to obtain the highest 

reliability of the ranking. 

We will demonstrate the possibility of using the described method for projects 

and programs assessment for territorial communities` development management. 

Assume project`s or program`s cash flow parameters are presented in                

Table 2.1. The total cash flow (Сt) consists of four flows which differ by the amount 

of the initial investments (0 and the 1
st
 year), as well as funds inflow during the 2-4 

years of a project`s or program`s implementation.  

Assume, that the total discount rate r = (0,1; 0,2; 0,2; 0,3). Тобто нечітке 

значення ставки сформоване за рахунок того, що ставки дисконтування по 

складових загального грошового потоку не всі однакові. That is, the fuzzy value 

of the rate is formed because the discount rates of the total cash flow components are 

not similar. 
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Table 2.1 – Parameters of the a project`s or program`s random cash flow, 

k. UAH 

T, years 0 1 2 3 4 

 

Сt 

 

(-1200, (-700, (150, (1800, (2700, 

-1000, -500, 180, 1900, 3000, 

-900, -450, 220, 2100, 3000, 

-800) -300) 250) 2200) 3400) 

 

Then, PV (C1) = )8,230;375;7,416;4,630()
3,1

300
,

2,1

450
,

2,1

500
,

1,1

700
( 


. 

Similarly, we obtain other discounted net cash flows of the project (program) 

(table 2.2). 

 

Table2.2 – Discounted cash flows of the project (program)  

T, years 0 1 2 3 4 

 

PV(Сt) 

 

(-1200, (-636,6; (88,8; (819,3; (945,3; 

-1000, -416,7; 125; 1099,5; 1446,8; 

-900, -375; 152,8; 1215,3; 1446,8; 

-800) -230,8) 206,6) 1652,9) 2322,2) 

 

As a result of fuzzy numbers summation we obtain:  

NPV = PV (C0) + PV (C1) + PV(C2) + PV(C3) + PV(C4) = (-16,8; 1254,6; 

1538,8; 3151). 

Accordingly, the fuzzy number is the internal rate of return IRR = (irr1, irr2, 

irr3, irr4), 

where irrk (k = 1, 2, 3, 4) is the project`s internal rate of return with a cash flow 

с0k, с1k, …, сTk. 

The irrk value is the root of the equation: 

0

)1(0







T

t
k

t

tk

irr

c . 

Thus, IRR = (32%, 46%, 54%, 68%). 

Similarly, the payback period can be represented by the trapezoidal fuzzy 

number: РР = (р1, р2, р3, р4), where рk (k = 1, 2, 3, 4) is the project`s internal rate of 

return with a cash flow с0k, с1k, …, сTk. 
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Hence,  

рk = min  
 

 
,0)(:

,1
0 













 dd kp

p

t
tk

ppp  

where [р] is the whole part of the number  р, PV(Ct) = (dt1, dt2, dt3, dt4). 

For the payback period РР obtain: РР = (3,35; 3,77; 4,13; 4,98) years. 

The peculiarity of projects and programs for territorial communities` 

development management is their integral economic and social efficiency, that is, the 

parameters of project assessment are both quantitative and qualitative. 

It is possible to assess quantitative and qualitative indicators applying 

mathematical tools of the theory of fuzzy sets at the same time. 

The following example demonstrates these calculations. Assume a project 

which qualitative characteristics will be assessed by experts using a five-point scale: 

«terrible», «poor», «average», «good», and «very good». Then we will convert the 

point-scale to numerical one. The assessment result is the fuzzy number, which range 

is from 0 to 1: Х (0,5; 0,7; 0,7; 0,9).  

Assume the following quantitative indicators of the project (k.UAH.):  

NPV = (150; 200; 220; 250). 

Net present value of the similar projects is 400 k.UAH. 

We obtain the normalized assessment for project`s indicators: 

В = (b1/М, b2/М, b3/М, b4/М). 

The goal of normalization is transform quantitative indicators to a fuzzy 

number which range is from 0 to 1. 

A normalized indicator of the project`s net value is obtained:  

NPV = )625,0;550,0;500,0;375,0()
400

250
,

400

220
,

400

200
,

400

150
(   

We use the next weighting indicators: qualitative – 0,6, quantitative– 0,4. 

We calculate the total project`s assessment:  

Х = (0,4  0,375 + 0,6  0,5; 0,4  0,500 + 0,6  0,7; 0,4  0,550 + 0,6  0,7; 

0,4  0,625 +  0,6  0,9) = (0,45; 0,62; 0,64; 0,79). 
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Thus, the project`s efficiency level ranks from 45% to 79%, which is 

acceptable. 

We illustrate the methodology for drawing up the projects` ranking aiming to 

choose the most optimal one. 

Assume there are three alternative projects estimated by fuzzy numbers:              

А1 = (3, 5, 5, 9); А2 = (3, 7, 7, 8); А3 = (1, 6, 6, 10). Apply the described above 

methods for ranking: 

1) by Chu-Park method we obtain: 

ср (А1) = 10,5 < ср (А3) = 11,75 < ср (А2) = 13,25, the best is the second 

project; 

2) by Chang method:  

ch (A2) = 15 < ch (A1) = 17 < ch (A3) = 25,5, the second project is the worst; 

3) by Kaufman-Gupta method: 

kg1 (А1) = 5,33 < kg1 (А3) = 5,83 < kg1 (А2) = 6,5 the best is the second 

project;  

4) by Jane method: 

Pos (А1  B) = 6,43 < Pos (А3  B) = 7,14 < Pos (А2  B) = 7,27, the best is 

the second project; 

5) by Dubois-Prade method: 

PD (A1) = 0,75 < PD (A3) = 0,875 < PD (A2) = 1, it is recommended to select 

the second project.  

To obtain the highest the ranking reliability it is possible to use several 

methods simultaneously. 

Therefore, the fuzzy sets method incorporation allows calculating projects` 

qualitative and quantitative indicators and comparing them with more accuracy and 

reliability. 
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3 ELEMENTS OF BREAK-EVEN ANALYSIS IN THE SYSTEM OF  

TERRITORIAL COMMUNITIES` CASH FLOW MANAGEMENT 

 

 

In the process of a present-day decentralization the problem of the efficient 

system of territorial communities` and local budgets` cash flow management based 

on uncertain regulatory framework acquires special importance,  

Budget is the basis of financial security of local self-government representative 

and executive bodies` activities Social and economic development programs of the 

appropriate territory, redistribution of national income generated in a territory are 

being funded by the budget. 

Intergovernmental fiscal relations` reform is an incentive for local 

communities, on the one hand, to form effectively the revenue side of the budget, and 

on the other hand, to move on to self-sufficiency and more efficient planning of their 

expenditures. This in the future financial period will make territorial communities 

economically self-efficacious and obtain financially capability. 

Thus, the need to design territorial communities` expenditure management 

policy is of particular importance. 

In our opinion, taking into consideration previous positive experience, the 

process of policy-making has to be grounded on mathematical tools known as 

Phillips’ stabilization model [4, 5].  

A model overview.  

Assume as input data three basic options of governmental expenditure 

policy )(* tG : 

а) Proportional stabilization policy with government expenditure.  

In this case, the government expenditure is described by equation: 

)()(* tUtG
p
  ,      (3.1)  

where U(t) – national income, generated in a territory; 
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b) Derivative stabilization policy: government expenditure adjustments 

correlate with the rate of national income change, generated in a territory (the 

derivative is used). 

In this case the government expenditure is:  

dt

dY
tG

d
 )(*  .      (3.2) 

c) Integral stabilization policy: government expenditure is proportional to the 

national income deficit generated and accumulated in a territory.  

In this case the government expenditure is:  

,)()(
0

*

 

t

i
dUtG       (3.3) 

In all three cases, the coefficients of proportionality 
idp

,,  are 

coefficients with given values (coefficients of proportionality). 

There is difference ),()(* tGtG   between potential public expenditure )(* tG  and 

actual )(tG , which affects the territory`s economic system and should be eliminated 

for the sake of stabilization.  

We assume  0  is a coefficient, which indicates the speed of response to 

state decision-making (reaction coefficient). Then decisions about state expenditure 

)(tG  are determined as solution of first order linear differential equation: 

),()(
)( * tGtG

dt

tdG
      (3.4) 

where )(* tG  is determined by one of the policy options (а – c) or their 

combination aiming to balance demand and supply of national income, generated in a 

territory.  

The use of the Phillips model only with the multiplier, without the accelerator, 

i.e. the coefficient of proportionality of the induced investment to the rate of national 

income change, generated in a territory 
dt

dY
, aggregated demand Yc (t),with 

government expenditure becomes: 

Yc(t) =     00 ICtGtcY  ,     (3.5) 
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where 0 < c < 1 – propensity to consume; 

С0 – consumption; 

I0 – autonomous investment. 

The supply in this case is made of equation:  

      tYtY
dt

dY
c       (3.6) 

We make the mathematical model of economic stabilization policy for a 

territorial community and calculate its effect.  

Substituting into equation (3.6) for Yc(t) its values from correlation (3.5), we 

obtain:  

    ,AtGtsY
dt

dY
       (3.7) 

where s = 1 - c – propensity to save (rate of accumulation)                  

(1/s =   – the Keynesian multiplier); 

А = С0 + І0 (investment is const.). 

Differentiating (3.5) we obtain: 

.
dt

dG

dt

d
c

dt

cd






      (3.8) 

We add equation (3.8) to equation (3.5) and multiply the sum by   (reaction 

coefficient), then we obtain: 

    AtGtc
dt

d
cc

dt

cd
 





 .   (3.9) 

Substituting into (3.8) for 
dt

dG
 its value from (3.4), we obtain: 

      AtGtc
dt

d
ct

dt

d
c

c  



  .  (3.10) 

From equation (3.6) 

   










 t

dt

d
tc 



1
,     (3.11) 

obtain 








 







dt

d

dt

d

dt

d c 
 2

21
 .     (3.12) 
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Substitute the expressions (3.11), (3.12) into the ratio (3.10): 

    





















 


  






tG

dt

d
ct

dt

d

dt

d

dt

d
2

21
 . (3.13) 

or 

      



   tGt

dt

d
s

td

d
s2

2

.   (3.14) 

Relevant characteristic equation for the equation (3.14) can be shown to be: 

  02  ss  .    (3.15) 

And has the roots  1 , s 2 . 

Thus, general solution of the relevant homogeneous equation becomes: 

  st

ее CCt t  
 21

0 ,    (3.16) 

where 1С , 2С  – arbitrary constants. 

We have   00  t  with t  . 

We analyze peculiarities of the policy of proportional stability. 

Its equation (3.17) becomes: 

      





 ts
dt

d
s

dt

d
р2

2

.  (3.17) 

The equation (6.22) general solution is obtained as      tt 0 . 

We use trial and error method to find partial solution: 




 

s
.      (3.18) 

To find general solution  t0  of the relevant homogeneous equation we make 

the characteristic equation: 

    02   ss .   (3.19) 

To find the roots of the equation (3.19) we find the discriminant: 

        44
22
 sssD .  (3.20) 

If D = 0, then 
 2

4


 

s
  and 

2
21

s



 , where    

е
s

еCtCt 2
21

0



 , 

21 ,СС   are arbitrary constants. 
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If t we obtain:    



 

s
tаt 00 , so the development process is 

being stabilized.  

If ,0D then 
 2

4


 

s
 , and roots 2,1  are complex-conjugate, also 

oscillations take place. In this case  
 

  )cos
2

21 tsCtC
s

еt 





 , and if 

t we obtain:   00  t ; 

There are damped oscillations and the process is tend to stabilize.  

In real complex economic systems, it is not always possible to keep the long 

run stability, because of the cyclical nature of economic processes. 

In general, the behavior of the complex system is described by the set of 

integro-differential equations of different orders.  

Ordinary differential equations are equations containing functions of one 

variable and its derivatives or differentials. This attribute in general mathematical 

form may be written as: 

F (х, у(х), у’(х),y’’(х)….y
(n)

(х)) = 0                                    (2.5) 

The higher-order derivative containing the differential equation are called the 

order of a differential equation. 

Solution of n-th order differential equations which is function y depending on 

argument x and arbitrary constants С1, С2,....Сn is given by: 

у = у(х, С1, С2,....Сn)                                          (3.22)   

Collocating it at the equation, it is transformed into the identity.  

The general differential equation solution may not be satisfied to y, so it 

becomes:  

F (х, у(х),С1, С2,....Сn) = 0. 

In this case, it is called the general integral of differential equation. 

If in the general solution (integral) of a differential equation instead of 

arbitrary constants we assign specific values to the arbitrary constant, then the 

resulting solution is called a particular solution of this equation. 
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Often, constants C1, C2, .... Cn are not chosen arbitrarily, but so that the 

solution of the equation satisfies some initial conditions. 

The integral task of the differential equation and the corresponding number of 

initial conditions is called the Cauchy problem. 

Often, economic phenomena are described by differential equations of the 

first and second order. 

The Cauchy problem for the differential equation of the first order is: 

F (х, у(х), у’(х)) = 0 

ух=хо = у0 

Among the differential equations used to describe dynamic processes there is 

so called exponential equation, which has the form: 

ky
dx

dy
 ,                                                 (3.23) 

where k – constant of proportionality. 

This equation means that the rate of y change to the value of x is proportional 

to the current value of y. If y grows, k  0, if у decays, k < 0.  

The variables are divided in the equation, so 

 

 

 

ln y = kx + ln C 

y = Ce
kx 

If the initial condition is  

ух=хо = у0, 

we obtain 

у0 = Cе
kx0 , C = у0 е

kx0 , i.e. у =у0 е
xxk )( 0 . 

Thus, the solution of equation (3.23) is exponential. If x takes values that 

form the arithmetic progression with difference х, then the relevant values form the 

geometric progression with the variableе
xk .  

dxk
y

dy
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The equation (3.23) with k  0 is called the law of natural growth (population, 

living cells, and crystals) and with k < 0 it is the law of radioactive decay 

Let us describe mathematically periodic nature of the complex system 

development in time. 

Increment in the value of the subsystem dN quantitative characteristics in a 

certain interval will be proportional to the value of the subsystem N quantitative 

characteristics. The increment is proportional to the length of the small interval. 

Assuming this function`s property, which is considered as continuous, we obtain 

dN = N dt                                                       (3.24) 

where  is constant proportionality coefficient, reflecting the correlation of the 

increment rate of the subsystem 
dt

dN
 quantitative characteristics to N. We define it as 

increment coefficient of the subsystem quantitative characteristic. 

From the equation  

dt

dN
 = N  

by integrating we obtain 

N = N0 е
tt )( 0                                                                                          (3.25) 

where 

Т = t – t0 

This is the formula of the exponential law, which states that if the time 

increases in the arithmetic progression, then the quantitative characteristics of the 

subsystem change in the geometric progression. 

It is possible to identify the figure, which characterizes the subsystem 

development rate. Actually, during the period Т = t – t0 the qualitative characteristics 

increase е
Т

 times, which is equal, less or greater that one depending on growth, 

decay or invariability of the subsystem quantitative characteristics. Herewith  does 

not depend on the initial time period. Never the less the case is the ideal one, as we 

considered the external environment to be invariable.  
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If we consider the environment to be slowly changing, then in the short-run 

we assume the problem to be the same. In the case, the increment rate 
dt

dN

N

1
 is slowly 

changing simultaneously with the external environment. If this adjustment law would 

have been known, the differential equation becomes: 

dt

dN
 = (t) N (t),                                                                                       (3.26) 

Its integration would give the desired function N. 

Analyzing a few subsystems of one complex system, we find out the 

dependence of their increment rates 
dt

dN

N

1
 from the quantitative characteristics of the 

complex system and time period, if the external impact exists and has to be 

considered.  

Thus, let us formulate hypotheses about increment rates dependence from the 

function N and time period. These hypotheses are written in the form of functions of 

N, from which we obtain differential equations: 

  ),...,(
1

21 NNNf
dt

dN

N
p

i

i

  

If the increment rates depend not only from the current value N1, but also on 

the previous periods values, they cannot be regarded as functions of N1. In this case, 

we study complex integro-differential equations.  

The proposed model describes the ideal situation, i.e. the complex system is 

isolated from the external environment. In fact, it is not proved. That is why let us 

examine the general case of two subsystems of complex system functioning, which 

have increment rates 1 і 2 respectively. The subsystems` mutual influence affect 

their quantitative characteristics. We write the influence algebraically as the 

increment of subsystems` 1 і 2 quantitative characteristics corresponding to the 

number of interaction facts n (n – constant, significant enough).  

We assume the increments currently occur, just in time. Then during the 

period dt subsystems ‘quantitative characteristics are increased by: 
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d1 = 1N1dt + N1N2
n

1
 dt;                                                              

d2 = 2N2dt + N1N2
n

2
 dt 

respectively. 

Hence, we get the system of differential equations:  

dt

dN 1
 = N1(1 + 1N2)                                                                             (3.27) 

dt

dN 2
 = N2(2 + 2N1) 

where 

1 = 
n

1
 і 2 = 

n

2  

From equations (3.27) we obtain for any case (with N1 >0, N2 > 0) 

2
dt

dN 1
 - 1

dt

dN 2
 = 21N1 - 12N2, 

2
1

1

N

dt

dN

  - 1
2

2

N

dt

dN

 = 12N2 - 21N1, 

Then we have 

2
dt

dN 1
 + 2 

1

1

N dt

dN 2
 - 1

dt

dN 2
 - 1 

2

1

N dt

dN 2
= 0. 

Integrating, we obtain 

2N1 + 2lnN1 – (1N2 + 1lnN2) = const. 

or 

N1
2 e

2N1 = C N2
1 e

1N2
                                                                                         (3.28) 

Taking into consideration that any limitations for the increment rate 1, 2, 1, 

2 signs were imposed, we obtain large signs` probability set for these values. That is 

why we chose one case. Suppose that one subsystem is characterized by the 

increment rate 1, which we take as constant and positive (1 > 0) in terms of the 

subsystem`s isolation. The other subsystem is also isolated; its increment rate is 2, 

which is constants and negative (2 < 0).  
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When these subsystems interact, the quantitative characteristics of the first 

subsystem are less, the more intensively the other subsystem functions, and the 

second subsystem on the contrary is more intensive, the slower the first one operates.  

The increment rates are identical: 

 1 - 1N2  і  - 2 + 2N1, 

where 1 і 2 are positive, constant values. These coefficients reflect the needs 

of both subsystems` quantitative characteristics respectively. 

Now we obtain the system of differential equations, which illustrate the 

subsystems` quantitative characteristics: 

dt

dN 1
= N1(1 - 1N2),                                                                             (3.29) 

dt

dN 2
= - N2(2 - 2N1), 

1, 2, 1, 2 > 0.    

Let us check the system (3.29) for the compliance with the initial conditions, 

namely whether it is a system in which all flows or go to infinity, or tend to 

equilibrium (conservative system). 

We multiply the first equation in (3.29) by 2, and the second by 1 and adding 

them we obtain:  

2 
dt

dN 1
 + 1 

dt

dN 2
 = 12N1 - 21N2 

We multiply the first equation by 2/N1 the second by 1/N2, add and obtain: 2 

N1

1

dt

dN 1
 + 1 

N 2

1

dt

dN 2
  = - 21N2 + 12N1. 

So,  

2 
dt

dN 1
 + 1 

dt

dN 2
 - 2 

dt

Nd 1ln
 + 1 

dt

Nd 2ln
  = 0. 

The last equation is integrated and we obtain an unambiguous integral: 

2N1 + 1N2 - 2 ln1 - 1 ln2 = const. 

This integral may be written in the form: 

 F (N1, N2) = e
-2N1  

e
-1N2 

N1
2

 
 
N2

1
 = const.
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The expression 
NN

NdNd

21

21  is the integral invariant. 

Thus, the examined system is conservative. 

Values N1 і N2 are periodic, so the equation (3.27) may be rewritten as: 

dt

Nd 1ln
 = 1 - 1N2;  

dt

Nd 2ln
  = 2 - 2N1. 

Integrating by the periods, we obtain:  

0 = 1Т - 1 dt

Tt

t
N

0

0

2 ; 

0 = 2Т - 2. dt

Tt

t
N

0

0

1  

As a result, we obtain: 

К1 =  dt

Tt

t
N

T 
0

0

1

1
; 

К2 =  dt

Tt

t
N

T 
0

0

2

1
. 

Thus, К1 і К2 are average meanings of N1 і N2 during the period Т. 

Thus, average (during the period Т) meanings of the subsystem`s quantitative 

characteristics do not depend on the initial conditions and equal to the values 

corresponding to the stationary state of increment rates 1, 2 and the coefficients of 

the need to provide certain subsystem`s quantitative characteristics 1 та 2  

respectively. 

We introduce functions: 

n1 = 
K

N

1

1  

n2 = 
K

N

2

2 , 

that satisfy differential equations of the system (3.27): 
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dt

dn1 = 1n1(1 – n2), 

dt

dn2 = - 2n2(1 – n1).                                                                                  (3.30) 

The system research (3.30) is similar to the system research (3.29). It 

represents the special case of the system, when  

1 = 1, 2 = 2 

Let us use the obtained equations (3.30) to study insignificant changes. 

Insignificant changes (fluctuations) exist for the case when initial n1 і n2 are close to 

1. 

Consider that 

v1 = n1 – 1, v2 = n2 – 1, 

then obtain, disregarding the product v1 v2. Equations (3.30) become:  

dt

dv1 = - 1v2, 

dt

dv2 = 2v1,                                                                                                 (2.24) 

Then by integration we have this system`s solution  

v1 = А 1  cos (  21  t + a), 

v2 = А  2  sin (  21  t + a), 

where А, а – constants. 

The solutions are obtained regarding that v1 і v2 satisfy 0212

2

 y
dt

yd
  from 

the general integral у =  cos (  21  t + ). If we assume v1 =  cos (  21  t + 

), the first equation of the system (3.31)  demands that v2 =  




2

1  sin (  21  t + 

).   

Then, if Е = А




21

21
 , we have 

N1 = )cos( 21

1

1

2

2 atE  







; 
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N2 = )sin( 21

2

2

1

1 atE  






 . 

So, the point (N1, N2) describes the ellipse with a center at і with semi-axis 





1

1Е
, 





2

2Е
 with the help of periodic motion (in the positive direction from the vector 

ОN1 to the vector ОN2) in the period 




21

2
. 

The period of insignificant changes (fluctuations) correlates only with 

individual increment rates and does not depend on interconnected increment rates, 

but the ratio of amplitudes 








2

1

2

1  correlates with all four coefficients.  

As a result we it is possible to draw functions n1(t) та n2(t) by plotting points 

(picture 3.1). Let us determine the economic essence of the curve in picture 3.1. As n1 

= 
K

N

1

1 , and  n2 = 
K

N

2

2 , where К1 і К2 are average meanings of N1 і N2 during the period 

Т. Hence, we assume value n (n1 and n2) as a basic growth rate, when the average 

meaning of the subsystem`s quantitative characteristics is used as the base.  

 

n1 n2  

    
 n1 

 

 

 

 

n2 

 

 
                                       n1 

 

 

 

 

                                              n2 

 

      0                                                          t 

Picture 3.1 –Functions graphs n1(t) and n2(t) 

 

Thus, solving the system of equations (3.24) we used the terms with the 

following economic interpretation: increment rate of the subsystem`s quantitative 
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characteristics  =  (proportionality coefficient, which indicates correlation between 

the increment rate of the quantitative characteristic 
dt

dN
 and N), increment rate of the 

need to provide the subsystem`s  =  quantitative characteristic, basic growth rate 

(base as average meaning) n = 
K

N
, average meaning of the subsystem`s quantitative 

characteristic К = 



;   =  

tt

N

N

0

0

ln


.  

As К1 = 




2

2 , and К2 = 




1

1 , аs  =  
tt

N

N

0

0

ln


, we may form dependencies 1(t) and 

2(t), and find the values of coefficients 1 = 
N

n

1

21  and 2 = 
N

n

2

12 , built their 

dependence on time t.  

The average meanings of the subsystems` quantitative characteristics do not 

depend on the initial conditions and equal to values correlating with stationary state 

of coefficients.  

The easiest way to make 1 і 2 variables not changing 1 і 2, is to contract 

values uniformly in time and proportionally to the subsystems` quantitative 

characteristics. If during the period dt the first subsystem`s quantitative 

characteristics contract by N1dt (  0) and the second subsystem`s quantitative 

characteristics contract by N2dt (  0), the equations (3.27) must be substituted 

for equations: 

d1 = (1 -  - 1N2) N1dt;                                                                      (3.32) 

d2 = - (2 +  - 2N1) N2dt;    

which we obtain by substitution of 1 і 2 for 1 -  and 2+ . 

Numbers  and   0 characterize the ways of subsystem`s quantitative 

characteristics contraction,   0 – contraction intensity.  

Previously obtained results are used for the case where 1 -  > 0. If there is 

the way of contraction, and the intensity  is less than 1/, changes (fluctuations) 
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take place. They are stopped, if  accesses these values, because in this case there is 

the differential system (3.28) with 1 < 0, 2 > 0 so Both subsystems will contract 

quantitative values to zero. If  is quiet insignificant, then the average meaning of the 

quantitative indicator, which contracts per a unit of time, becomes 






2

2

0

0

1

)(1 




 dt

Tt

t
N

T
. 

The contraction should not reach the magnitude 








2

121 )( 

. 

Let us compare these changes (fluctuations) with the case without quantitative 

characteristics contraction. Average meanings for N1 and N2 зinstead of 
2

2




 and 

1

1




 

will equal to 
2

2



 
 and 

1

1



 
. 

If a complex system consists of some subsystems, the system of linear 

differential equations is:  

 
dt

dN 1
 = N1(1 + 1N2), 

dt

dN 2
 = N2(2 + 2N1),     (3.32) 

........................................... 

dt

dNi
 = Nі(i + іNі-1), 

where і – number of subsystems in a complex system; Nі – quantitative 

characteristic of і-subsystem; і – increment rate of the subsystem`s quantitative 

characteristic, operates independently, dimensionless quantity; і = 
n

і  – increment 

rate of the subsystem`s internal characteristics, dimensionless quantity; – constant 

value determined by the subsystem`s internal characteristics; і – increment of the 

subsystem`s quantitative characteristic which correlates with the number of their 

interactions.  
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Applying the proposed model (patent of Ukraine) to forecast the development 

of complex systems allows to incorporate the cyclic nature of economic process in 

the long-run period.  

Thus, the important factor of the territorial community`s financial system`s 

stability is the efficient governance influence based on the new technologies and 

mesolevel managerial tools. We find it expedient to conduct simulations according to 

the parameters of managerial influence taking into account complex systems` 

management hierarchy.  
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4 PECULIARITIES OF SELF-FINANCING TERRITORIAL 

COMMUNITIES MANAGEMENT 

 

 

Intergovernmental fiscal relations reforms are the driving force for the local 

communities’ transition to self-sufficiency and more rational planning of their 

resources, which in future financial periods will make territorial communities 

economically self-sufficient and financially capable. Decentralization of power 

relations in the state foregrounds the study the research of complex socio-economic 

systems, which operate based on collective decision-making and collective action. 

This requires the study of the preconditions for the effective management of public 

resources at the local level and the formation of the methodological framework to 

improve the territorial organization of the state through, first, the formation of self-

sufficient territorial communities. 

Objective necessity and urgency of building territorial communities self-

financing models as the basis of their dynamic development is determined by the fact 

of current territorial organization management and administrative-territorial structure 

reforms, which require the formation of new models for territorial communities 

development management on the principles of decentralization. That is why there is 

the need to find out new technologies of territorial communities` resources 

management on the principles of territories self-financing.  

Thus, at first glance, one may consider that conditions for decentralization of 

power and territorial community`s increased role and significance to ensure the 

effective functioning of territories and state as a whole at the legislative level have 

already been created. On the other hand, our studies revealed that there is the need to 

build a new model of territorial organization of power and administrative-territorial 

system, since, as we have proved earlier, there is a volatile three-level system of 

territorial management, therefore, territorial communities` management tools should 

be improved. 

The new model of management should be based on the fact that the main link 
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that ensures the effective functioning of the country's economic system is the 

territorial community, since it is impossible to provide economic development with 

only the regulatory influence from the top down. It is necessary to create conditions 

for the territorial communities dynamic develop. It is quite possible that higher than 

community levels in the three-level system of territorial management will have to 

ensure the coordination of the entire system functioning. To solve the problem of the 

whole country`s dynamic development implementation it is necessary to form the 

conditions of communities stability and efficiency.  

In our opinion, to form the effective management system at the stage of 

territorial community organizing, it is advisable to use a well-known l closed 

economy model, that is, to model the parameters of the model functioning using only 

internal capabilities without interaction with the external environment. This model 

has limitations, as there are no closed economies, as well as territorial communities 

cannot be socially isolated. However the proposed assumption allows us to assess 

own, internal capabilities of a territorial community, along with its potential of self-

financing and the break-even point. Thus, the autarky of a complex system, i.e. 

territorial community, enables the assessment of its internal factors and capacities to 

self-sufficient functioning by means of efficient utilization of own resources and 

allows to identify the system`s possibility to reach dynamic equilibrium.  

Evidently, the state of dynamic equilibrium is formed on the basis of the 

interaction of two opposite trends – the growth of production and consumption. The 

quantitative measurement of equilibrium is economic efficiency – Pareto-efficiency, 

which requires optimal resources distribution among market participants for 

production purposes. We assume the scarcity of resources, limited goods with their 

unlimited consumption. 

Accordingly, we modelled the autarky system conditions, namely the lack of 

external resources provision (resources limited by the internal territorial community`s 

capabilities) and the need to sustain territory residents (without any consumption 

restrictions) at current level of well-being.  

In our opinion, to describe the case mathematically we may use the input-
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output model with certain limitations. Clearly, this model is used in economic 

planning at the regional and national level, if there is the need to determine the 

volume of output, which provides the residents` demand and production needs for 

these goods with a well-known technology. This problem with the assumption of 

linear technology (direct proportionality between the volume of output and the 

resources cost volume) is mathematically formalized in W. Leontief «Input-Output» 

model.  

In the multi-sectoral model for the territorial community, we will assume that 

the elements of this complex system are the main factors of production, namely: land, 

labour, capital, entrepreneurial skills and information. National production is 

undertaken with the help of these factor inputs in a specific separate territory. 

«Land» firstly refers to the land as the type of natural resources. «Labour» 

refers to active individuals who live in the territory, characterized by permanent 

residence within the village, settlement, city borders, which are independent 

administrative-territorial units. «Capital» is a communal property and financial 

resources of a territorial community. These factors of production use is the basis of 

territorial community`s economic functioning. 

Undoubtedly, different nature-resource potential of territories cause the 

development of different areas of economic activity. This results in specialization of 

the regional production sphere, i.e. manufacturing, agriculture, services sector, etc. 

However the study objective is to model the case of self-financing disregarding the 

territory`s specialization. This means the formation of a territorial community`s 

management system, which sustains self-financing and the development by the 

available resources of indifferent specifics.  

Effective management of a territorial community`s inner potential provides 

assessment of the internal economic security level based on the autonomy and self-

sufficiency. Of course, this approach is a certain assumption. A territorial community 

does not function as a «closed system», but the approach allows to measure the inner 

potential of its functioning and, consequently, to assess the possibilities of self-

financing and the break-even point. 
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In this regard, the input-output model for the territorial community becomes: 

x (t) = A x(t) + y(t),    (4.1) 

where x (t) – gross product, produced inside the territorial community; 

А – matrix of direct cost, which does not depend on the time period.  

Formula (4.1), which takes into account investments, may be written as: 

x (t) = A x(t) + z(t) + ^y(t),     (4.2) 

So, final products made inside a territorial community includes net final 

products ^y(t) and production costs of fixed assets z(t). 

Let  (t) be the vector of the spheres of economic activity facilities presented in 

a territorial community at the point t (beginning of the year). If there is no fixed 

assets disposal, the investments are absent, the facilities in it are not changed, the 

construction of new facilities takes place immediately, then the expression of the 

fixed assets cost function becomes:  

z(t)= В( (t) –  (t – 1)) ,     (4.3) 

where В – specified matrix (matrix of capital-output ratio growth).  

Matrix coefficient В (bij) indicates services (products) costs of the i-industry to 

increase facilities of the j-industry per unit.  

If the services output equals the available facilities in the beginning of the year, 

that is х (t) =  (t), the correlation (4.1) is: 

 x (t) = A x(t) + В(х(t) – х(t-1)) + ^y(t).   (4.4)  

With the fixed quantity t – 1, the balance illustrates the correlation between net 

final product ^y(t) and corresponding gross output х(t). To assess the parameters of a 

territorial communities development in a dynamic perspective on the basis of net 

final product (services), we examine the dynamics of changes ^y(t), where t = 1, ...Т. 

Taking into consideration, that the modelling main objective is to find the 

terms of territorial communities` autonomy and self-sufficiency, we provide the 

following model limitations: 

а) In relation to gross outputs of the territory`s economic activities fields, 

related to the scarcity of fixed assets (there is need in certain quantity of fixed assets 
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to satisfy needs of the limited number of consumers). The number of consumers is 

measured for different goods or services by the number of territorial community`s 

households, or by the quantity of territorial housing: 

х (t)  ( (t).      (4.5) 

b) In relation to labour resources: 

(d2, х(t))   L(t), where t = 1, ...Т.    (4.6) 

Models (4.2), (4.3), (4.4) and (4.6) describe the main correlations of the 

dynamic «Input-Output» model, which unlike in the (4.1) is controlled, as it enables 

to trade-off the control actions. They include the volumes of gross outputs in different 

economic activities fields х(t) and the fixed assets construction  (t+1) –  (t) in the 

models (4.2), (4.3), (4.4) and (4.5). 

Hence, it is possible to place limitations on control actions.  

c) In relation to control actions: 

х(t)  0,  (t+1) –  (t)  0, where t = 1, ...Т.    (4.7) 

d) No trade outside a territorial community`s boundaries (what is usually 

regarded as the external trade). This limitation is explained by the initial modelling 

condition to determine autonomy, i.e. goods and services are manufactured to satisfy 

needs of territorial community residents. As a result, there is a limitation on the net 

final product: 



y(t) 0, where t = 1, ...Т.     (4.8) 

e) A territorial community does not stockpile, so the vector 


y(t)  describes final 

consumption of a territory`s residents, which we denote as w(t), so we may specify 

the limitation (4.8): 

w(t)   


w(t) , where t = 1, ...Т;     (6.35)  



w(t) – specified time function, which describes the minimum acceptable 

consumption level (it is determined by physiological needs of a person to ensure 

normal functioning). 

f) We considered models with the simplified idea of capital investment. Taking 
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into account that capital investment is being utilized much longer than others, 

construction can continue for a long time. Therefore, it is advisable to introduce such 

a concept as facilities reserve, that is, the facilities, which construction is not 

completed (construction in progress). 

Let in a territorial community (i-community) the volume of facilities reserve 

which construction was started in year t is Q(t). Let new construction be rhythmical 

and takes m
i years (construction lag). Then the amount of community`s facilities is:  

 (t+1) =  (t) + Q(t - m
i ), t = 1, ...Т; Q(t ) 0.    (4.10)  

Now the formula  (4.3) can be specified including the volume bij (), which 

illustrates the amount of resource expenditures in the i- area of economic activity 

used to form a unit of facilities in j area in -th year of construction, and written the 

following way: 

)()()(
0 0
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, і = 1, ....n; t = 1, …T.   (6.37) 

The proposed model can be used to assess the impact, which the key studied 

parameters including limitations on relation to autarky of economic system have on 

the overall performance of a territorial community. Thus, this model allows to 

evaluate the territorial community`s capacities considering self-financing and break-

even point, that is, to achieve the Pareto-efficiency state. 

To ensure the system`s economic development, its sustainability has to be kept 

within certain limitations. The state of maximum sustainability of the dynamic 

equilibrium is the system`s equilibrium state characterized by the maximum 

efficiency (Pareto-efficiency) [4]. 

The process of the economic system`s efficiency accumulation has its 

limitations; it is finished with crisis. The dynamic equilibrium state between marginal 

maximum and minimum values is sustainable.  

J. Schumpeter, founder of the economic development theory argued that if 

economic system moves to disequilibrium, it never comes back [7]. It moves to 

another stationary equilibrium state at the qualitatively new development level. The 
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new ways of combining efficient methods of available resources application aimed to 

produce capital and non-capital goods represent the transition mechanism. J. 

Schumpeter considered crisis period as the environment to implement innovative 

ideas of entrepreneurs, because it is more difficult to provide them in other business 

cycle phases. Innovation in a crisis is provoked by the necessity to use scarce 

resources more efficiently, i.e. factors of production. It is worth paying attention to 

the fact that during crisis, the importance of people group interaction concerning the 

use of limited resources is scaled up. This is the synergistic effect manifestation. Its 

implementation mechanism is self-organization. Hence, self-organization is the tool 

to overcome crisis. J. Schumpeter paid attention to the fact that the formation of new 

resources combinations occurs not by command pattern, but due to competition. New 

resources combinations are more efficient, compete with previous (outdated). In 

general, this leads to the growth of total resources utilization efficiency in the society.  

Consequently, within a complex system, i.e. a territorial community, it is 

necessary to support constantly the process of self-development and improvement, 

because in the absence of them the system goes into a state and can be destroyed. In 

our concern, it makes sense to use the kaizen-strategy to keep the development 

process, as it provides continuous improvement, because it combines modern tools 

for managing the constant development of complex economic systems, including the 

territorial community. 

Kaizen is the improvement consumer-biased strategy. The management goal is 

to strive constantly for the production of better goods (services) at lower prices. 

Kaizen strategy provides a systematic approach and problem-solving tools to achieve 

the ultimate goal. 

Another important facet of the kaizen strategy is the formation of the way of 

thinking focused on the process (process thinking), building of the management 

system which supports the process participants towards excellence and identification 

of their efforts. This sufficiently distinguishes kaizen from western management 

practices.  

Thus, almost all elements of the kaizen «umbrella» can be used in the process 
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of territorial communities’ management reforms, i.e. in the process of setting 

conditions of their further development based on self-financing.  

Taking into account that it is impossible to ensure a territorial community`s 

functioning separate of other communities and external environment, it is reasonable 

in further research, to remove limitations concerning territorial community`s 

economic system autarky. 
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5 PRICING PROJECT MANAGEMENT IN COMMUNALLY OWNED  

OR COMMUNITY OWNED HOUSING AND UTILITIES SECTOR 

 

 

In the world practice certain methods of pricing under natural monopoly were 

formed. Let us study the essence and peculiarities of these methods to adopt the best 

practices: 

а) Rate of return regulation. This is the most traditional approach to set price of 

goods (services) of natural monopolies. It is based on cost-plus pricing calculation. It 

is used in Ukraine.  

b) Price cap regulation (price restrictions). The method`s essence is to set fixed 

maximum price limitations by the regulatory institution. The institution has the right 

to set the price, which is lower or equals the limit, and to profit. As the profit does not 

correlate to costs, there is the stimulating mechanism to cut them. The model assumes 

quite a long period between tariff revisions – 4-5 years.  

c) Profit-sharing plan with sliding scale. Unlike the previous method, in which 

natural monopoly gains significant profits, this method assumes to use the sliding 

scale of profit distribution between a producer and a consumer. 

d) Price discrimination. Price discrimination is a pricing strategy that charges 

customers or their groups’ different prices for the same product or service. Price 

difference does not depend on production costs or supply costs. Price discrimination 

is possible if consumers` direct price elasticity of demand is different.  

Precondition of price discrimination is lack of possibility of resale of product, 

so it is widely spread in service sector. 

There are three degrees of price discrimination: first, second, third.  

In discrimination of the first degree, the monopolist knows the maximum 

amount of money each consumer can pay for any quantity of products and fixes up 

prices accordingly. However, this situation, in our opinion, is perfect. It is possible to 

implement this pricing mechanism within, for example, a small city, but within the 

country as a whole, it is a difficult task.  



 

46 
 

In discrimination of the second degree, the monopolist sells in blocks of units 

at different prices. In actual practice it mostly refers to discount pricing 

According to a well known rule of H. von Stackelberg [8] the marginal revenue 

of selling any blocks of units except of the last (MR) must equal the price of the next 

block of units (Р), and the marginal revenue of selling of the last block of units must 

equal marginal costs (МС): MR1 = P2, MR2 = P3,….MRn = MC. 

In discrimination of this degree prices are set both as decreasing function of 

sales (Р1 > Р2 > Р3, Q1 < Q2 < Q3), and increasing function (Р1 < Р2 < Р3, Q1 < Q2 < 

Q3).  

Price discrimination of the second degree is often represented by the discount 

system, but there are opposite cases.  

Third degree price discrimination refers to the fact that the market demand is 

divided into some segments with different functions of demand. The monopolist 

charges different price to each class of customer to gain the maximum possible total 

profit. The preconditions to its implementation exist if the consumers of a certain 

product may be divided according to the price elasticity of demand. In this case, the 

sectoral demand is illustrated by a few demand curves. Then total revenue from 

selling products in different n segments charging different prices becomes: 

 = Р1Q1 + Р2Q2 + … + РnQn – TC (Q). 

The condition for profit maximizing is: MR1 = MR2 = … = MRn = MC. 

Thus, the price charged in every segment must satisfy the equality of all 

segments equal marginal revenue and marginal costs of the total output. 

e) Multi-rate tariffs. The advantages of correctly designed multi-rate tariffs are 

higher aggregate surplus in comparison with single rate. In the world practice multi-

rate tariffs differentiated by purchase and time of goods (services) purchase are 

applied. The most simple is the two-part tariff pricing policy (two stage payment) 

whereas a consumer pays for the right to buy a product (access to a product), then 

(after the purchase) additionally pays for the consumption of every unit.  

f) Pricing for different competition forms, compatible with natural monopoly. 

Unlike the approach of the state burden in the monopoly regulation, it is possible to 
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use the following models of competition: 

– Contestable markets` competition; 

– Competition «for» market; 

– Yardstick competition. 

W. Baumol, J. Panzar, and R. Willig are the authors of the contestable markets` 

competition model [9-11]. To enhance natural monopolies performance efficiency 

they propose to ensure free market enter and exit. In our opinion it is difficult to 

implement the model in housing and utilities sector, as most of its subsectors are 

closely related to cost intensive systems; this will hinder price liberalization.  

H. Demsetz, J. Stigler and R. Posner formed the concept of competition «for» 

market in 1960-70
th
 of the XX century [12, 13]. In this case, if the internal 

competition is impossible because of substantial economy of scale, it is necessary to 

stimulate it. In this situation, the regulatory institution conducts an auction. The 

company which bid the higher price gets the right to operate in the market for a 

certain period of time. If this regulation takes place, the more competitors operate in 

the market, the greater budget revenues are. 

Thus, this concept`s competition is focused in the auction. At the termination 

of the contract, a new auction is announced, which stimulates the winning company 

to improve its performance and create the appropriate image. 

Therefore, the state in this case does not provide services. It delegates the right 

to a private-owned company; create conditions for public-private partnership.  

Let us analyze foreign experience of these tools applying in housing and 

utilities sector.  

а) Rate of return regulation. The mentioned method is used in the USA to 

determine electricity tariffs. First, the rate base is calculated. It measures the volume 

of capital used by the company to carry on a regulated activity. Then «reasonable and 

fair» capital rate of return is set. Rate of return equals the value of the attracted 

capital (its alternative costs). The regulation institution imposes so-called «reasonable 

rate of return». It is set at a rate of competitive industries` rate of return, which have 

very close level of economic risks. 



 

48 
 

Capital structural elements allowed to include into the monopolist`s rate base 

must be accepted by the regulation institution as «used and useful». For instance, in 

the USA this base does not include facilities that have not been completed more than 

by 3%. 

In national practice, the «need in profit» is determined as the sum of profit 

enough to make planned capital investments, tax payments, etc. Hence, when pricing 

housing and utilities services, there is a significant difference between the world 

practice (the products` (services`) price embodies the cost of attracting operating 

capital (interest on capital)) and national practice (the total amount of future 

investment). In the USA regulation institutions decide the list of expenditures 

allowed to include in services` costs of natural monopolies.  

In the U.S. electric-power industry, for example, only about one third of the 

investment is accumulated at the expense of internal sources (depreciation and 

undistributed profits). Two-thirds of the projects are funded from external sources 

(mainly at the expense of attracted capital and share issue). 

To make the activity of natural monopolies really efficient, so there would be 

no intentions to overstate expenditures, the strict control of their maintenance and 

capital expenditures is performed.  

There are the following disadvantages of this method: 

1) lack of stimulating mechanism of efficiency growth. Pricing is cost-based 

(on the basis of the actual expenditures). It stimulates shifting expenditures to 

consumers. 

2) the complexity of the actual activity regulation because of subjective 

assessments in determining the rate of return and tariffs. 

b) Price cap regulation (price restrictions). This methods began to be actively 

used in the second half of 1980-s in the UK after some natural monopolies 

privatization, for instance, «British Telecom» (1984) and «British gas» (1986). The 

system of regulation was extended to water supply in 1989 – 1990 and to electric-

power industry starting from 1990. The implementation mechanism was the next: 

Regional departments of the Electricity Regulatory Office coordinated and approved 
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tariffs for communal domestic consumers based on the principle of price restrictions, 

for other consumer groups and the wholesale market prices remained marketable. By 

the end of 1980-s the practice extended to the USA, New Zealand, Malaysia, Mexico, 

Peru, Argentina.  

Let us study more precisely the procedure of price cap assessment.  

Price restrictions are determined by the prior set exogenous correcting 

company`s indicator. This indicator is most often the consumer price index (RPI) 

minus productivity factor (X), %. Thus the base price for the next period (Рі+1) is 

determined by the formula: 

Рі+1 = Рі (RPI – X), 

where Рі – base price of the previous period, UAH per unit; RPI – consumer 

price index, %; X – productivity factor, %. 

The mechanism is called RPI – X-regulation. The value of X is determined by 

estimations of expected demand, volumes of investments, unregulated revenues, the 

probability of cutting costs and productivity growth, investment needs. 

In the US GNP deflator is used as a corrective indicator.  

One of this model`s advantages is its lower cost-based characteristic and so 

higher efficiency. As producers get guaranteed profitability between the adjustments 

of X values, a natural monopoly acts under incentive to improve its efficiency. As a 

result, consumers will be able to have lower services prices. 

This method`s effectiveness was illustrated by the Great Britain during 1992 – 

1997 after public sector companies` privatization. During the period, electric-power 

sector expenditures were cut by 17 %, employment – by 26%. In 1992 in gas industry 

consumer prices were reduced by 14% (it is more than the level of wholesale gas 

prices contraction in the country during the same period). The positive consequence 

was 28% average return on investment in utility companies in gas, water and 

electricity industries in the stock market. 

Nevertheless, the mentioned method has some flaws, like: 

1) RPI – X – method breaks the investment schedule. An enterprise is 

interested to cut expenditures in the beginning of the regulation period as it gets the 
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amount of expenses saved, but in the end of the period the incentives to increase 

efficiency disappear;  

2) Possibility of price variations to raise company`s profits. If it simultaneously 

does not lead to deterioration of consumers` welfare, it increases the welfare level in 

society. The negative consequence is the redistribution of social tensions, because, as 

a rule, there is price increase for small consumers and a decrease for large ones; 

3) It is necessary to provide certain conditions, i.e. informational, to assess X 

value. Probabilistic causation of X factors reduces the accuracy of the corrective 

indicator`s definition; 

4) The method does not provide the possibility to stimulate certain quality level 

of services and the necessity to increase it; 

c) Profit-sharing plan with sliding scale. The mentioned plan is successfully 

used in the energy industry of Indiana (USA). A sliding scale is used there. A 

company earns profit with 10,6% rate of return. Consumers` earnings are 12,3%. The 

profit volume between these two values is distributed between a company and 

consumers.  

d) Price discrimination. In our concern, it is possible to provide traditional 

strategies of pricing in housing and utilities sector, but taking into consideration 

industry`s specifics. It has to be considered, that the process of price discrimination 

used by natural monopolies is complicated to control, as monopoly`s cost functions 

are unknown. 

Let us analyze Colombia experience in electricity supply. The highest prices 

are set for those who consume the biggest amount of energy. The goal of such pricing 

is to distribute profit for the sake of the poorest segments of the population. The 

utilities prices may be the tool of revenues distribution.  

In the Republic of Belarus from October 1st, 2011 a differential tariffs for 

water and wastewater services were introduced, depending on volumes of 

consumption. From February 1st, 2013, the mechanism of differential tariffs for 

electricity and gas supply were introduced. 

The similar pricing practice of electricity consumption charging exists in 
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Ukraine.  

Price discrimination by time may be applied in housing and utilities sector 

(different charges for the consumed services in case of their advance payment, timely 

payment or delay in payment).  

A large share of population in Ukraine needs financial assistance to charge 

utility bills, therefore, in our opinion, the unlimited shift of tariffs burden on 

manufacturing does not make economic sense. In such a situation, the need for the 

state financial aid arises again. 

e) Multi-rate tariffs. Colombia has the experience of multi-rate tariffs 

application too. In the state of Medellin there was the system of time rates for the 

consumed electricity by households based on the multi-rate tariffs. National statistical 

agency divided all the buildings into six categories with different characteristics and 

housing quality. They worked out multi-rate tariffs for every category, which 

included: 

1) Fixed enter costs (monthly installment for connection to the grid), which did 

not depend on the volume of electricity consumption; 

2) Five tariff rates (which grew depending on the volume of electricity 

consumption). 

France has an interesting experience of multi-rate tariffs with time 

differentiation. In 1982-1986s, a new system of electricity tariffs was introduced in 

France. It was different from the previous one in wide differentiation by categories: 

by season; time of day; types of consumers; network load density, etc. It turned out 

that the new tariffs stimulate a decrease in consumers` load during the winter 

maximum load because of preferential tariffs charging during another period of the 

year. The difference in rates was impressive – electricity during the peak loads cost 

almost 20 times higher than the base summer price. Besides, the grid connection fee 

differentiated depending on the season – in winter it was 2 times higher than in 

summer. In general, France has the lowest in Europe cost of electricity (kWh ) thanks 

to this system. 

Let us analyze the experience of Belgium as for multi-rate tariffs. The 
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company proposed the following tariff: connection charge was similar to all entities – 

240 b.fr. If consumption was 450 kWh the tariff was 5.75 b. fr., if consumption was 

from 450 kWh to 720 kWh, the tariff was 3.10 b. fr., if consumption was more than 

720 kWh the tariff was 2.02 b. fr. The trade union offered to replace this tariff by the 

increasing one, but the regulating institution proposed another option: 

1) Public tariff: connection fee – 200 b. fr.per year; usage charge – 4,8 b. fr. for 

1 kWh. 

2) Normal tariff: connection fee – 1300 b. fr.; usage charge – 2,7 b. fr. for 1 

kWh. 

Public tariff was used as a rule by consumers with low volume of consumption 

– to 600 kWh. Thus, the regulation institution implemented the mechanism of price 

discrimination, i.e. additional consumers surplus is removed from wealthier 

population.  

The advantage of multi-rate tariffs lies in the fact that depending on situation 

regulation authorities may choose the optimization criterion of the multi-rate tariff. It 

may be: 

1) Consumer`s surplus maximization, if the monopoly satisfies the break-even 

constraint;  

2) Monopoly profit maximization in case of Pareto-improved status of all 

market players;  

3) Total surplus maximization, if the monopoly satisfies the break-even 

constraint and in case of Pareto-improved status of all market players. 

The simplest non linear tariff is the two-part tariff consisted of connection 

charge and P rate (marginal price) per unit. Coase was the first to propose it [14]. 

Practice of multi-rate (non-linear) tariffs application in various countries 

showed their high efficiency in comparison with single-rate (linear) tariffs. Moreover, 

the shift from linear price set at the level of average total costs to non-linear pricing 

based on the multi-rate tariffs with decreasing rates for the growing consumption, 

stimulates demand for goods (services). This leads to the improvement of Pareto-

status of the most of consumers 
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In our opinion, multi-tariff tariffs system is interesting as for its 

implementation in the housing and utilities sector of Ukraine. In the condition of 

Ukrainian housing and utilities sector`s state and the possibility of its fixed assets 

renewal, this type of pricing policy opens up certain opportunities. 

Current tariffs in Ukraine do not encompass the investment part.  

The introduction of two-part tariffs would make it possible for the housing and 

utilities sector, at the expense of a fixed part charged for services by the entire 

population, regardless of the volume of services consumption, to renew the fixed 

assets of the industry. 

f) Pricing for different competition forms, compatible with natural monopoly. 

We consider that similar practice can be successfully used in Ukraine.  

The mentioned concept has some disadvantages. It should be noted that a long-

term contract, which fixes the price, could both allow a firm to earn excess profits 

and lead to bankruptcy. At the same time, short-term contracts cause obstacles to 

investing. In addition, costs` cut down can lead service quality deterioration. 

Yardstick competition is the weakest form of competition. It is based on 

comparison of this company with its counterparts in terms of its performance 

efficiency. England has positive experience of its implementation. Thus, because of 

water and energy systems privatization, regional monopolies were created. This made 

it possible to compare the results of firms` performance that managed water and 

energy supply. 

Hence, according to the study results, unsatisfactory technical condition and 

risk of Ukrainian housing and utilities sector`s infrastructure, the uncertainty of legal 

and financial status require depth separate research.  
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6 CREATION AND MANAGEMENT OF COMMUNITY FOOD 

RESOURCES 

 

 

The important component of the new regional policy in Ukraine amid current 

economic situation is the reform of territorial power organization based on 

decentralization. 

Experts in the field of food hygiene develop eating norms in Ukraine for sex, 

age and professional groups, taking into account geographical and social conditions. 

There are two main levels of eating norms:  

a) The norms of the upper limit of rational (optimal) nutrition, the excess of 

which causes the problem of overeating and overweight. Achieving such standards 

means that food availability is solved and there is a state of food well-being. 

б) Minimum food consumption norms, which determine the lower limit of 

the required nutrient intake. They were approved by Resolution of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine of 14.04.2000 No. 658 «On Approval of nutrition packs, non-

food packs and sets of services for major social and demographic groups». 

Tables 6.1 and 6.2 illustrate comparisons of rational (optimal) eating norms 

and minimum per capita food consumption per year; table 6.2 shows bread and 

bakery products and products of animal origin; table 6.3 – products of vegetable 

origin 

Table 6.1 – Consumption rates of the basic consumer goods in Ukraine (bread 

and bakery products and products of animal origin), kg or units. 

Consumption rate  Bread and bakery 

products 

Meat and 

meat 

products 

Milk and milk 

products (dairy 

products) 

Fish and 

fish 

products 

Eggs, 

units. 

Rational 101 80 380 20 290 

Minimum 94 52 341 12 231 
 

The logic of systematic approach to the reform of the administrative-territorial 

system requires to start this process from the basic level reform, i.e. from territorial 

communities, namely to find out the ways to provide the supply of food resources for 
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a territory`s population not only at the minimum, but also at the rational level of 

consumption. 

Table 6.2 – Consumption rates of the basic consumer goods in Ukraine 

(products of vegetable origin), kg 

Consumption rate Vegetables 

and melons 

Fruits, 

berries and 

grapes 

Potatoes Sugar Vegetable oil of 

all kinds 

Rational 161 90 124 38 13 

Minimum 105 68 96 32 8 

 

Pictures 6.1 – 6.8 show the results of the conducted comparative analysis of 

certain consumer goods` consumption volumes in Ukraine during 2000 – 2015 with 

the rational (optimal) and minimum consumption rates per capita (compiled by the 

authors on the basis of The State statistics service of Ukraine data).  
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Picture 6.1 – Real, rational and minimum sufficient consumption rate of bread and 

bread products in Ukraine during 2000 – 2015  
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Picture 6.2 – Real, rational and minimum sufficient consumption rate of meat and 

meat products in Ukraine during 2000 – 2015  
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Picture 6.3 – Real, rational and minimum sufficient consumption rate of milk and 

dairy products in Ukraine during 2000 – 2015  
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Picture 6.4 – Real, rational and minimum sufficient consumption rate of eggs in 

Ukraine during 2000 – 2015 
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Picture 6.5 – Real, rational and minimum sufficient consumption rate of vegetables 

and melons in Ukraine during 2000 – 2015 
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Picture 6.6 – Real, rational and minimum sufficient consumption rate of 

potatoes in Ukraine during 2000 – 2015 
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Picture 6.7 – Real, rational and minimum sufficient consumption rate of sugar in 

Ukraine during 2000 – 2015 
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Picture 6.8 – Real, rational and minimum sufficient consumption rate of sunflower oil 

in Ukraine during 2000 – 2015 
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with transitional economies. If earlier (in the 1970-80th) food security played the 

most important role, today there is a shift of emphasis towards the provision of 

effective assistance to the national agricultural sector development. The main form of 

assistance provided both by FAO and major donor countries (the United States and 

the leading member states of the EU) to the agricultural sector is specific projects` 

funding focused on agricultural production intensification.  

Global fishing and seafood production have steadily increased in Ukraine over 

the last five decades, reaching its peak in 1996 and 2011. The share of actual fish 

stocks that were caught earlier decreased from 90% in 1974 to 71.2% in 2011. 

Almost 30% of the world commercial fish stocks were ranked as depleted in 2011. In 

Ukraine, during the last few decades, the fish fauna has been influenced by the 

diversified complex of water bodies` use. We distinguish the following appropriate 

reasons of this impact: the needs of power generation, the reception of industrial-

agricultural and municipal wastewater with the simultaneous irreversible removal of 

water. The degradation of fish populations, deep restructuring of ecosystems were 

caused by the increasingly exhaustible type of fishing based on biologically 

unsubstantiated principles and the complete absence of expert control. The fish 

imports, according to various estimates, reached 80-95%. Fish farming is the basic 

direction of obtaining fish products in the internal waters of Ukraine, which provides 

up to 70% of fish products and is the main reserve for the further development of the 

domestic aquaculture. The use of artificial water bodies (ponds and reservoirs) with a 

total area of 475.93 thousand hectares, the technology of grazing fish growing and 

yield up to 7 centners per hectare will allow to obtain 333.15 thousand tons of 

freshwater fish, or 7.8 kg per capita. The important factor of running a successful fish 

farming at water bodies is their assessment of the hydrochemical, hydrobiological, 

ichthyological and parasitic conditions and environmental factors that determine the 

dynamics of changes in the quality of the water environment. 

Studies of water bodies` conditions will eliminate pre- and fish die-off situation 

that will ensure the standard fish productivity and high growth of fish, sufficient to 

obtain a standard mass of the commercial fish. 
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The problem of the assessment of the current state of regional fish farming in 

Ukraine needs more in-depth studies in order to find ways to optimize the use of 

inland water bodies for fishing purposes and to provide local communities with own 

natural resource base. This study has begun at the first stage of the project [15-18]. 

To increase the volumes of cereal yields, it is important to find the ways to 

optimize the technologies of planting, growing and harvesting. Taking into account 

the fact that different communities have different lands, including that on slopes, their 

use will increase the volume of cereal yields. The authors of the project proposed a 

new method of grain crops planting on slopes up to 5 degrees, protected by the patent 

[19]. 
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7 THE TECHNOLOGY OF HUMAN RESOURCES AND 

TERRITORIAL COMMUNITIES MANAGEMENT ON THE BASIS OF 

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE INDICATORS 

 

 

The implementation of the decentralization reform started in 2014 with the 

repeated attempts to build a new model of territorial organization of power and 

administrative-territorial system. However, most of those attempts remained at the 

stage of conceptual rationale or draft laws. At the same time, the problems associated 

with the imperfection of the administrative and territorial structure and territories 

management did not decrease, but on the contrary – increased. Under these 

conditions, it is advisable to search for optimal technologies based on qualitative and 

quantitative indicators of territorial community’s management. 

In our opinion, a territorial community can be considered a regional natural 

monopoly, since it has the exclusive right to own scarce resources – land and other 

movable and immovable property, which are in communal ownership and managed 

by a community. 

Under Article 40 of the Constitution of Ukraine, a territorial community is the 

primary subject of local self-government. 

The law may grant certain duties of executive authorities to local self-

government bodies. 

4 separate factors or their combination which cause the monopoly creation are 

distinguished: a) a monopoly can result from novelties and innovations protected by a 

patent; b) economies of scale; c) exclusive right on the most important means and 

items of production; d) regulatory policy.  

Thus, natural monopolies exist if the economies of scale allow one enterprise 

to satisfy the market demand before the return to scale starts to go down [20-22]. In 

the case of a natural monopoly, entry barriers exist because of peculiarities of 

technology, but not, for example, property ownership or government licenses. The 

dispersion of production at several enterprises in this case is not efficient, as it will 
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lead to the increased maintaining costs. 

The approach to identify the reasons of natural monopolies origin like firm`s 

exclusive economic position, the association of enterprises or the whole industry 

deserve special attention [23]. 

Monopoly is manifested in the fact that all land or deposits, except for the 

worst ones, provide the extra surplus product that turns into rent [23]. 

Natural monopolies exist in the form of strategic public infrastructure, such as 

railway transport, military-industrial complex, housing and utilities sector, etc. 

The abovementioned provisions concerning natural monopolies suggest 

territorial communities with certain assumptions as regional natural monopolies. 

Hence, it is necessary to analyze the conditions of the complex system`s 

effective functioning, i.e. territorial community as a multiproduct natural monopoly.  

The important problem of the complex system`s effective functioning, is their 

sustainability. The theoretical approaches to natural monopolies` sustainability were 

formulated by the authors [11, 24]. 

So, natural monopolies` sustainability is ensured by: 

a) Direct government regulation in order to control the entry of market 

players and create barriers to them; 

b) Deregulation of the market in order to create natural barriers to entry by 

increasing its internal sustainability. Sustainable prices are the form of such a natural 

barrier. 

The process of setting prices of a product under natural monopoly 

(administered price) we show at the picture (picture 7.1). The following notations are 

used in picture 7.1: AR –average revenue; МR –marginal revenue; АС – average cost; 

МС – marginal cost. 

Monopoly charges the maximum price if the ratio of the price Рм and the 

volume of output Qм is set. In case the government sets administered price equal to 

average costs (АС): Р1 = АС, monopoly loses profit. If the output is Q1, monopolist`s 

profit equals total cost. Typically, under natural monopoly, the quantity of 

production, which does not yield profit, is less than the quantity wanted by the 
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society. It is Q0, as Р0 = МС (МС –marginal costs). If output is Q0 monopoly loses 

money, which corresponds to shaded square in picture 7.1 (the price is lower than 

average costs).  

 

    Р   

 

 

    Рм 

                                          D=AR 
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                                  МR                    

                             Qм                   Q1   Q0     Q  

Picture7.1 – Administered prices of products under natural monopoly  

 

To determine whether there is relationship between natural monopolies` 

performance effectiveness and Pareto-efficiency of the economic system as a whole 

is an important facet of its assessment. Pareto-optimality is an economic system 

condition, which means any changes that would make one person wealthier (value of 

the individual utility function) without making the situation worse for another 

individual [4]. 

The socially optimal natural monopoly output is the output, which provides 

social welfare function`s maximum. Economically optimal for any system is the state 

of the most effective performance. In the system of natural monopoly – consumer this 

is the state in which, on the one hand, the natural monopoly yields profit, and on the 

other hand, the aggregate consumer surplus is maximized.  

Thus, the total welfare function is the aggregate gain of all market participants, 

that is, the sum of the consumer surplus and monopolist`s profit.  

According to the problem statement, we build total welfare function for the 

single product monopoly. Let us consider, that Q(Р) is the demand function of natural 
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monopoly product; Р(Q) – inverse demand function; ТС(Q) – total cost function of 

natural monopoly; МС(Q) = 
Q

)Q(



ТС
 – marginal cost of monopoly, where Q – volume 

of consumption of natural monopoly. 

Total consumer surplus with the volume of consumption Q is the difference 

between the highest price consumers are willing to pay for a good (service) and 

current price Р(Q), integrated over units of purchased goods: 

 

Q

0

Q

0

Q)Q(Q)Q(Q)Q()Q()Q( PdPdPPS .    (7.1) 

The goal of the monopolistic firm is to maximize profits:                                   

 (Q) = P(Q)Q – TC (Q).  

In general, monopolistic firms regulate the profit maximizing process by 

balancing the monopoly price (Pм) and monopolistic output (Qм). Let monopolistic 

cost be illustrated by the function: ТС = k + lQ.  

Then  (Q) = PQ – TC(Q) = PQ – k – lQ. After its solution relative to P, we 

obtain the equation of isoprofit: P = l + ( + k) / Q. Isoprofit maps of constant profit 

curves () are used to define the combinations of monopolistic profit and output in 

general case (picture 7.2).  
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Picture 7.2 – Graphical interpretation of profit maximization calculation by isoprofit 

method 
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The isoprofit map (set of hyperbolas) is combined with firms` demand 

schedule. The desired combination of monopolistic price and profit is obtained at the 

point of tangency between firms` demand (D) and the most remoted from the origin 

of coordinates isoprofit.  

It should be noted that virtually monopolistic prices are not the highest, since 

the upper bound of the monopolistic price is limited by the consumers’ 

creditworthiness, which is determined by the level of their income. That is, the 

monopolist sets the maximum prices at which the consumer rather makes a 

purchasing decision than declines it. Prices of natural monopolies are generally 

controlled by the state. 

The problem of social welfare maximization is solved under condition: 
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We get social welfare function as the difference between total utility of the 

monopolistic product (the sum of all demand prices) and total production cost: 

)Q(Q)Q(

Q

0

TCdPW   .     (7.3) 

To solve the condition (7.2) it is necessary to solve equation (7.3), by 

differentiating it with the variable Q. We obtain the optimal price, which lies at the 

intersection of demand function and marginal cost: P(Q) = МC(Q). 

In general case, the prices equal to marginal cost in the competitive market 

provide the highest Pareto-efficiency of production and products consumption (so 

called «the first best outcome») [7]. 

The equation to define the social welfare state (7.3) was obtained for the single 

product natural monopoly. In case of multiproduct monopoly, which makes n 

products, the equation (7.3) may be written as: 
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As a result, prices equal marginal cost Рі(Q) = MCi(Q). Thus, «the first best 

outcome» for multiproduct monopoly is to set price to equal marginal cost. 

Nevertheless, natural monopolies will not produce at prices equal to marginal cost 

due to money losses. Different countries solve the problem in their own way. For 

example, in the USA natural monopolies are private entities, regulated by special 

bodies. In France, they are regulated by the state itself and have relatively 

autonomous status in the public sector structure. The way to solve the problem is to 

provide government subsidies. 

For natural monopoly fixed cost matters, as marginal cost are less than average 

cost, then the price, which equals marginal cost, does not cover expenses. Hence, 

«the first best outcome» will bring losses to natural monopoly. To avoid losses, 

natural monopoly has to increase revenue to equal cost. Thus, we must solve the 

problem: TС(Q)  P(Q)Q. This is «the second best solution». In this case the price is 

set to equal average cost of natural monopoly: P(Q) = AC(Q). 

Accordingly, socially optimal price is when price equals marginal cost, but the 

monopoly is making losses. In the case of uncontrolled natural monopoly, the 

monopolist sets a price that exceeds marginal cost, since it is aimed at obtaining 

economic profit. This leads to a reduction in production volume relative to the 

socially optimal. Moreover, the overall effect will be the appropriation of consumer 

surplus by monopoly and violation of Pareto-efficiency [4]. 

Building this model, interests of three parties have to be considered: a 

producer, consumer and state. Producer is interested in yielding maximum profit, 

consumer deals in consumption of the efficient volume of natural monopoly`s 

products at socially optimal price. State is interested on the one hand in affordable 

goods and services for community at prices that do not negatively affect its 

wellbeing. On the other hand, profit of an enterprise is source of revenues for the 

government from natural monopolies. Taxes are payed only if natural monopoly 

yields profit, but not loses money.  

Thus, the price which maximizes social wellbeing limited by the break-even 

point of the natural monopoly is the price equal average cost of monopoly. It allows 
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natural monopoly not to operate at a loss (the price is not efficient as it increases the 

volume of output) with minimum social losses (from appropriation of consumer 

surplus).  

The analysis revealed that amid natural monopolies it is necessary to offset 

their potential losses by price fixing equal to marginal cost. We consider this can be 

fulfilled in such ways:  

a) By providing subsidies; 

b) By using pricing mechanisms that minimize the level of monopoly losses 

without infringement of consumers' interests. 

Let us study the mechanism of providing subsidies. 

In case natural monopoly receives subsidy in the amount, which depends on 

the volume of production: G = G(Q), profit is: 

 (Q) = P(Q)Q – TC (Q) + G(Q).   (7.4) 

If subsidy rate is determined by the next formula: 

,Q)Q(Q)Q(

Q

0

PdPG        (7.5) 

the maximum of social wellbeing rate and monopoly profit equal: 

 (Q) = P(Q)Q – TC (Q) +  Q)Q(Q)Q(

Q

0

PdP  = )Q(Q)Q(

Q

0

TCdP  . (7.6) 

On these terms subsidy equals consumer`s surplus, which can be calculated 

without monopoly`s losses. 

Thus, if consumers` surplus is transferred to monopolies through the subsidy, 

the monopolist will ramp up the volume of production to the socially optimal level at 

any given cost function. 

The subsidy mechanism is used in most countries of the world, regardless of 

their level of economic development. However, the attitude towards it is ambiguous. 

The subsidy mechanism advocators prove the need of budget expenditures by the fact 

that natural monopoly has significant fixed cost, therefore, in order to ensure public 

welfare, there is a need to compensate the difference between marginal and average 

cost. 
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Others state that natural monopoly is a business structure, so it must be 

organized in such a way that there is an opportunity to make a profit. 

In addition to the subsidy mechanism, a compromise price setting that focuses 

on the equivalence of demand (average revenue) and average cost may be optional 

for natural monopolies: Р1 = AC (Q1) = AR (Q1) (picture 7.2). Zero economic profit 

condition means no need in subsidies. As Р1 > MC (Q1), then volume of production 

Q1 is not enough to reach break-even point.  

Ramsey pricing is applicable to reach the break-even point for multiproduct 

monopoly without subsidies at the same time. He suggested to balance scarcity of 

natural monopolies funds by changing the principles of pricing – to abandon MC 

pricing under the condition of efficiency losses minimization. This approach is used, 

if natural monopoly produces some types of goods or services (multiproduct 

monopoly).  

The maximization of social welfare under natural monopoly is reached in case 

of: 
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Where Рі –price of і-product; 

МС – marginal cost of production; 

еі – Price elasticity of demand of i- product;  

k – constant (chosen to satisfy the break-even condition); 

 – Lagrange multiplier (restrictions) (7.10). 
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Equation (7.10) is called the inverse elasticity rule.  

The idea of the proposed pricing mechanism by F. Ramsey was the following. 

To meet natural monopoly`s break-even point in general with minimum economic 

efficiency losses, it necessary to raise prices at MC inverse elasticity of demand.  

Ramsey prices maximize social welfare function, if natural monopoly breaks 

even. If demand on certain goods (products) of natural monopoly does not depend on 

prices of others, the Ramsey rule suggests to set relative price deviation for each 

product from marginal cost of its production the higher, the lower its elasticity of 

demand is.  

This method is used rarely for the following reasons. Firstly, it is difficult to 

obtain necessary data about the demand of different consumer groups and the cost 

functions of the monopolist. Secondly, as we see, the price is higher for those 

consumers with lower elasticity of demand. Such elasticity is representative for 

consumers who do not have other choices in the market, the product (service) for 

them is vital. In most cases, these are the least well off in society. There is a threat to 

social justice – the poor will pay a higher percentage of their income as prices go up 

than the rich. A similar situation is observed in case of setting of so-called «free» 

(uncontrolled) prices for basic necessity goods. Therefore, in our opinion, the 

territorial community should not use this pricing mechanism because of its negative 

social consequences for the territorial community residents. 

In the case of known production volumes at which price is equal to marginal 

cost, Ramsey pricing can be formulated as follows: it is necessary to reduce the 

output of all goods in the same proportion until total revenue equals total costs. We 

consider the obtained volume is that minimum volume of production, which ensures 

the break-even functioning of natural monopoly. Virtually, in our opinion, it is 

advisable to adjust the product portfolio of natural monopoly with only one 

restriction, i.e. total revenue should be at least equal to total cost, preferably it has to 

exceed it. 

As mentioned previously, nowadays most of natural monopolies are multi-

product. It was proved for them that the decaying average cost function is sufficient, 



 

71 
 

but not necessary for the existence of natural monopoly. The current definition of 

natural monopoly should not be based on the concept of economies of scale, but on 

the concept of cost subadditivity. Its author is considered to be W. Baumol [9, 10, 

24], with whom we agree. Cost subadditivity means that it costs less to produce 

various outputs of different goods by one company, than separately: 

С (Q1 + Q2 + ….. + Qm) < C(Q1) + C(Q2) + ….. + C(Qm), (7.11) 

where С – cost function; 

Q1, Q2, ….. Qm – various outputs of different goods. 

The source of the economy of scale for natural monopoly is fixed costs. In 

some spheres of economic activity, they are substantial and not relevant to output 

decisions. This situation is typical, for example, for electricity production: not 

relevant to output, it is necessary to previously build electric power stations or to 

invent another source of electricity to produce electricity. 

The performance of administrative territorial structures is also associated with 

high fixed costs, since there is a need to form the proper infrastructure and keep it 

appropriately. However, if the infrastructure has already been established, the cost of 

delivering the unit of the consumable resource (marginal cost MC) is small. 

Thus, any separate administrative territorial structure, as well as natural 

monopoly faces high fixed cost and low marginal cost. Average costs of natural 

monopoly are higher than MC, then marginal pricing is loss-making. The situation 

can be improved administratively through the integration of settlements into 

territorial communities. As the case stands it will be possible to optimally use the 

existing infrastructure, improve management, form conditions for multi-product 

production, that is, significantly reduce fixed costs of a territorial community 

compared with similar costs of individual territories before their integration. 

Consequently, the principles of natural monopolies and tools of searching 

conditions of their strength management can be used in the process of forming the 

effective system of territorial community`s management.  

The state has substantially funded the process of decentralization by now. For 

example, in 2016 the general fund of the State budget subvented local budgets to 
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form the infrastructure of united territorial communities in the amount of UAH            

1 billion. Those funds were directed to support united territorial communities, 

infrastructure and communities administrative centers’ development. The amount of 

funding from the general fund of the State budget of the State fund for regional 

development amounted to UAH 3 billion. Additional UAH 1.94 billion was provided 

as subventions to local budgets for the purposes of socio-economic development of 

certain territories and UAH 0.95 billion for capital expenditures under the program 

«Maintenance of the state and regional investment projects». In general, the State 

Budget for 2016 provided funds for 159 united territorial communities. Nevertheless, 

we consider that financial maintenance of Ukrainian administrative territorial 

structure reforms should not turn into the redistribution of the State budget funds in 

favor of certain loss-making territorial communities and their associations. Similar 

mechanism already existed in the country, i.e. there was funds redistribution from the 

State budget in favor of certain regions, but it proved its ineffectiveness. The 

formation of financially capable and self-sufficient territorial communities must 

become the final objective of the reforms. The state has to support this, but not 

constantly provide the process of communities` performance.  

Besides, amid the acceleration of decentralization processes, the topical issue is 

the organization of effective territorial communities, which functioning depends to a 

great extent on the resource provision, in which the human resources play a key role, 

which, on the one hand, determine the actual possibilities for territorial community to 

meet its own needs, and on the other hand, form its potential for the future 

development. Moreover, territorial community`s actual possibilities are determined 

by the number of community members, age structure, population density, educational 

level, level of qualification of community members. The potential of a community 

can be determined by the interaction rate between its members, which is the key to 

the effective development and functioning of a territorial community. 

Therefore, currently any territorial community at the beginning of its formation 

faces a significant number of obstacles, directly related to various resources, among 

which the most important are the scarcity of human resources, low level of personnel 
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qualification or its non-compliance with certain requirements, low level of 

motivation, etc. These problems induce the necessity of a deep study of the 

importance of human resources and the construction of their effective managerial 

mechanism within a certain territorial structure. 
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8 PECULIARITIES OF THE FORMATION AND TRAINING OF  

UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES` MANAGEMENT TEAM 

 

 

The development of the world leading economies shows that the transition 

from the industrial stage of development to postindustrial economies, also called 

innovative economies, knowledge economies takes place. The basis of national 

wealth, its most valuable resource is not natural and reproducible capital, but human 

and intellectual capital, since the level of their development determines the economic 

growth rate of modern society. This problem becomes of particular importance in the 

context of community real estate management system restructuring, since for its 

successful implementation there is a need in the new formation professionals, 

possessing powerful intellectual potential, knowledge, skills, and practical 

experience. 

The study`s relevance is determined by the fact that the majority of authors do 

not examine educational components of the process of human and intellectual capital 

creation in key sectors of national economy and spheres of economic activity. 

Real estate is part of national wealth, which is essential to the system of social 

relations, because it relates to the daily routines, legal entities and non-governmental 

associations activities. Nowadays real estate is one of the main resources that provide 

effective performance of economic entities, municipalities, public administration 

bodies and the adequate standard of living of an individual and households. That is 

why there is an urgent need to create effective real estate management system. 

Our studies proved that current real estate management system is not effective. 

This problem becomes particularly acute in the context of decentralization, since 

overcoming socio-economic challenges will become the task not only of municipal 

authorities, but also of community leaders and non-governmental associations. As the 

case stands, it is necessary to enhance training of new highly qualified professionals 

to solve tasks of real estate management at micro-, meso and macrolevels. Heads of 

territorial communities should be individuals with knowledge in the economic, legal, 
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technical and other spheres at the same time, identify on this basis the long-term 

goals and ensure their implementation through a well thought-out system of measures 

and tools. Therefore, there is a need to improve the existing and develop new training 

programs for the management of territorial communities. 

We consider that the main problem of urban territorial communities is building 

the effective management system of residential real estate (multi-family buildings). 

There are two areas distinguished in this process: a) providing the process of 

management; b) ensuring provision of the appropriate quality services to owners. 

The need to ensure the process of management is worth noticing. 

Professionalism in management or homeowners' association is the basis of efficiency. 

For the sake of it there should be a system for such managers` training. Abroad there 

are professional societies of homeowners' associations that offer educational 

programs of both basic and advanced levels. The courses provide sufficient 

knowledge and practical skills based on the essential knowledge and practical 

experience. In addition, abroad, many polytechnic universities as well as special 

colleges provide the appropriate basic education, which makes it possible to obtain 

management positions. 

This opportunity has been created to a certain extant in Ukraine by now. Thus, 

National classifier of Ukraine NC 003:2010 «Classification of occupations» was 

completed by the occupation «Manager (trustee) of a residential house (group of 

houses)», code 1491. Position of «Manager (trustee) of a residential house (group of 

houses)» was supplemented to the Catalogue of qualification characteristics of 

positions, section 5 «Services of housing and utilities sector enterprises» (Issue 87 

«Housing and utilities sector of settlements») according to the order of the Ministry 

of regional development, construction and housing and utilities sector of Ukraine No. 

56 of 14 February 2012. The leading educational institutions of Ukraine have already 

started training proper personnel. 

As it takes a minimum of five years to obtain basic education at an educational 

institution, in our opinion, it is expedient to intensify the activity of retraining 

(postgraduate education) of those who already have higher education. Moreover, 
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according to the above-mentioned Catalogue, the requirements for managers 

(trustees) are as follows: complete higher education in the speciality «Management» 

(master, specialist) without requirements for work experience; or complete higher 

education (master, specialist) with specialty experience – not less than two years, and 

postgraduate education in the specialty «Management». 

The mentioned features were taken into consideration in the proposed authorial 

programs: «Management training of the Association of co-owners of multi-apartment 

residential building (ACMRBs) (heads, trustees, accountants, heads of audit 

commissions, chief specialists, etc.)», «Property management», «Heat supply energy 

management», «Water supply energy management» [25-28]. Authorial programs 

provide balance combination of theoretical learning activities with practice.  

The authorial program «Training of the Association of co-owners of multi-

apartment residential building`s (ACMRBs) management team (heads, trustees, 

accountants, heads of audit commissions, chief specialists, etc.)» specifies that 

according to the current edition of the National Classifier of Ukraine: Classification 

of occupations (NC 003:2010) with amendments and additions, the manager (trustee) 

of a residential house (group of houses) should: 

know: legislative, normative acts, ordinances and resolutions of housing policy 

of Ukraine; laws and regulations of the service providers` activities dealing with 

house, building or a group of houses management, activity of apartment co-owners 

associations; rules and norms of residential properties maintenance; the basis of civil, 

economic and banking law; the basis of accounting; economics and industrial 

engineering, job organization and management; the basis of labor law; rules and 

norms of labor protection, industrial safety and fire safety; 

be able to: organize and supervise work on safety and proper keeping 

maintenance of a multi-apartment house (group of houses) and elements of capital 

improvement located at the outdoor space in accordance with the rules and norms of 

technical support; plan, organize and control examination of the main structural 

elements, enclosing structures of buildings and constructions, engineering networks, 

parts of public services and amenities located at the outdoor space; create scheduled, 
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current, major and breakdown maintenance in accordance with established standards, 

requirements and regulations; make arrangements for the timely preparation of a 

residential house and its utilities for their functioning during autumn-winter period; 

take responsibility as a result of arranging reception of a multi-apartment house 

(group of houses); ensure keeping technical documentation, accounting and reporting 

according to all sections of economic and financial activity regarding the status of a 

residential building and elements of capital improvement located at the outdoor 

space; organize and control residential and non-residential premises in a residential 

building owners, co-owners, tenants and renters` record-keeping; make arrangements 

to create current and major maintenance in accordance with the legislation; provide 

proper conditions for the use of own and common property of residential and non-

residential premises owners` in a residential building; record-keeping and secure 

common property of residential and non-residential premises owners` in a residential 

building; develop, organize and monitor the implementation of drinking water, 

electricity, heat and other energy saving efficiency measures; organize meeting of a 

dwelling house residents` needs in housing and utility services of the proper quality; 

coordinate contracts due for punctual establishment and rebidding with consumers 

and producers, as well as contractors of housing and utilities services, monitor the 

compliance with the contract terms, organize the enforcement of judicial and 

extrajudicial measures against violators; provide recalculation of the amount to 

charge for consumers for housing and utilities services; organize members` reception, 

consider petitions, letters, complaints in time and answer all the questions concerning 

management and maintenance of the house, the use of the owners` common property 

of residential and non-residential premises in the house, meeting the needs of 

residents in obtaining housing and utilities services; organize holding periodic 

meetings of residential and non-residential premises` owners, give an account on its 

activities; promote advanced professional training of subordinates; provide records of 

alarms or temporary cessation of service delivery; take measures to handle 

emergency situations in a residential building, at the outdoor space; ensure 
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observance of rules of fire safety, rules for using gas and electric appliances, 

maintenance of fire-fighting equipment in a proper condition. 

The syllabus description is the following:   

а) Organizational and legal bases of property management, creating 

associations. 

Regulation of multi-apartment houses and outdoor space management. 

Document production of residential unit entrusting. Relationship of a trustee with the 

management bodies of Association of owners of multi-apartment residential building, 

with state authorities and local self-government. Contractual relationships of a trustee 

with the suppliers of housing and utilities services. 

b) Management and organization of residential properties services. 

Residential properties and features of its maintenance. Norms, standards and 

regulations of residential properties services and management. Housing and utilities 

services: supplying features and quality assessment. Contractual relationships 

concerning the organization of a multi-apartment residential building management. 

Organization of housing and utilities services provision for residents. Outsourcing 

and facilitative management as part of management and residential properties 

services. Residential properties management system software. 

c) Financial accounting and management in property management. 

Organization of management accounting in property management. Financial 

planning and reporting of a trustee. Business and financial accounting of entrusted 

property and operations with it. Taxation of property management activities and tax 

reporting. 

d) Property investment management. 

Features of reserve, maintenance, depreciation and other special funds` 

formation and management as part of property management. Estimation of the 

deduction amount to the funds of multi-apartment residential building`s for residents. 

The procedure of using the maintenance fund. The procedure of using the 

depreciation fund. Sources of fund-raising and major maintenance funding.. Grant 

funding of major maintenance. Targeted subsidies of local budgets in funds 
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formation. Credit financing mechanism. Investment mechanisms of property 

modernization funding. Investment projects management. Investment projects rate of 

return in construction. 

e) Fundamentals of construction management, maintenance and services of 

residential property. 

Organization of maintenance and services management of residential property. 

Document production of state, maintenance and operation of enclosing structures of 

buildings and constructions, engineering networks, parts of public services and 

amenities located at the outdoor space. Property certification. Planning of buildings 

`running, current and major maintenance. Contractual relationships with contractors 

to carry out repairs. 

f) Financial and economic security in property management. 

Mechanisms and procedure of tariffs establishment for housing and utilities 

services, buildings, constructions and outdoor space maintenance. Calculation of a 

property`s trustee services charges. Management expenses of a multi-apartment 

residential building and outdoor space: the procedure of setting, size and distribution 

of current expenses between the owners of premises. Indicators of a trustee`s 

operational efficiency. 

g) Management of integral land and property complexes. 

The concept of an integral property complex. Property management entrusted 

to a trustee. Common property management. Land plots and outdoor space, the 

procedure of their use. Facility management in property management, i.e. integral 

property complex. Association Management. 

In the authorial program «Property management» it is noted that according to 

the current edition of the National Classifier of Ukraine: Classifier of professions 

(DK 003: 2010) with amendments and additions, the property manager should: 

know: legislative, normative acts, ordinances and instructions, other guidelines 

and documents regulating property transactions; agencies operating in the property 

market, types of services provided by them; basics of market economy; conditions of 

legal entities, individuals and property taxation; rules and procedure for contracts 
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execution and documents production related to the purchase, sale and lease of 

property; methods of analysis and the procedure for collecting, processing and 

transmitting information about the state of the property market; property market 

situation; basic requirements of property standards, technical, qualitative and other 

characteristics; inspection operation procedure and methods of evaluation of the 

objects of sale and purchase, and lease; current price tags and pricelists; organization 

of advertising activities; technics and methods of business communication, 

negotiations; the basics of land and housing legislation; the basics of economics, 

psychology and labor legislation; 

be able to: carry out property purchase, sale or lease on behalf and on behalf of 

clients; obtain information about property for sale or rent, potential buyers` or 

tenants` requirements; study demand and supply of the property market; register 

offers for property sale or lease, to conduct a walk-through; in some cases, concludes 

exclusive contracts between owners and agency; search potential buyers and tenants, 

establish business contacts with them; organize studying of property for sale and rent 

by buyers and tenants; execute buyers` requests, choose or offer options for sale or 

lease; finalize contractual conditions, execute property transactions; assist clients in 

collecting necessary documents and settling a contract; ensure timely payment receipt 

after settling a contract; inform clients about relevant proposals received, give an 

advisory opinion on the issues regarding the property characteristics and the level of 

its compliance with certain requirements; arrange signing of property sale or lease 

contracts; ensure timely registration of clients` necessary documents to settle a 

contract, as well as their safety; represents clients` interests while interacting with the 

agency and other institutions staff involved in the contract execution; draw up a 

report on the work performed. 

The syllabus description: 

а) Organizational and legal bases of property management.  

Property: characteristics, legal status and management characteristics. 

Regulatory and legal basis of property management. Document production of the 

entrusted property. Relationship of a trustee with the management bodies of 
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Association of owners of multi-apartment residential building, owners of residential 

and non-residential premises, state authorities and local self-government. Contractual 

relationships of a trustee with the suppliers of housing and utilities services. 

b) Current methods of property management.  

Facility management as a part of property management system. Basic stages of 

infrastructure management. Interaction of the facility management and development 

at different stages of the property life cycle. Stages of design, construction, 

commissioning, operation of a facility. Project value management in property 

management. Project assessment and analysis of property development. Property 

logistics. Principles of logistic approach in property management. 

c) Financial accounting and management in property management.  

Organization of management accounting in property management. Financial 

planning and reporting of a trustee. Business and financial accounting of entrusted 

property and operations with it. Taxation of property management activities and tax 

reporting. 

d) Property investment management  

Features of reserve, maintenance, depreciation and other special funds` 

formation and management as part of property management. Estimation of the 

deduction amount to the funds of multi-apartment residential building`s for residents. 

The procedure of using the maintenance and depreciation fund. Sources of fund-

raising and major maintenance funding. Grant funding of major maintenance. 

Targeted subsidies of local budgets in funds formation. Credit financing mechanism. 

Investment mechanisms of property modernization funding. Investment projects 

management. Investment projects rate of return in construction. 

e) Fundamentals of construction management, maintenance and services of 

residential property. 

Organization of maintenance and services management of residential property. 

Document production of state, maintenance and operation of enclosing structures of 

buildings and constructions`, engineering networks, parts of public services and 

amenities located at the outdoor space. Stocktaking process and property 
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certification. Planning of property`s breakdown, current and major maintenance. 

Contractual relationships with contractors to carry out repairs. 

f) ) Financial and economic security in property management. 

Mechanisms and procedure of tariffs establishment for housing and utilities 

services, buildings, constructions and outdoor space maintenance.  

Calculation of a property`s trustee services charges. Management expenses of a 

multi-apartment residential building and outdoor space: the procedure of setting, size 

and distribution of current expenses between the owners of premises. Indicators of a 

trustee`s operational efficiency. 

g) Management of integral land and property complexes. 

The concept of an integral property complex. Property management entrusted 

to a trustee. Common property management. Land plots and outdoor space, the 

procedure of their use. Facility management in property management, i.e. integral 

property complex. Association Management. 

As it is stated in the authorial syllabus «Heat supply energy management», the 

energy manager should: 

know: legislative, normative acts, ordinances and resolutions of energy policy 

of Ukraine; laws and regulations of energy efficiency and energy conservation; the 

basis of civil, economic and banking law; fundamentals of accounting; economics 

and industrial engineering, job organization and management; the basis of labor law; 

rules and norms of labor protection, industrial safety and fire safety; rules and norms 

of property maintenance; main equipment and its characteristics; the enterprise and 

its technological processes; 

be able to: collect, systematize, analyze, interpret and deliver information 

material on energy consumption in electronic and paper media; develop energy-

efficiency measures; communicate and cooperate with people, including experts in 

the related fields (architecture, construction, environmental protection, industrial 

safety, fire safety, interior design, etc.); have skills for engineers and be familiar with 

methods of conducting economic analysis; constantly expand their own knowledge 

about new technologies, changes to legislation (reviews, scientific papers, materials 
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of conferences and seminars, regulatory and legal documents, advanced training 

courses, books for professional development and reference books, promotional 

literature and other information publications); take into account psychological factors 

of suppliers and consumers. 

The syllabus description: 

а) Organizational and legal bases of energy efficiency and energy saving 

management.  

Regulation of energy efficiency and energy saving. Standardization and 

certification in the field of energy saving. Energy management units of housing and 

utilities services enterprises. 

b) Organization and conducting of energy audit, property certification, 

financial rehabilitation and modernization. 

Regulatory provision of energy survey. Contractual relationship while 

conducting energy audit, property certification and financial rehabilitation. 

Methodology and organization of energy audit. Cost indicators of energy audit. 

Energy-service contracts (agreements). Main financial and economic indicators of 

energy saving measures. Energy performance certificate and energy accountability. 

c) Cost engineering and control of energy consumption in residential and 

communal facilities. 

Energy balance of the housing and utilities sector facilities. Cost engineering of 

fuel and energy resources. Control of heat energy losses during transportation and 

consumption. Cost engineering of fuel stocks. Cost engineering methods of specific 

fuel consumption. Measures feasibility study aimed to improve energy efficiency of 

residential and communal facilities. 

d) Heat supply energy-saving technologies and assessment of their efficiency. 

Classification of energy-saving measures by type and content of economic 

effect. Energy saving management. Economic incentives for energy conservation. 

Information assurance of energy saving. Good practice in energy saving at the 

housing and utilities sector facilities 

e) Economic analysis of energy saving projects. 
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Outlay planning for energy sources and their diversification development. 

Models and techniques of energy saving projects` funding. Economic and 

organizational methods of project analysis. Performance indicators for energy saving 

projects. 

f) Management of heat supply infrastructure (facility management). 

Stages of designing and putting into operation of heat supply facilities. Safe 

operation activity of heat supply systems on the basis of facility management. Cost 

management of heat supply projects. Heat supply management logistics. 

g) Energy planning as part of urban and regional heat supply management.  

Modern technologies of energy planning as part of urban and regional heat 

supply management. Heat supply as part of the city`s and region`s energy plan. Urban 

heat supply standards. Planning and forecasting in the formation of energy balances. 

In the authorial syllabus «Water supply energy management» the energy 

manager should: 

know: legislative, normative acts, ordinances and resolutions of energy policy 

of Ukraine; laws and regulations of energy efficiency and energy conservation; the 

basis of civil, economic and banking law; fundamentals of accounting; economics 

and industrial engineering, job organization and management; the basis of labor law; 

rules and norms of labor protection, industrial safety and fire safety; rules and norms 

of property maintenance; main equipment and its characteristics; the enterprise and 

its technological processes of water supply and water removal; 

be able to: collect, systematize, analyze, interpret and deliver information 

material on energy consumption in electronic and paper media at water supply and 

water removal facilities; develop energy-efficiency measures; communicate and 

cooperate with people, including experts in the related fields (architecture, 

construction, environmental protection, industrial safety, fire safety, interior design, 

etc.); have skills for engineers and be familiar with methods of conducting economic 

analysis; constantly expand their own knowledge about new technologies, changes to 

legislation (reviews, scientific papers, materials of conferences and seminars, 

regulatory and legal documents, advanced training courses, books for professional 
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development and reference books, promotional literature and other information 

publications); take into account psychological factors of suppliers and consumers. 

The syllabus description: 

а) Organizational and legal bases of energy efficiency and energy saving 

management.  

Regulation of energy efficiency and energy saving. Standardization and 

certification in the field of energy saving. Energy management units of housing and 

utilities services enterprises. 

b) Organization and conducting of energy audit, property certification, 

financial rehabilitation and modernization. 

Regulatory provision of energy survey. Contractual relationship while 

conducting energy audit, property certification and financial rehabilitation. 

Methodology and organization of energy audit. Cost indicators of energy audit. 

Energy-service contracts (agreements). Main financial and economic indicators of 

energy saving measures. Energy performance certificate and energy accountability. 

c) Cost engineering and control of energy consumption in residential and 

communal facilities. 

Energy balance of the housing and utilities sector facilities. Cost engineering of 

fuel and energy resources. Control of heat energy losses during transportation and 

consumption. Cost engineering of fuel stocks. Cost engineering methods of specific 

fuel consumption. Measures feasibility study aimed to improve energy efficiency of 

residential and communal facilities. 

d) Water supply and water removal energy-saving technologies and assessment 

of their efficiency. 

Classification of energy-saving measures by type and content of economic 

effect. Energy saving management. Economic incentives for energy conservation. 

Information assurance of energy saving. Good practice in energy saving at the 

housing and utilities sector facilities 

e) Economic analysis of energy saving projects. 
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Outlay planning for energy sources and their diversification development. 

Models and techniques of energy saving projects` funding. Economic and 

organizational methods of project analysis. Performance indicators for energy saving 

projects. 

f) Management of water supply and water removal infrastructure (facility 

management). 

Stages of designing and putting into operation of water supply and water 

removal facilities. Safe operation activity of water supply and water removal systems 

based on facility management. Cost management of water supply and water removal 

projects. Water supply and water removal management logistics. 
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CONCLUSION 

 

 

Comprehensive analysis of the break-even conditions of territorial 

communities` performance allow to reach such conclusions. 

а) Developed «decision tree», which contains logistic models, is the best in the 

process of development of the optimal model for territorial communities` cash flow 

management.  

Thus, one can expect that in its activity a territorial community should strive to 

achieve a certain optimal level of profitability (it is the rate of return in the cash flow 

models). It does not make economic sense to increase it in the future, so it is 

necessary to shift to a qualitatively new level of organization activities. 

b) It is determined that using mathematical tools of fuzzy sets for the 

investment projects assessment will increase the reliability of forecast analysis 

regarding programs` economic and social efficiency and territorial management 

projects. 

This, on the one hand, allows to take into account different amounts, terms and 

conditions for obtaining cash flows that are part of a project or program. On the other 

hand, quantitative and qualitative indicators should be selected to make the 

assessment of a territorial community`s development project or program. 

c) The simulation bottom line of breakdown, stable functioning of territorial 

community`s financial system is the proposal for the various types of financial policy 

implementation. 

There are the following parameters that influence territorial community`s 

financial standing and require detailed consideration in further research: initial 

financial capacity (capital); seasonality of production processes; state and facility of 

legal support to the reform process`; availability of financial institutions and financial 

management effective processes (local banks); the possibility of using financial 

instruments, namely bonds, bills, futures, etc. 

d) The mathematical model of territorial community management using the 
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multi-sectoral model of national economy and the kaizen strategy has been 

constructed. 

It is proved that application of the kaizen strategies will allow to organize, 

control and manage actions, in the most effective way, of a complex system which is 

a territorial community amid its dynamic development. 

e) The analysis of the natural monopoly`s world pricing practice, including 

national housing and utilities sector has been carried out. It has been stated that the 

main methods of monopolistic pricing are: rate of return regulation; price cap 

regulation (price restrictions); profit-sharing plan with sliding scale; price 

discrimination; multi-rate tariffs; pricing for different competition forms, compatible 

with natural monopoly. 

The obtained findings prove the necessity of modification to the housing and 

utilities sector`s monopoly market by implementation of competition elements.  

f) It has been found out that the problem of residents` food supplies at a 

rational level of consumption has become more acute in Ukraine. There is an 

objective need to develop the conceptual framework for ensuring food supply of 

Ukrainian population based on new managerial technologies. 

It has been proved that the problem of providing Ukrainian population with 

food resources should first be solved at the territorial communities` level, and only 

then, at the regional and national level. 

g) Based on the analysis of natural monopolies` attributes and their comparison 

with the essential characteristics of territorial communities, there are grounds for 

considering, with certain assumptions, territorial communities as regional natural 

monopolies. 

It has been shown that in any separate administrative-territorial unit, as in the 

natural monopoly, there are fixed cost and low marginal cost. 

h) It has been proved that amid decentralization, the overcoming of socio-

economic barriers becomes the task not only of the municipal authorities, but also the 

leaders of territorial communities and non-governmental associations. Now, there is 
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the need to intensify new highly skilled workers training for solving problems of 

property management at micro-, meso- and macro levels. 

The peculiarities of territorial communities` leaders training, combining 

theoretical and practical preparation have been affirmed. The proposed authorial 

syllabuses have been worked out to introduce management and economics new 

modern knowledge into science and routine in regard to training and retraining of 

territorial communities` and non-governmental associations` leaders, Association of 

co-owners of multi-apartment residential building (ACMRBs), namely heads of 

ACMRBs, trustees, accountants, heads of groups of internal revisions of ACMRBs, 

heads of management companies, as well as heads of communal enterprises and 

heads of structural divisions. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність реформування територіальної організації влади назріла 

давно, оскільки чинний територіальний устрій України сформувався за 

відсутності самостійної державності. Регуляторна система управління 

побудована на засадах домінування центральної влади над місцевими 

громадами. Відтак існуючий адміністративно-територіальний устрій стає на 

заваді демократичним перетворенням у державі, здійсненню ефективної 

регіональної політики, стримує розвиток місцевої ініціативи та становлення 

базового інституту демократії − місцевого самоврядування.  

Чинний адміністративно-територіальний устрій у країні не завжди 

співпадає із трансформаційними процесами і у деякій мірі є перешкодою 

перетворенням у державі, не дає можливості здійснювати ефективну 

регіональну політику, і, як наслідок, є чинником, що стримує розвиток як 

територій, так і держави загалом, щодо зміни за потреби адміністративного 

розподілу територій на наукових засадах. 

На сучасному етапі розвитку держави більш оптимальною вважається 

територіальна організація влади, де місцева самоврядна громада виступає 

висхідним пунктом організації системи управління суспільним розвитком.  

Новий адміністративно-територіальний устрій повинен стати основою 

побудови нової моделі територіального управління, заснованої на засадах 

децентралізації, повсюдності, субсидіарності, балансу загальнонаціональних 

інтересів з інтересами населення регіонів та територіальних громад. 

Процес інтегрування України до Європейського Співтовариства 

актуалізує питання відповідності адміністративно-територіального устрою 

європейським принципам організації управління регіональним і місцевим 

розвитком, розбудови місцевого самоврядування. 
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1 РОЗРОБКА ДЕРЕВА МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ 

ПОТОКАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

 

Реформування міжбюджетних відносин є нагальною потребою для 

місцевих громад і має подвійну мету: з одного боку – ефективніше формувати 

дохідну частину бюджету, з іншого – переходити на самозабезпечення та 

раціональне планування своїх видатків, що у майбутньому дозволять зробити 

територіальні громади економічно самодостатніми та фінансово спроможними. 

Саме тому у сучасних умовах децентралізації особливої актуальності набуває 

проблема формування ефективної системи управління фінансами 

територіальних громад та комунальними ресурсами, що знаходяться у їх 

підпорядкуванні. 

Існуючий підхід до управління місцевими фінансами на сьогодні не 

спроможний забезпечити динамічний розвиток територіальних громад та 

ефективне управління їх фінансовими ресурсами. 

За своєю господарською сутністю та фінансовим механізмом 

територіальні громади подібні до підприємств і корпорацій, для яких показав 

свою ефективність логістичний метод, як це було нами раніше визначено нами 

та авторами [1-2] до управління фінансовими потоками. Саме тому при 

побудові дерева моделей управління грошовими потоками територіальних 

громад використаємо логістичний метод в управлінні фінансами корпорацій. 

Основну увагу зосередимо на грошових потоках, оскільки на сучасному етапі 

функціонування територіальний громад відсутня правова база щодо їх 

функціонування на фондовому ринку. 

У логістичній системі управління фінансами територіальної громади 

будемо розглядати фінансові, матеріальні й інформаційні потоки як основні 

елементи єдиного логістичного потоку компанії. Зокрема доцільно звернути 

увагу на те, що мета фінансової логістичної системи підпорядкована головній 

меті функціонування громади – отриманні прибутку з наступним розподілом 
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його серед учасників. Варто погодитися з В. В. Ковальовим [1], що з позиції 

досягнення головної мети функціонування корпорації – забезпечення 

прибутковості в довгостроковому аспекті – саме фінансові потоки набувають 

першочергового значення. 

У фінансовій системі територіальної громади фінансові потоки є: 

а) основою системи взаємних розрахунків між суб’єктами господарської 

діяльності; 

б) орієнтиром у процесі управління запасами; 

в) основою розрахунку доцільності інвестицій в оборотний капітал; 

г) критерієм ефективності функціонування логістичної системи громади. 

Логістичний фінансовий потік є розподілом фінансових ресурсів у 

логістичній фінансовій системі територіальної громади. У свою чергу, 

фінансові потоки пов’язані з матеріальними, сервісними й інформаційними 

потоками. 

Саме тому у процесі оптимізації матеріальних і фінансових потоків 

повинна бути досягнута загальна мета – підвищення ефективності логістичної 

системи господарювання територіальної громади. 

Розробка моделей оптимізації залишку грошей базується на використанні 

загальних засад та методичного інструментарію теорії управління 

матеріальними запасами, оскільки цілі та обмеження їх формування приблизно 

однакові [2]. Моделі оптимального залишку коштів оцінюють: 

а) обсяг грошових коштів та їх еквівалентів, необхідних суб’єкту 

господарювання для задоволення його потреб; 

б) оптимальну пропорцію розподілу грошових коштів між окремими 

формами; 

в) періодичність (умови) та обсяги трансформації грошей в цінні папери 

та навпаки. 

У процесі управління запасами коштів територіальної громади має 

визначатись оптимальне співвідношення величини готівки і короткострокових 

фінансових вкладень. Підтримка оптимального рівня наявних коштів припускає 
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управління потоками фінансових ресурсів. Занадто високий рівень наявних 

коштів свідчить про їх неефективне використання, тоді як нестача фінансових 

ресурсів ставить під загрозу виконання своїх фінансових зобов’язань. 

Отже, існує необхідність визначати оптимальний рівень готівки з 

використанням методів і моделей управління запасами матеріальних ресурсів. 

Широке застосування отримали такі моделі і методи, як Баумоля, 

Боумоля-Тобіна, Ордена-Сундарема, Міллера-Орра та ін. Відмінності між ними 

полягають в різному визначенні та математичній формалізації процесів 

надходження та витрачення грошей, системи обмежень, які необхідно 

враховувати. Але спільним для них є те, що в усіх моделях суттєве значення 

відведене не тільки грошовій, а й фондовій складовій фінансового ринку, як 

джерелу отримання доходів. На основі викладеного, доцільним є використання 

моделей управління фінансовими ресурсами, відомих у західній практиці, до 

вітчизняних територіальних громад з урахуванням специфіки вітчизняного 

фінансового ринку. 

У. Баумоль одним з перших звернув увагу на подібність запасів 

матеріальних активів і запасів готівки та розглянув можливість застосування 

моделі управління запасами для розрахунку балансу коштів [1]. Готівкові 

кошти можливо розглядати як запас грошей, власник яких готовий обміняти їх 

на робочу силу, сировину й інші види матеріальних активів. Готівка, власне 

кажучи, не відрізняється від матеріальних ресурсів, які виробник готовий 

обміняти на гроші роздрібного покупця. 

Якщо, наприклад, суб’єкт господарювання зобов’язаний виплачувати 

щодня впродовж періоду Т кошти в обсязі Р, він має можливість поповнити 

запас готівки за рахунок залучених (позичених) коштів (позика) або отриманих 

на фондовому ринку, як результат продажу цінних паперів. У будь-якому 

випадку суб’єкт господарювання несе витрати на обслуговування боргу або 

альтернативні витрати, що виникають унаслідок продажу цінних паперів і 

пов’язані з відмовою від доходу по цінних паперах [1]. 

Змоделюємо ситуацію реалізації підприємством короткострокових 
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фінансових вкладень у дохідні цінні папери, з наступним продажем для 

поповнення запасу наявних коштів. У цьому випадку позначимо Eд  

прибутковість фінансових вкладень у цінні папери (прибуток на кожну грошову 

одиницю, вкладену у цінні папери), а b – витрати, пов’язані зі здійсненням 

угоди з продажу цінних паперів, період часу Т розділений на рівні інтервали t. 

Таким чином, сумарний обсяг чинених угод Р заздалегідь визначений, а 

величини Eд  і b – постійні. Обсяг коштів С, залучених для поповнення запасу 

готівки, скорочується рівномірно до повного вичерпання запасу грошей. 

Кількість угод із продажу цінних паперів протягом часу Т дорівнює: Р / С, а 

витрати, пов’язані зі здійсненням угоди з продажу цінних паперів, складають b 

грошових одиниць за угоду. Таким чином, сумарні витрати на залучення коштів 

складають: b (Р / С). Отже, повні витрати F, що включають витрати на 

збереження і залучення коштів, складуть: 

C

bPCE
F д 

2
 .      (1.1) 

Внаслідок того, що суб’єкт господарювання прагне знизити витрати на 

залучення і збереження запасу наявних коштів, оптимальний розмір залишку 

коштів У. Баумоль запропонував визначати за формулою: 

E

bP
С

д

опт

2
        (1.2) 

Таким чином, при постійних величинах витрат на укладання угод і 

прибутковості цінних паперів, розмір запасу коштів можливо наближено 

вважати пропорційним квадратному кореню обсягу платежів, що суб’єкт 

господарювання зобов’язується зробити впродовж певного проміжку часу. 

При побудові моделі управління коштами територіальної громади з 

урахуванням недостатнього рівня розвитку фондового ринку, будемо вважати 

що аналогом прибутковості продажу цінних паперів Eд  є запланований рівень 

рентабельності діяльності територіальної громади (рентабельність дохідної 

частини по відношенню до витратної), Р – обсяг витратної частини 

територіальної громади. Тоді ефективне управління коштами громади можливе 
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за умови, що при плануванні її бюджету, він очікується профіцитним, тобто 

дохідна частина перевищує витратну на величину рентабельності Eд . Витати 

корпорації, пов’язані із здійсненням угод щодо продажу цінних паперів (b) 

можливо вважати аналогічними очікуваному рівню інфляції (індекс споживчих 

цін). 

У подальшому, коли вітчизняний фондовий ринок досягне відповідного 

рівня розвитку, можливо буде використати модель У. Баумоля. Для цього 

можливо залучати в обіг муніципальні цінні папери, які територіальні громади і 

зможуть реалізовувати на фондовому ринку в процесі поповнення дохідної 

частини бюджету. 

Дж. Тобін незалежно від У. Баумоля розробив схожу модель попиту на 

гроші за умови, що запаси коштів, призначених для укладання угод, залежать 

від зміни ставки відсотка. Модель Дж. Тобіна виходить з передумови, що 

суб’єкт господарювання обирає між облігаціями і готівкою. Дж. Тобін зазначав, 

що облігації і готівка є майже однаковими активами, за винятком двох 

відмінностей: облігації не є засобом платежу і вони, на відміну від готівки, 

приносять дохід. 

Основним недоліком моделі розрахунку оптимального залишку коштів 

Баумоля-Тобіна є детермінований характер, що обмежує її застосування на 

практиці, оскільки більшість фінансових потоків носить стохастичний 

характер. 

Ще однією моделлю управління фінансовими потоками корпорації є 

модель В. Огдена і С. Сундарама. В ній джерелом поповнення коштів є не 

тільки можливість продажу цінних паперів, а й використання кредитної лінії. 

Незважаючи на те, що залучення коштів кредитної лінії є більш дорогим 

джерелом фінансування в порівнянні з портфелем короткострокових 

фінансових вкладень, у суб’єкта господарювання відсутні трансакційні витрати 

(витрати на здійснення угод із продажу цінних паперів). Зазначена модель є 

розширення моделі Баумоля-Тобіна шляхом внесення в модель додаткової 

змінної, що враховує залучення фінансових ресурсів по кредитній лінії, що 
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дозволяє знизити повні витрати F. 

У моделі Баумоля-Тобіна територіальна громада поповнює запас коштів 

С по закінченні проміжку часу t і витрачає гроші рівномірно до моменту, коли 

запас С не стане дорівнювати нулю. Потім громада знову поповнює кошти, 

продаючи цінні папери (детермінований потік). У. Огден і С. Сундарам 

частково позбулися цього недоліку, вони запропонували розділити проміжок 

часу Т на два інтервали t1 і t2 аналогічно моделі нагромадження заборгованості. 

Інтервал t1 починається відразу після поповнення запасу грошей за рахунок 

коштів, отриманих від продажу цінних паперів і закінчується із вичерпанням 

запасу С. Після цього починається інтервал t2, впродовж якого громада 

використовує кредитну лінію для поповнення запасу С на величину М – С. 

Наприкінці інтервалу t2, територіальна громада погашає заборгованість по 

кредиту з урахуванням процентних платежів по ставці Екр, і поповнює запас С, 

за рахунок коштів, отриманих в результаті продажу цінних паперів на загальну 

суму М. 

Повні витрати громади включають витрати на збереження 

(альтернативні витрати відмовлення від подальшої реалізації фінансової 

інвестиції і продажу цінних паперів), залучення коштів і процентний платіж за 

користування позиковими засобами. 

Модель має вид: 

ЕкрЕд

МЕкр
Сопт


 , 

  





 


Екр

ЕкрЕд

Ед

Рb
М

2/1
2 2/1

.    (1.3) 

Модель Огдена-Сундарама може бути адаптована до вітчизняних умов 

функціонування територіальної громади, якщо залишити усі припущення, 

прийняті для моделі Баумоля-Тобіна. Кредитна лінія для територіальної 

громади може бути надана на загальних умовах кредитування суб’єктів 

господарювання під відповідну ставку відсотка Екр. 
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Ще однією моделлю, що може бути використання у процесі формування 

ефективної системи управління фінансовими ресурсами територіальної 

громади, є модель, розроблена Мертоном X. Міллером і Даніелем Орром. На 

відміну від моделі Баумоля-Тобіна, ця модель враховує стохастичний характер 

фінансового потоку та наявність умов невизначеності. Тобто модель припускає 

ймовірністний характер функціонування грошових потоків. 

Стохастична модель Міллера-Орра заснована на трьох основних 

припущеннях: 

а) використовуються два види активів (банківські депозити, цінні папери і 

кошти), укладаються угоди по переводу одного виду активу в іншій без 

затримки в часі і витрачається при цьому постійна сума, що не залежать від 

обсягу угоди (аналогічно моделі Баумоля-Тобіна); 

б) існує мінімальний рівень запасу коштів, який суб’єкт господарювання 

прагне підтримувати (Сmin);  

3) запас коштів змінюється випадковим чином унаслідок того, що 

величину грошових потоків неможливо прогнозувати на основі попередніх 

значень. За статистичними даними визначають варіацію надходження або 

витрат грошових коштів (дисперсію) та розмах варіації залишка грошових 

коштів. 

У моделі Міллера-Орра передбачено, що підвищення або зниження 

запасу коштів на певну величину (m) за невеликий проміжок часу (1/t робочих 

дня) може розглядатися як поява деякої події при n незалежних повторних 

випробуваннях за схемою Бернуллі (n – число днів). Таким чином, грошові 

потоки є стандартно розподіленими з нульовим середнім і постійною 

дисперсією: tm
22  . 

Запас коштів може знижуватись або зростати нерегулярно, але, коли він 

досягає верхньої точки Сmax, наприкінці проміжку t1, можливо реалізувати 

короткострокову фінансову інвестицію, знижуючи надлишок готівки. 

Наприкінці проміжку t2, коли запас коштів стає мінімальним Сmin, необхідно 

поповнити залишок коштів шляхом продажу цінних паперів. 
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Таким чином, модель Міллера-Орра можливо записати таким рівнянням: 
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    (1.4) 

Критичним можливо вважати такий залишок грошових коштів: 

.3/
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3
2

3/1

min 














E

tmb
CС

д

кр     (1.5) 

Модель Міллера-Орра також можливо застосувати в процесі управління 

фінансовими ресурсами територіальної громади з припущенням, що Eд  – 

запланований рівень рентабельності діяльності громади (рентабельність 

дохідної частини по відношенню до витратної), як і у моделі Баумоля-Тобіна. 

Отже нами побудоване «дерево моделей», що об’єднує  такі моделі: 

Баумоля, Боумоля-Тобіна, Ордена-Сундарема, Міллера-Орра та дозволяє 

визначити межі їх застосування. 
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2 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПРОГРАМ  

СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 

 

 

У сучасних умовах децентралізації соціально-економічних утворень 

особливої актуальності набуває проблема розбудови ефективної системи 

управління фінансами територіальних громад та місцевих бюджетів на 

невизначеній правовій основі. Джерелом фінансового забезпечення діяльності 

представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування є бюджет, 

але обсягу його дохідної частини не завжди достатньо для реалізації проектів і 

програм розвитку територіальних громад. У такій ситуації важливим джерелом 

розвитку є інвестиційні ресурси і тому виникає потреба оптимізації механізмів 

управління ними. 

Традиційними показниками доцільності реалізації проекту є чистий 

дисконтований дохід (NPV), внутрішня норма рентабельності (IRR) та термін 

окупності (РР). У теорії, ці показники використовуються за умови, що відомі 

грошові потоки проекту або програми. Але, на практиці, це не завжди 

досягається. Крім того, якщо розглядати джерела інвестиційних ресурсів 

територіальної громади, то вони мають специфіку в порівнянні з традиційними 

суб’єктами господарювання. Додаткові особливості виникли внаслідок 

реформування системи місцевого самоврядування, децентралізації та 

підвищення ролі, значення і впливу територіальних громад. 

Основним джерелом фінансування проектів і програм органів місцевого 

самоврядування є бюджет. 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. 

Таким чином, інвестиційні ресурси проектів та програм на рівні 

територіальної громади одночасно будуть складатись з власних, залучених та 

запозичених. Джерелом власних ресурсів є місцевий бюджет. Як правило, їх 
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обсяг є обмеженим, але вони отримуються на безоплатній основі. На 

безоплатній основі можуть бути також отримані трансфери з Державного 

бюджету, але їх обсяг також обмежений. Джерелом запозичених ресурсів 

можуть бути кредити фінансових установ. Але ці ресурси надаються на платній 

основі. Відсоток за користування кредитами з різних джерел відрізняється. 

Залучені ресурси інвесторів можуть бути отримані як на платній, так і на 

безоплатній основі, тобто умови, обсяги та терміни надання – також можуть 

відрізнятись. Отже, фінансовий потік проектів і програм розвитку 

територіальних громад може одночасно включати декілька непов’язаних 

потоків різного обсягу, отриманих на різних умовах та на терміни, що також 

відрізняються. Оцінити окупність такого проекту або програми традиційними 

методами неможливо, оскільки наявний не стахостичний, а детермінований 

фінансовий потік. 

Саме тому, на нашу думку, для оцінки реальних інвестиційних проектів і 

програм управління територіальними громадами доцільно використати 

математичний апарат нечітких множин [3]. Вони дали можливість перевести 

якісні експертні оцінки до кількісних, числових. Разом з тим, нечіткі множини 

надають експерту можливість більш гнучко оцінювати числові показники. У 

загальному випадку показник доходу, наприклад, можливо оцінити 

песимістично (апес), оптимістично (аопт) і найбільш ймовірно (аімов). Отриману 

таким чином інформацію можливо об’єднати у вигляді нечіткого трикутного 

числа А = (апес, аімов, аопт). Надалі отримані нечіткі числові показники 

порівнюються з показниками для інших об’єктів. 

Нечітка множина А задається за допомогою функції приналежності – 

А (х), значення якої є значенням між 0 та 1, що показує приналежність 

елемента х до множини А. На відміну від звичайних множин, існують і 

проміжні ступені приналежності, наприклад, А (х) = 0,5. 
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Будемо вважати, що нечітка множина А нормується, тобто існує такий 

елемент А (х) = 1. У випадку двох нечітких множин А і В, функції 

приналежності будуть мати вигляд: 

 

АВ (х) = max (А (х), B (х)),  

АВ (х) = min (А (х), B (х)), 

А (х) = 1 - А (х), 

для операції об’єднання АВ, перетинання АВ та доповнення А 

нечітких множин. 

На практиці використовують нечіткі числа у трикутному та 

трапецевидному вигляді.  

Трапецевидне число має функцію приналежності, що задається 

формулою: 

0, х < a1  x > a4 

А (х) =     axa
aa

ax
21

12

1 , 



 

1, axa 32   

axa
aa

xa
43

34

2 , 



, 

де aaaa 4321  . 

Воно позначається як А = (а1, а2, а3, а4). У випадку, коли а2 = а3, 

отримуємо трикутне число:  А = (а1, а2, а4). 

Якщо А – нечітке число, а А (х) – його функція приналежності, тоді 

значення А (х) показує можливість того, що нечітка величина А прийме 

значення х. За таких умов, грошовий потік проекту можливо задати у вигляді 

нечіткого трапецевидного числа Сt = (сt1, сt2, сt3, сt4). Аналогічним чином 

представимо у вигляді нечіткого числа і ставку дисконтування r = (r1, r2, r3, r4). 

Нечітке NPV є сумою нечітких дисконтованих значень для усіх 

компонент грошового потоку проекта: 
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NPV = )(
0
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У свою чергу, дисконтоване значення PV(Ct) отримують шляхом 

застосування принципа розширення до класичної формули PV(Ct) = 
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підсумку отримаємо дисконтований чистий грошовий потік у момент часу t: 
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Таким чином, отримаємо формулу нечіткого чистого дисконтованого 

доходу: 

NPV = ),,,(
0

4

0

3

0

2

0

1 


T

t

t

T

t

t

T

t

t

T

t

t dddd , 

де PV(Ct) = (dt1, dt2, dt3, dt4). 

В процесі оцінки проектів може виникнути ситуація, за якої необхідно 

вибрати з декількох проектів – один, що і буде реалізований. Для цього 

описаним вище способом можливо отримати нечіткі числа, що описують 

кожний проект, а потім здійснити їх порівняння – скласти рейтинг з 

використанням одного або декількох з таких методів: 

а) За методом Чью-Парка: 

ср (А) = 
24

324321 аа
w

аааа 



. 

б) За методом Чанга:  

ch(A) = 
6

2
221

2
1

2
443

2
3 аааааааа 

. 

в) За методом Кауфмана-Гупти: 

kg1 (А) = 
6

22 4321 аааа 
. 
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г) За методом Джейн: Pos  

(Аі  B) = max min (Ai (x), B(x)). 

д) За методом Дюбуа-Прада. 

PD (Ai) = Pos (Аі  max Aj) = min max min (Ai (x), Aj(y)). 

                                                         j1   j1 x,y 

Важливо для отримання найвищої достовірності ранжування використати 

одночасно декілька методів. 

Продемонструємо можливість використання описаного методу оцінки 

проектів і програм для управління розвитком територіальних громад. 

Нехай параметри грошового потоку проекту або програми наведені у 

таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1 – Параметри довільного грошового потоку проекта або 

програми, тис. грн 

T, роки 0 1 2 3 4 

 

Сt 

 

(-1200, (-700, (150, (1800, (2700, 

-1000, -500, 180, 1900, 3000, 

-900, -450, 220, 2100, 3000, 

-800) -300) 250) 2200) 3400) 

Джерело: складено автором самостійно 

 

Загальний грошовий потік (Сt) складається з чотирьох потоків, що 

відрізняються як величинами початкових інвестиції (0-й та 1-й роки), так і 

надходженнями коштів впродовж 2-4 років реалізації. 

Будемо вважати, що загальна ставка дисконтування r = (0,1; 0,2; 0,2; 0,3). 

Тобто нечітке значення ставки сформоване за рахунок того, що ставки 

дисконтування по складових загального грошового потоку не всі однакові. 

Тоді, PV(C1) = )8,230;375;7,416;4,630()
3,1

300
,

2,1

450
,

2,1

500
,

1,1

700
( 


. 

Аналогічно отримуємо інші дисконтовані чисті грошові потоки проекту 

(програми) (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 – Дисконтовані грошові потоки проекту (програми) 

T, роки 0 1 2 3 4 

 

PV(Сt) 

 

(-1200, (-636,6; (88,8; (819,3; (945,3; 

-1000, -416,7; 125; 1099,5; 1446,8; 

-900, -375; 152,8; 1215,3; 1446,8; 

-800) -230,8) 206,6) 1652,9) 2322,2) 

Джерело: складено автором самостійно 

 

В результаті підсумку нечітких чисел, отримаємо: 

NPV = PV(C0) + PV(C1) + PV(C2) + PV(C3) + PV(C4) = (-16,8; 1254,6; 

1538,8; 3151). 

Відповідно, нечітким числом є внутрішня норма дохідності 

IRR = (irr1, irr2, irr3, irr4), 

де irrk (k = 1, 2, 3, 4) – внутрішня норма дохідності проекту з грошовим 

потоком с0k, с1k, …, сTk. 

Величина irrk є коренем рівняння: 

0

)1(0







T

t
k

t

tk

irr

c . 

Таким чином, IRR = (32%, 46%, 54%, 68%). 

Аналогічно, термін окупності можливо представити у вигляді 

трапецевидного числа: РР = (р1, р2, р3, р4), де рk (k = 1, 2, 3, 4) – внутрішня 

норма дохідності проекту з грошовим потоком с0k, с1k, …, сTk. 

Таким чином,  

рk = min  
 

 
,0)(:

,1
0 













 dd kp

p

t
tk

ppp  

де [р] – ціла частина числа р, PV(Ct) = (dt1, dt2, dt3, dt4). 

Для терміна окупності РР отримаємо: РР = (3,35; 3,77; 4,13; 4,98) років. 

Особливістю проектів та програм управління розвитком територіальних 

громад є їх одночасно економічна і соціальна ефективність, тобто параметри 

оцінки проекту є одночасно кількісними і якісними. 

Одночасно оцінити кількісні і якісні показники можливо за умови 

використання математичного апарата теорії нечітких множин. 
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Наведемо приклад такого розрахунку. Нехай існує проект, якісні 

характеристики якого будуть оцінені експертами за п’ятибальною шкалою: 

«дуже погано», «погано», «посередньо», «добре», «дуже добре». Потім бальну 

шкалу переведемо у числову. Результатом оцінки буде нечітке число, що 

знаходиться на відрізку від 0 до 1: Х (0,5; 0,7; 0,7; 0,9).  

Кількісні показники проекту нехай будуть такі (тис грн):  

NPV = (150; 200; 220; 250). 

Чиста теперішня вартість аналогічних проектів складає 400 тис грн. 

Отримаємо нормовану оцінку показників цього проекта: 

В = (b1/М, b2/М, b3/М, b4/М). 

Метою нормування є приведення кількісних показників до нечіткого 

числа, що лежить в інтервалі від 0 до 1. 

Отримаємо нормоване значення величини чистого доходу проекту: 

NPV = )625,0;550,0;500,0;375,0()
400

250
,

400

220
,

400

200
,

400

150
(   

Приймемо такі вагомості показників: якісних – 0,6, кількісних – 0,4. 

Розрахуємо загальну оцінка проекту: 

Х = (0,4  0,375 + 0,6  0,5; 0,4  0,500 + 0,6  0,7; 0,4  0,550 + 0,6  0,7; 

0,4  0,625 +  0,6  0,9) = (0,45; 0,62; 0,64; 0,79). 

Таким чином, ступінь ефективності проекту знаходиться в межах від 45% 

до 79%, що цілком прийнятно. 

Продемонструємо методику складання рейтингу проектів з метою 

обрання найоптимальнішого. 

Припустимо наявні три альтернативних проекти, що оцінені нечіткими 

числами: А1 = (3, 5, 5, 9); А2 = (3, 7, 7, 8); А3 = (1, 6, 6, 10). Використаємо 

описані вище методи для побудови рейтингу: 

1) За методом Чью-Парка отримаємо: 

ср (А1) = 10,5 < ср (А3) = 11,75 < ср (А2) = 13,25, тобто найкращим є 

другий проект; 

2) За методом Чанга:  
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ch (A2) = 15 < ch (A1) = 17 < ch (A3) = 25,5, тобто другий проект – 

найгірший; 

3) За методом Кауфмана-Гупти: 

kg1 (А1) = 5,33 < kg1 (А3) = 5,83 < kg1 (А2) = 6,5, тобто найкращим є 

другий проект;  

4) За методом Джейн: 

Pos (А1  B) = 6,43 < Pos (А3  B) = 7,14 < Pos (А2  B) = 7,27, тобто 

другий проект є найкращим; 

5) За методом Дюбуа-Прада: 

PD (A1) = 0,75 < PD (A3) = 0,875 < PD (A2) = 1, тобто слід обрати другий 

проект.  

Для отримання найвищої достовірності ранжування можливо 

використати одночасно декілька методів. 

Отже, використання методу нечітких множин дозволяє більш точно і 

достовірно розраховувати якісні та кількісні показники проектів та порівнювати 

їх між собою. 
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3 ЕЛЕМЕНТИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

 

У сучасних умовах децентралізації особливої актуальності набуває 

проблема розбудови ефективної системи управління фінансами територіальних 

громад та місцевих бюджетів на невизначеній до кінця правовій базі. 

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. 

Реформування міжбюджетних відносин є стимулом для місцевих громад з 

одного боку для ефективного формування дохідної частини бюджету, а з 

іншого – переходити на самозабезпечення та більш раціональне планування 

своїх видатків, що у майбутні фінансові періоди дозволять зробити 

територіальні громади економічно самодостатніми та фінансово спроможними. 

Таким чином, особливого значення набуває необхідність формування 

політики управління витратами територіальних громад. 

З огляду на попередній позитивний досвід, на нашу думку, при 

формуванні такої політики доцільно використати математичний апарат, 

відомий як модель Філіпса щодо питання економічної стабілізації [4, 5]. 

Модель полягає у такому.  

За вихідні дані приймаються три базових варіанти політики державних 

витрат )(* tG : 

а) політика пропорційної економічної стабілізації з урядовим попитом. 

У цьому випадку урядовий попит описується рівнянням виду: 

)()(* tUtG
p
  ,      (3.1)  

де U(t) – обсяг національного доходу, створеного у межах території; 
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б) політика диференціальної стабілізації, за якої регулювання урядового 

попиту пов'язане зі швидкістю зміни національного доходу, створеного у межах 

території (тобто використовується похідна). 

У цьому випадку урядовий попит набуває вигляду: 

dt

dY
tG

d
 )(*  .      (3.2) 

в) політика інтегральної стабілізації, тобто урядовий попит пропорційний 

дефіциту національного доходу, що створюється і накопичується у межах 

території. 

У цьому випадку урядовий попит: 

,)()(
0

*

 

t

i
dUtG       (3.3) 

В усіх трьох випадках коефіцієнти пропорційності 
idp

,,  задані 

величини (коефіцієнти пропорційності). 

Між запланованим рівнем державних витрат )(* tG  і реальним )(tG , що 

впливає на економіку території, наявна розбіжність ),()(* tGtG   яку бажано 

мінімізувати для забезпечення стабілізації. 

Нехай  0  коефіцієнт, що визначає швидкість реакції урядових рішень 

(коефіцієнт реакції). Тоді рішення щодо державних витрат )(tG  визначається як 

рішення лінійного рівняння першого порядку: 

),()(
)( * tGtG

dt

tdG
      (3.4) 

де )(* tG  задається одним з варіантів політики (а – в) або їх комбінацією з 

метою досягнення рівноваги попиту та пропозиції частини національного 

доходу, створеного у межах території.  

Використання моделі Філіпса тільки з мультиплікатором, без 

акселератора тобто коефіцієнта пропорційності індукованих інвестицій до 

швидкості зміни національного доходу, створеного у межах території 
dt

dY
, 

сукупний попит Yc(t), c урахуванням попиту з боку держави складе: 
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Yc(t) =     00 ICtGtcY  ,     (3.5) 

де 0 < c < 1 – схильність до споживання; 

С0 – споживання; 

I0 – автономні інвестиції. 

Пропозиція в цьому випадку буде задана рівнянням: 

      tYtY
dt

dY
c       (3.6) 

Складемо математичну модель політики економічної стабільності для 

територіальної громади та визначимо, до якого ефекту призведе така політика. 

Підставимо у рівняння (3.6) замість Yc(t) його значення зі співвідношення 

(3.5) та одержимо: 

    ,AtGtsY
dt

dY
       (3.7) 

де s = 1 - c – схильність до заощаджень (норма нагромадження)                  

(1/s =   – мультиплікатор Кейнса); 

А = С0 + І0 (інвестиції вважаємо незмінними). 

Тепер продиференціюємо співвідношення (3.5). Будемо мати: 

.
dt

dG

dt

d
c

dt

cd






      (3.8) 

Додамо рівняння (3.8) до рівнянням (3.5) та результат помножимо на   

(коефіцієнт реакції), тоді отримаємо: 

    AtGtc
dt

d
cc

dt

cd
 





 .   (3.9) 

Підставивши в рівняння (3.8) замість 
dt

dG
 його значення з рівняння (3.4), 

будемо мати: 

      AtGtc
dt

d
ct

dt

d
c

c  



  .  (3.10) 

Відповідно до рівняння (3.6) 

   










 t

dt

d
tc 



1
,     (3.11) 

тоді 
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dt

d

dt

d

dt

d c 
 2

21
 .     (3.12) 

Підставимо вирази (3.11), (3.12) у співвідношення (3.10): 

    





















 


  






tG

dt

d
ct

dt

d

dt

d

dt

d
2

21
 . (3.13) 

або 

      



   tGt

dt

d
s

td

d
s2

2

.   (3.14) 

Відповідне характеристичне рівняння для рівняння (3.14) записується у 

вигляді: 

  02  ss  .    (3.15) 

і має корені  1 , s 2 . 

Таким чином, загальне рішення відповідного однорідного рівняння буде 

мати вигляд: 

  st

ее CCt t  
 21

0 ,    (3.16) 

де 
1С , 2С  – довільні постійні. 

Маємо   00  t  при t  . 

Проаналізуємо особливості політики пропорційної стабільності. 

Рівняння (3.17) для неї приймає вид: 

      





 ts
dt

d
s

dt

d
р2

2

.  (3.17) 

Загальне рішення рівняння (6.22) будемо шукати у вигляді      tt 0 . 

Методом підбора знаходимо часткове рішення: 




 

s
.      (3.18) 

Для знаходження загального рішення  t0  відповідного однорідного 

рівняння складаємо характеристичне рівняння: 

    02   ss .   (3.19) 

Для визначення коренів рівняння (3.19) обчислимо дискримінанту: 

        44
22
 sssD .  (3.20) 
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Якщо D = 0, тоді 
 2

4


 

s
  і 

2
21

s



 , а    

е
s

еCtCt 2
21

0



 , 

21 ,СС   – довільні постійні. 

При t  маємо:    



 

s
tаt 00 , тобто процес розвитку 

стабілізується. 

Якщо ,0D то 
 2

4


 

s
 , а корені 2,1  комплексно-сполучені і мають 

місце коливання. У цьому випадку  
 

  )cos
2

21 tsCtC
s

еt 





 , і при 

t  маємо:   00  t ; 

Коливання є згасаючими і процес тяжіє до стабілізації. 

У реальних складних економічних системах утримання стабільності у 

довготривалій перспективі не завжди є можливим, оскільки важливим 

фактором впливу є циклічність економічних процесів. 

У загальному випадку, поведінка складної системи описується 

сукупністю інтегро-диференціальних рівнянь різних порядків.   

Звичайними диференціальними рівняннями називають рівняння, що 

містять шукану функцію однієї змінної та її похідні або диференціали. Це 

означення у загальному математичному вигляди можна записати: 

F (х, у(х), у’(х),y’’(х)….y
(n)

(х)) = 0                                    (2.5) 

Найвищий порядок похідної, що містить диференціальне рівняння, 

називають порядком диференціального рівняння. 

Розв’язанням диференціального рівняння n-го порядку називають 

функцію у, що залежить від аргументу х та n довільних сталих С1, С2,....Сn, 

тобто має вигляд: 

у = у(х, С1, С2,....Сn)                                          (3.22)   

При її підстановці у рівняння, воно перетворюється у тотожність. 

Загальний розв’язок диференціального рівняння може бути і не 

розв’язком відносно у, тобто мати вигляд: 
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F (х, у(х),С1, С2,....Сn) = 0. 

У цьому випадку його називають загальним інтегралом 

диференціального рівняння.  

Якщо у загальному розв’язку (інтегралі) диференціального рівняння 

замість довільних сталих записати фіксовані постійні числа, то отриманий 

розв’язок називають частинним розв’язком цього рівняння. 

Найчастіше сталі С1, С2,....Сn обирають не довільно, а так, щоб розв’язок 

рівняння задовольняв деяким початковим умовам.  

Сумісне завдання диференціального рівняння та відповідної кількості 

початкових умов називають задачею Коші. 

Найчастіше, для опису економічних явищ використовуються 

диференціальні рівняння першого і другого порядку. 

Для диференціального рівняння першого порядку задача Коші має 

вигляд: 

F (х, у(х), у’(х)) = 0 

ух=хо = у0 

Серед диференціальних рівнянь, що використовуються для опису 

динамічних процесів, використовують так зване рівняння для експоненти, що 

має вигляд: 

ky
dx

dy
 ,                                                 (3.23) 

де k – коефіцієнт пропорційності. 

Це рівняння означає, що швидкість зміни величини у, узята стосовно 

величини х, пропорційні поточному значенню у. За умови зростання у, k  0, 

при убуванні у, k < 0.  

У цьому рівнянні розділяються змінні, звідки 

 

 

 

ln y = kx + ln C 

dxk
y

dy
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y = Ce
kx 

Якщо є початкова умова  

ух=хо = у0, 

то одержуємо 

у0 = Cе
kx0 , C = у0 е

kx0 , тобто у =у0 е
xxk )( 0 . 

Таким чином, розв’язання рівняння (3.23) є експонентою. Якщо х буде 

приймати значення, що утворюють арифметичну прогресію з різницею х, то 

відповідні значення у утворюють геометричну прогресію зі змінником е
xk .  

Наведене рівняння (3.23) при k  0 називають законом природного 

зростання (населення, живих клітин, кристалів), а при k < 0 – це закон 

радіоактивного розпаду. 

Опишемо математично періодичний характер розвитку складної системи 

в часі.  

Приріст величини кількісної характеристики підсистеми dN в деякому 

інтервалі буде пропорційний величині кількісної характеристики підсистеми - 

N. Цей приріст пропорційний довжині малого інтервалу. Приписуючи цю 

властивість функції, що розглядається як безперервна, одержуємо 

dN = N dt                                                       (3.24) 

де  - постійний коефіцієнт пропорційності, що виражає відношення 

швидкості приросту кількісної характеристики підсистеми 
dt

dN
 до N. Назвемо 

його коефіцієнтом приросту кількісної характеристики підсистеми. 

З рівняння 

dt

dN
 = N 

інтегруванням одержимо 

N = N0 е
tt )( 0                                      (3.25) 

де 

Т = t – t0 
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Це формула експоненційного закону, сутність якого полягає в тому, що 

якщо час зростає в арифметичній прогресії, то кількісні характеристики 

підсистеми змінюються в геометричній прогресії.  

Практично можливо визначити число , що характеризує темп розвитку 

підсистеми. Дійсно, за час Т = t – t0  кількісні характеристики збільшуються в 

е
Т

 раз, що більше, дорівнює чи менше одиниці, у залежності від того, 

збільшується, зменшується чи залишається незмінними кількісні 

характеристики підсистеми.  При цьому  не залежить від початкового моменту 

часу. Але розглянутий випадок – ідеальний, ми вважали, що зовнішнє 

середовище незмінне. Якщо ж вважати, що це середовище повільно змінюється, 

то для короткого відрізку часу можна було б вважати, що задача залишається 

незмінною. Але тоді коефіцієнт приросту  
dt

dN

N

1
  повільно змінювався б зі 

зміною зовнішніх умов. Якби був відомий цей закон змін, то мало би місце 

диференціальне рівняння:  

dt

dN
 = (t) N (t),                                             (3.26) 

інтегрування якого дало б шукану функцію N. 

Якщо проаналізувати кілька підсистем однієї складної системи, то їхні 

коефіцієнти приросту 
dt

dN

N

1
 будуть залежати в загальному випадку від 

кількісних характеристик підсистем складної системи, а також явно від часу, за 

наявності зовнішніх впливів, що змінюють зовнішнє середовище, не 

враховувати які не можливо.  

Таким чином, сформулюємо гіпотези про залежність коефіцієнтів 

приросту від функції N і від часу. Ці гіпотези записуються у вигляді функцій 

від N, відкіля одержуємо диференціальні рівняння: 

),...,(
1

21 NNNf
dt

dN

N
p

i

i

  

Якщо коефіцієнти приросту залежать не тільки від миттєвої величини 

N1, але й від значень у попередні періоди, їх не можливо розглядати як функції 
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від N1. У цьому випадку виникне необхідність розглядати складні інтегро-

диференціальні рівняння. 

Запропонована модель описує ідеальну ситуацію, за якої складна 

система функціонує як ізольована від зовнішнього середовища. Однак, у 

дійсності це не так.  Тому розглянемо загальний випадок функціонування двох 

підсистем однієї складної системи, що мають коефіцієнти приросту 1 і 2 

відповідно. Наявність взаємного впливу підсистем позначиться на їх кількісних 

характеристиках. Алгебраїчно цей вплив запишемо як прирощення кількісних 

характеристик підсистем 1 і 2, що відповідають кількості фактів взаємодії n 

(n – фіксоване, досить велике).  

Будемо вважати, що ці прирощення виникають миттєво, без запізнення. 

Тоді за час dt кількісні характеристики підсистем збільшуються відповідно на: 

d1 = 1N1dt + N1N2
n

1
 dt;                                                              

d2 = 2N2dt + N1N2
n

2
 dt. 

У результаті одержимо систему диференціальних рівнянь: 

dt

dN 1
 = N1(1 + 1N2)                                                                             (3.27) 

dt

dN 2
 = N2(2 + 2N1) 

де 

1 = 
n

1
 і 2 = 

n

2  

З рівнянь (3.27) одержимо для будь-якого випадку (при N1 >0, N2 > 0) 

2
dt

dN 1
 - 1

dt

dN 2
 = 21N1 - 12N2, 

2
1

1

N

dt

dN

  - 1
2

2

N

dt

dN

 = 12N2 - 21N1, 

відкіля 

2
dt

dN 1
 + 2 

1

1

N dt

dN 2
 - 1

dt

dN 2
 - 1 

2

1

N dt

dN 2
= 0. 
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Інтегруючи, одержимо 

2N1 + 2lnN1 – (1N2 + 1lnN2) = const. 

або 

N1
2 e

2N1 = C N2
1 e

1N2
                                                                                         (3.28) 

Враховуючи, що ми не вводили ніяких обмежень щодо знаків 

коефіцієнтів приростів 1, 2, 1, 2, маємо досить великий набіо ймовірних 

випадків знаків для цих величин. У зв’язку з цим оберемо один з випадків. 

Будемо вважати, що одна з підсистем характеризується деяким коефіцієнтом 

приросту 1, який ми приймаємо постійним і позитивним (1 > 0) за умови 

ізольованого існування даної підсистеми.  Інша підсистема також існує 

ізольовано, має деякий коефіцієнт приросту – 2, що будемо вважати постійним 

і від’ємним (2 < 0).  

При взаємодії цих підсистем, кількісні характеристики першої 

підсистеми будуть тим меншими, чим інтенсивніше функціонує інша 

підсистема, а друга підсистема – навпаки тим інтенсивніше, тим повільніше 

буде працювати перша. 

При цьому коефіцієнти приросту відповідно рівні: 

1 - 1N2  і  - 2 + 2N1, 

де 1 і 2 – позитивні, постійні величини. Ці коефіцієнти відбивають 

потреби щодо кількісної характеристики підсистеми першої та другої підсистем 

відповідно. 

Наразі маємо систему диференціальних рівнянь, що описує кількісні 

характеристики підсистем: 

dt

dN 1
= N1(1 - 1N2),                                                                             (3.29) 

dt

dN 2
= - N2(2 - 2N1), 

1, 2, 1, 2 > 0.    
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Перевіримо на відповідність систему (3.29) початковим умовам, а саме 

чи є вона системою, в якій усі рухи або ідуть у нескінченність, або прагнуть у 

стан рівноваги (консервативна система).  

Перемножимо перше рівняння в (3.29) на 2, а друге на 1 і складаючи, 

одержуємо: 

2 
dt

dN 1
 + 1 

dt

dN 2
 = 12N1 - 21N2 

Множимо перше рівняння на 2/N1 і друге на 1/N2 і складаємо, у 

результаті одержуємо: 

2 
N1

1

dt

dN 1
 + 1 

N 2

1

dt

dN 2
  = - 21N2 + 12N1. 

Отже,  

2 
dt

dN 1
 + 1 

dt

dN 2
 - 2 

dt

Nd 1ln
 + 1 

dt

Nd 2ln
  = 0. 

Останнє рівняння проінтегруємо і отримаємо однозначний інтеграл: 

2N1 + 1N2 - 2 ln1 - 1 ln2 = const. 

Цей інтеграл можливо записати у такому виді: 

F (N1, N2) = e
-2N1  

e
-1N2 

N1
2

 
 
N2

1
 = const.

   
 

Вираз 
NN

NdNd

21

21  є інтегральним інваріантом.  

Отже, розглянута система є консервативною. 

Величини N1 і N2 є періодичними, рівняння (3.27) можливо переписати у 

виді: 

dt

Nd 1ln
 = 1 - 1N2;  

dt

Nd 2ln
  = 2 - 2N1. 

Проінтегрувавши по періоді, отримаємо: 

0 = 1Т - 1 dt

Tt

t
N

0

0

2 ; 
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0 = 2Т - 2. dt

Tt

t
N

0

0

1  

У результаті отримаємо: 

К1 = dt

Tt

t
N

T 
0

0

1

1
; 

К2 = dt

Tt

t
N

T 
0

0

2

1
. 

Таким чином, К1 і К2 є середніми значень N1 і N2 впродовж періоду Т. 

Таким чином, середні (протягом періоду Т) значення кількісних 

характеристик підсистем не залежать від початкових умов і дорівнюють 

величинам, що відповідають стаціонарному стану для даних значень 

коефіцієнтів приросту 1, 2 і коефіцієнтів потреби в забезпеченні певних 

кількісних характеристик підсистем  1 та 2  відповідно. 

Уведемо функції: 

n1 = 
K

N

1

1  

n2 = 
K

N

2

2 , 

що задовольняють диференціальним рівнянням із системи (3.27): 

dt

dn1 = 1n1(1 – n2), 

dt

dn2 = - 2n2(1 – n1).                                                                                  (3.30) 

Дослідження системи (3.30) аналогічне дослідженню системи (3.29). Воно 

представляє окремий випадок цієї системи, за умови, що  

1 = 1, 2 = 2 

Використаємо отримані рівняння (3.30) для дослідження малих змін. 

Існування малих змін (коливань) для випадку, коли спочатку n1 і n2 дуже 

близькі до 1. 

Приймемо, що 



 

127 
 

v1 = n1 – 1, v2 = n2 – 1, 

 і надійдемо, зневажаючи добутком v1 v2. Рівняння (3.30) матимуть 

вигляд:  

dt

dv1 = - 1v2, 

dt

dv2 = 2v1,                                                                                                 (2.24) 

відкіля, інтегруючи, одержуємо рішення цієї системи 

v1 = А 1  cos (  21  t + a), 

v2 = А  2  sin (  21  t + a), 

 де А, а – константи. 

Рішення отримані на підставі того, що v1 і v2 задовольняють 

0212

2

 y
dt

yd
  із загальним інтегралом у =  cos (  21  t + ). Якщо прийняти                 

v1 =  cos (  21  t + ), то перше рівняння системи (3.31) вимагає, щоб              

v2 =  




2

1  sin (  21  t + ).   

Звідси, за умови, що Е = А




21

21
 , одержимо 

N1 = )cos( 21

1

1

2

2 atE  






 ; 

N2 = )sin( 21

2

2

1

1 atE  






 . 

Отже, точка (N1, N2) описує еліпс із центром у і з півосями 




1

1Е
, 





2

2Е
 за 

допомогою періодичного руху (у позитивному напрямку від вектора ОN1 до 

вектора ОN2) з періодом 




21

2
. 
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Період малих змін (коливань), залежить тільки від індивідуальних 

коефіцієнтів приросту і не залежить від взаємозалежних коефіцієнтів приростів, 

але відношення амплітуд 








2

1

2

1 залежить від усіх чотирьох коефіцієнтів. 

У результаті, можливо побудувати по точках графіки функцій n1(t) та n2(t) 

(рисунок 3.1). Визначимо економічний зміст кривої на рисунку 3.1.  Так як                

n1 = 
K

N

1

1 , а n2 = 
K

N

2

2 , де К1 і К2 є середніми значень N1 і N2 протягом періоду Т. 

Таким чином, величину n (n1 та n2) можна вважати базисним темпом зростання, 

коли в якості базису використовується середнє значення кількісних 

характеристик підсистем. 

 

n1 n2  

    
 n1 

 

 

 

 

n2 

 

 
                                       n1 

 

 

 

 

                                              n2 

 

      0                                                          t 

Рисунок 3.1 – Графіки функцій n1(t) та n2(t) 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

Таким чином, при розв’язанні системи рівнянь (3.24) введені 

позначення, економічна інтерпретація яких така: коефіцієнт приросту 

кількісних характеристик підсистем  =  (коефіцієнт пропорційності, що 

характеризує відношення швидкості приросту кількісної характеристики 
dt

dN
 до 

N), коефіцієнт приросту необхідного забезпечення для кількісної 

характеристики підсистеми  = , базисний темп зростання (базис – середнє 
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значення) n = 
K

N
, середнє значення кількісної характеристики підсистеми          

К = 



;   =  

tt

N

N

0

0

ln


.  

Оскільки К1 = 




2

2 , і К2 = 




1

1 , а  =  
tt

N

N

0

0

ln


, можливо побудувати 

залежності 1(t)  і 2(t), і знайти значення коефіцієнтів 1 = 
N

n

1

21  і 2 = 
N

n

2

12  та 

побудувати їх залежність від  часу t.  

При цьому середні значення кількісних характеристик підсистем не 

залежать від початкових умов і дорівнюють величинам, що відповідають 

стаціонарному стану для даних значень коефіцієнтів. 

Найбільш простий спосіб зробити перемінними 1 і 2, не змінюючи 1 і 2, 

полягає в тому, що здійснюється рівномірне в часі і пропорційне щодо 

кількісних характеристик підсистем скорочення їх величин. Якщо за час dt на 

N1dt (  0) зменшуються величини кількісних характеристик першої 

підсистеми і на N2dt (  0) зменшуються величини кількісних характеристик 

першої підсистем, то рівняння (3.27) повинні бути замінені рівняннями: 

d1 = (1 -  - 1N2) N1dt;                                                                      (3.32) 

d2 = - (2 +  - 2N1) N2dt;    

які отримуємо заміною 1 і 2 на  1 -  і 2+ . 

Числа  і   0 характеризують способи зменшення величини кількісних 

характеристик підсистем,   0 – інтенсивність зменшення. 

Отримані раніше результати застосовані у випадку, коли 1 -  > 0. 

Якщо відомий спосіб скорочення, то поки інтенсивність  залишається менше, 

ніж 1/, будуть мати місце зміна (коливання). Вони припиняться, коли  

перевершить це значення, тому що тоді буде мати місце випадок 

диференціальної системи (3.28) з 1 < 0, 2 > 0 і, отже, обидві підсистеми 
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зменшать кількісні показники до нуля. Якщо  досить мало, то середня 

величина кількісного показника, що зменшується в одиницю часу, дорівнює 
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Порівняємо ці зміни (коливання) з тими, що були у випадку без 

зменшення кількісних характеристик. Середні значення для N1 і N2 замість 
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Якщо складна система має декілька підсистем, тоді система лінійних 

диференційних рівнянь має вигляд: 

 
dt

dN 1
 = N1(1 + 1N2), 

dt

dN 2
 = N2(2 + 2N1),     (3.32) 

........................................... 

dt

dNi
 = Nі(i + іNі-1), 

де і – кількість підсистем у складній системі, кількість; Nі – кількісна 

характеристика і-ї підсистеми; і – коефіцієнт приросту кількісної 

характеристики підсистеми за умови її незалежного функціонування, 

безрозмірна величина; і = 
n

і  – коефіцієнт приросту внутрішніх властивостей 

підсистеми, безрозмірна величина; – постійна величина, що визначається 

внутрішніми властивостями підсистеми; і – прирощення кількісної 

характеристики підсистем, що відповідає кількості взаємодій між ними. 

Використання запропонованої моделі (патент України) для 

прогнозування розвитку складних систем дозволяє врахувати циклічність 

розвитку економічних процесів у довготривалому періоді.  
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Отже важливим фактором щодо стабільності фінансової системи 

територіальної громади  є ефективний управляючий вплив з використанням 

сучасних технологій та методів управління на мезорівні. Вважаємо за доцільне 

буде провести моделювання за параметрами управляючого впливу з 

урахуванням ієрархії управління складними системами. 
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4 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ САМОФІНАНСУВАННЯМ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

 

Реформування міжбюджетних відносин є рушійною силою для переходу 

місцевих громад на самозабезпечення та більш раціональне планування своїх 

ресурсів, що у майбутні фінансові періоди дозволять зробити територіальні 

громади економічно самодостатніми та фінансово спроможними. В умовах 

децентралізації владних відносин у державі актуальними постають дослідження 

складних соціально-економічних систем, які функціонують на основі прийняття  

колективних рішень і здійснення колективних дій. Це вимагає вивчення 

передумов здійснення ефективного управління суспільними ресурсами на 

місцевому рівні та формування методологічної бази удосконалення 

територіальної організації влади шляхом, насамперед, формування 

самодостатніх територіальних громад. 

Об'єктивна необхідність та актуальність розробки моделей 

самофінансування територіальних громад, як основи їх динамічного розвитку 

обумовлена тим, що сучасний стан реформування територіальної організації 

управління й адміністративно-територіального устрою потребує формування 

нових моделей управління розвитком територіальних громад на засадах 

децентралізації. Саме тому існує необхідність пошуку нових технологій 

ефективного управління ресурсами територіальних громад на засадах 

самофінансування територій. 

Таким чином, на перший погляд, на законодавчому рівні ніби то вже 

створені умови для децентралізації влади та підвищення ролі і значення 

територіальної громади у забезпеченні ефективності функціонування територій 

і держави загалом. З іншого боку, проведені нами дослідження показали, що 

існує необхідність побудови нової моделі територіальної організації влади й 

адміністративно-територіального устрою, оскільки, як нами було доведено 

раніше, нестійкою є чинна трирівнева система управління територіями, тому 
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потребує вдосконалення механізм управління територіальними громадами.  

Нова модель управління повинна спиратись на те, що основною ланкою, 

що забезпечує ефективне функціонування економічної системи країни, є 

територіальна громада, оскільки неможливо забезпечити економічний розвиток 

за рахунок тільки регулюючого впливу згори до низу. Необхідно створити 

умови для того, щоб саме територіальні громади динамічно розвивались, тоді 

вищі за громаду рівні у трирівневій система управління територіями повинні 

будуть забезпечувати координацію функціонування усієї системи, що цілком 

можливо і необхідно. Тобто для розв’язання задачі забезпечення динамічного 

розвитку країни загалом, необхідно перш за все, створити умови для 

стабільності та  беззбитковості функціонування територіальних громад. 

Для побудови ефективної системи управління на етапі створення 

територіальної громади, на нашу думку, доцільно скористатись відомою 

моделлю закритої економіки, тобто моделювати параметри моделі 

функціонування за умови використання тільки внутрішніх можливостей без 

взаємодії із зовнішнім середовищем. Така модель є обмеженою, оскільки не 

існує закритої економіки, аналогічно і територіальна громада не може бути 

ізольованою від суспільства. Але запропоноване припущення дозволить 

оцінити власні, внутрішні можливості територіальної громади, оцінити 

можливості її самофінансування та беззбитковості. Тобто закритість складної 

системи – територіальної громади, дозволить оцінити її внутрішні фактори і 

можливості щодо самодостатності функціонування за рахунок оптимального 

використання власних ресурсів та визначити можливість досягнення цією 

системою стану динамічної рівноваги. 

Як відомо, стан динамічної рівноваги формується на основі взаємодії 

двох протилежних тенденцій – зростання виробництва і споживання. 

Кількісним виміром рівноваги є економічна ефективність – Парето-

ефективність, що вимагає оптимального розподілу між учасниками ринку 

ресурсів для виробництва за умови їх рідкісності та обмежених благ при 

необмеженості їх споживання. 
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Таким чином, змодельовані умови закритості системи, коли 

територіальна громада не має можливості отримувати ресурси ззовні (ресурси 

обмежені внутрішніми можливостями), але повинна забезпечувати жителів 

території (не обмежувати споживання благ) на досягнутому рівні. 

Для того, щоб математично описати цю ситуацію, на нашу думку 

можливо використати модель міжгалузевого балансу з певними обмеженнями. 

Як відомо, ця модель використовується при економічному плануванні на рівні 

регіонів і країни в разі виникнення необхідності визначення обсягу випуску 

товарів, що забезпечує певний попит населення й виробничі потреби на ці 

товари при відомій технології. За припущення лінійності технології (наявність 

прямої пропорційності між обсягом випуску та обсягам витрат ресурсів) 

математичною формалізацією цього завдання є модель «Витрати-Випуск» 

В. Леонтьєва. 

У багатогалузевій моделі для територіальної громади будемо вважати, що 

елементами цієї складної системи є основні фактори виробництва, а саме: 

земля, праця, капітал, підприємницькі здібності та інформація. Їх використання 

дозволяє отримати національний продукт, що створений на певній окремій 

території. 

Фактор виробництва «земля» у першу чергу визначає землю, як ресурс. 

Фактор «праця» – це працездатні особи, що мешкають на території, об'єднані 

постійним  проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями. Фактор «капітал» – це майно, що 

є в комунальній власності та фінансові ресурси територіальної громади. 

Використання зазначених факторів виробництва є основою функціонування 

сфер економічної діяльності територіальної громади. 

Безумовно, що внаслідок різного природо-ресурсного потенціалу 

територій, у їх межах розвиваються різні сфери економічної діяльності. 

Результатом є спеціалізація виробничої сфери регіону, тобто це може бути 

промисловість, сільське господарство, сфера послуг та ін. Але задача 

дослідження полягає в тому, щоб змоделювати ситуацію самофінансування 
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незалежно від спеціалізації території. Тобто побудувати таку систему 

управління територіальною громадою, яка б забезпечувала самофінансування і 

розвиток за рахунок наявних ресурсів, незалежно від їх специфіки. 

Ефективне управління внутрішнім потенціалом територіальної громади 

дозволить оцінити рівень її внутрішньої економічної безпеки, основою якого є 

автономія і самодостатність. Безумовно, що такий підхід є певним 

припущенням. Територіальна громада не функціонує як «закрита система», але 

такий підхід дозволить оцінити внутрішній потенціал її функціонування і, як 

наслідок оцінити можливості самофінансування і беззбитковості. 

За таких умов міжгалузевий баланс для територіальної громади буде мати 

вид: 

x (t) = A x(t) + y(t),    (4.1) 

де x (t) – валовий продукт, отриманий у межах територіальної громади; 

А – матриця прямих витрат, що є незалежною від часу. 

Формула (4.1) з урахуванням капіталовкладень буде мати вид: 

 x (t) = A x(t) + z(t) + ^y(t),     (4.2) 

Отже, кінцевий продукт, створений у межах територіальної громади, буде 

складатись з чистого кінцевого продукту ^y(t) та витрат на створення основних 

фондів z(t). 

Нехай  (t) – вектор потужностей сфер економічної діяльності, наявних у 

межах територіальної громади у момент часу t (на початок року). За умови, що 

основні фонди не вибувають, за відсутності капіталовкладень потужності в ній 

не змінюються, а будівництво нових потужностей відбувається відразу, вираз 

для функції витрат на створення основних фондів буде мати вид: 

 z(t)= В( (t) –  (t – 1)) ,     (4.3) 

де  В – задана матриця (матриця збільшення фондомісткості). 

Коефіцієнти матриці В (bij) показують витрати послуг (продукції) і-ї 

галузі для збільшення потужності у j-й галузі на одиницю. 

За умови, що обсяг випуску послуг збігається із наявними на початок 
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року потужностями, тобто х (t)=  (t), співвідношення (4.1) прийме вид: 

 x (t) = A x(t) + В(х(t) – х(t-1)) + ^y(t).   (4.4)  

При фіксованій величині t – 1, баланс описує взаємозв’язок між чистим 

кінцевим продуктом ^y(t) і відповідним валовим випуском х(t). Для того, щоб 

оцінити параметри розвитку територіальної громади у динаміці на основі 

чистого кінцевого продукту (послуги), дослідимо динаміку зміни ^y(t), де 

t = 1, ...Т. 

З урахуванням того, що основне завдання моделювання полягає у пошуку 

умов автономності і самодостатності територіальної громади, у цю модель 

необхідно ввести обмеження: 

а) На валові випуски сфер економічної діяльності, що функціонують на 

території, пов’язані з обмеженістю основних фондів (необхідна тільки певна 

кількість основних фондів для задоволення потреб обмеженої кількості 

споживачів). Кількість споживачів визначається для різних товарів та послуг 

або кількістю домогосподарств у межах територіальної громади, або кількістю 

житла на території: 

х (t)  ( (t).      (4.5) 

б) На трудові ресурси: 

(d2, х(t))   L(t), де t = 1, ...Т.    (4.6) 

Моделі (4.2), (4.3), (4.4) та (4.6) описують основні співвідношення 

динамічної міжгалузевої моделі, що на відміну від (4.1) є керованою, оскільки в 

ній залишається можливість вибору управляючих впливів. До них у моделях 

(4.2), (4.3), (4.4) та (4.5) віднесено обсяги валових випусків різних сфер 

економічної діяльності х(t) та будівництво основних фондів  (t+1) –  (t). Тому 

на управляючий вплив також можливо накласти обмеження. 

в) На керуючий вплив: 

х(t)  0,  (t+1) –  (t)  0, де t = 1, ...Т.    (4.7) 

г) Відсутня торгівля за межі територіальної громади (те, що у звичайному 

випадку є зовнішньою торгівлею). Таке обмеження викликане тим, що 
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вихідною умовою моделювання є визначення умов автономності у забезпеченні 

території, тобто товари і послуги виробляються лише для задоволення потреб 

тих, хто проживає у межах територіальної громади. Внаслідок цього існує 

обмеження на чистий кінцевий продукт: 



y(t) 0, де t = 1, ...Т.     (4.8) 

д) Територіальна громада не створює запаси, тому вектор 


y(t)описує 

кінцеве споживання населенням території, яке позначимо w(t), тому обмеження 

(4.8) можливо уточнити: 

w(t)   


w(t) , де t = 1, ...Т;     (6.35)  



w(t) – задана функція часу, що описує мінімально припустимий рівень 

споживання (він визначається фізіологічними потребами людини для 

забезпечення нормального функціонування). 

е) У розглянутих моделях було введено спрощене уявлення про 

капітальні інвестиції. З урахуванням того, що капітальні інвестиції освоюються 

значно довше ніж інші, будівництво може продовжуватись тривалий час. Тому 

доцільно ввести таке поняття, як потужності заділу, тобто потужності, 

будівництво яких не закінчене (незавершене будівництво). 

Нехай у територіальній громаді (і-та громада), величина потужностей 

заділу, будівництво яких почалось у році t, складає Q(t). Нехай будівництво 

нових об’єктів відбувається ритмічно і займає 
m

i років (будівельний лаг). Тоді 

обсяг потужностей громади складе: 

 (t+1) =  (t) + Q(t - m
i ), t = 1, ...Т; Q(t ) 0.    (4.10)  

Тепер формула (4.3) може бути уточнена з урахуванням того, що 

величина bij (), що описує обсяг витрат ресурсів і-ї сфери економічної 

діяльності території, необхідних для створення одиниці потужності j-ї сфери на 

-у році створення (будівництва) таким чином: 

)()()(
0 0
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, і = 1, ....n; t = 1, …T.   (6.37) 
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Запропонована модель може бути використана для оцінки впливу на 

загальний результат функціонування територіальної громади досліджених 

основних параметрів з урахуванням введених обмежень щодо закритості 

економічної системи. Таким чином, ця модель дозволяє оцінити можливості 

територіальної громади за умови її самофінансування та беззбитковості, тобто 

досягти стану Парето-ефективності. 

Але для забезпечення економічного розвитку системи є необхідність 

підтримувати її стійкість у певних межах. Стан максимальної стійкості 

динамічної рівноваги – це стан рівноваги системи з максимально можливою 

ефективністю (Парето-ефективність) [4]. 

Процес накопичення ефективності економічної системи має свої межі, він 

закінчується кризою. Стан динамічної рівноваги між граничними 

максимальними і мінімальними значеннями є стійким (сталим). 

Засновник теорії економічного розвитку Й. Шумпетера стверджував, що 

економічна система, що вийшла зі стану рівноваги, не повертається в нього [7]. 

Вона переходить у інший стаціонарний стан рівноваги на якісно новому рівні 

розвитку. Механізм переходу полягає у нових способах комбінації більш 

ефективного використання наявних ресурсів для створення капітальних і 

некапітальних благ. Період кризи Й. Шумпетер вважав середовищем, де 

підприємець може впроваджувати свої інноваційні ідеї, бо в інших фазах 

економічного циклу це робити складніше. Новаторство у кризовій ситуації 

викликане необхідністю більш ефективного використання обмежених ресурсів 

– факторів виробництва. Варто звернути увагу на те, що в період кризи 

активізується значення групової взаємодії людей щодо використання 

обмежених ресурсів. Це прояв синергетичного ефекту, механізмом реалізації 

якого є самоорганізація. Таким чином, самоорганізація є інструментом 

подолання кризи. Й. Шумпетер звертав увагу на те, що створення нових 

комбінацій ресурсів відбувається не командним способом, а завдяки 

конкуренції. Нові комбінації ресурсів, більш ефективні, конкурують із 



 

139 
 

попередніми (застарілими), в цілому це призводить до підвищення загальної 

ефективності використання обмежених ресурсів у суспільстві. 

Отже, в межах складної системи – територіальної громади, необхідно 

постійно підтримувати процес саморозвитку і вдосконалення, оскільки в разі їх 

відсутності – система увійде у стан і може бути зруйнована. На нашу думку, 

для забезпечення процесі розвитку доцільним є використання Кайдзен-

стратегії – стратегії постійного вдосконалення, оскільки саме вона поєднує у 

собі сучасні інструменти управління постійним розвитком складних 

економічних систем, до числа яких належить і територіальна громада. 

Кайдзен – це стратегія удосконалення, орієнтована на споживача. Ціль 

менеджменту – постійно прагнути до виробництва кращої продукції (послуг) за 

більш низькими цінами. Стратегія кайдзен забезпечує системний підхід та 

інструменти вирішення проблем для досягнення кінцевої мети. 

Інший важливий аспект пов’язаний з тим, що Кайдзен формує спосіб 

мислення, орієнтований на процес (процесне мислення), створює таку систему 

управління, що підтримує прагнення учасників процесу до досконалості і 

відзначає їх зусилля в цьому напрямі, що суттєво відрізняє Кайдзен від західної 

практики менеджменту. 

Таким чином, практично усі елементи «парасольки» Кайдзен можливо  

використати в процесі реформування системи управління територіальними 

громадами, а саме в процесі створення умов для їх розвитку на засадах 

самофінансування. 

З урахуванням того, що не можливо забезпечити функціонування 

територіальної громади незалежно від інших громад та зовнішнього 

середовища, вважаємо за доцільне у подальших дослідженнях, зняти 

обмеження щодо закритості системи економіки територіальної громади. 
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5 ПРОЕКТНЕ УПРАВЛІННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯМ У  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ, ЩО  

НАЛЕЖИТЬ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ АБО ВЛАСНІСТЮ 

ГРОМАД 

 

 

Світова практика ціноутворення у природних монополіях сформувала 

певні методи. Проаналізуємо сутність та особливості цих методів з метою 

запозичень їх позитивного досвіду: 

а) Регулювання норми прибутку. Це найбільш традиційний підхід до 

встановлення цін на товари (послуги) природних монополій. В його основу 

покладено калькулювання за принципом «витрати плюс випуск». Він 

використовується і в Україні. 

б) Регулювання верхньої межі тарифу (цінове лімітування). Сутність 

метода полягає у встановленні фіксованих максимальних цінових лімітів, що 

встановлюється регулюючою фірмою. Фірмі дозволено визначати ціну меншу, 

або таку, що дорівнює ліміту та привласнювати отриманий прибуток. 

Унаслідок того, що прибуток фірми не залежить від витрат, виникає 

стимулюючий механізм щодо їх скорочення. Модель передбачає досить 

тривалий проміжок часу між переглядом тарифів – 4-5 років. 

в) Схема участі у прибутку із рухомою (ковзкою) шкалою. На відміну від 

попереднього метода, за якого природна монополія може отримувати суттєві 

прибутки, цей метод передбачає, що використовується ковзка шкала розподілу 

прибутку між виробником та споживачем. 

г) Цінова дискримінація. Цінова дискримінація – практика за якої ціни на 

одні й ті ж блага для різних покупців або їх груп, встановлюються різні. При 

цьому розбіжності в ціні не залежать від витрат на виробництво та доставку 

блага. Цінова дискримінація можлива, якщо пряма еластичність попиту на 

товар за ціною у різних споживачів є різною. Необхідною умовою проведення 

цінової дискримінації є неможливість перепродажу товару, тому саме у сфері 
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послуг вона отримала найбільше розповсюдження. 

Цінова дискримінація буває трьох ступенів: першого, другого і третього. 

Цінова дискримінація першого ступеня – за якої продавець має 

можливість визначити платоспроможність кожного конкретного споживача і 

запропонувати йому відповідну ціну на товар. Але така ситуація, на нашу 

думку, ідеалізована. Реалізувати зазначений механізм ціноутворення в межах, 

наприклад, невеличкого міста – реально, в межах країни – складно. 

Дискримінація другого ступеня – за якої відбувається продаж партій 

товару за різними цінами, на практиці реалізується, як правило у вигляді 

знижок з ціни (цінове дисконтування). 

За відомим правилом Г. Штакельберга [8] гранична виручка від продажу 

будь-якої, крім останньої партії (MR) повинна дорівнювати ціні наступної 

партії (Р), а гранична виручка від продажу останньої партії – граничним 

витратам (МС): MR1 = P2, MR2 = P3,….MRn = MC. 

За умови цього виду дискримінації ціни можуть бути встановлені як 

спадаюча функція обсягів продажів (Р1 > Р2 > Р3, Q1 < Q2 < Q3), так і висхідна  

(Р1 < Р2 < Р3, Q1 < Q2 < Q3).  

Цінова дискримінація другого ступеня найчастіше перетворюється у 

систему знижок, але є факти протилежної ситуації. 

Дискримінація третього ступеня – це ситуація, за якої ринковий попит 

розподілений на декілька сегментів з різними функціями попиту. Для кожної 

групи споживачів монополіст встановлює ціни таким чином, щоб загальний 

прибуток був максимально можливим. Умови для її впровадження виникають, 

якщо споживачів певного блага можливо розподілити за еластичністю попиту 

за ціною. За цих умов галузевий попит можливо представити не однією, а 

декількома кривими попиту. В цьому разі загальний прибуток від продажу 

продукції на різних n сегментах за різними цінами складе: 

 = Р1Q1 + Р2Q2 + … + РnQn – TC (Q). 

Умовою максимізації є: MR1 = MR2 = … = MRn = MC. 

Таким чином, на кожному сегменті ціна повинна бути встановлена така, 
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щоб гранична виручка на усіх сегментах була однакова і дорівнювала 

граничним витратам загального випуску. 

д) Багатоставочні тарифи. Перевагами багатоставочних тарифів є те, що 

вони, за умови правильної побудови, дозволяють отримати більші значення 

сукупного надлишку, ніж одноставочні. У світовій практиці використовують 

багатоставочні тарифи з диференціацією за обсягом покупки та за часом 

придбання товару (послуги). 

Найбільш простим є двоставочний тариф (двоетапна оплата) - це цінова 

політика, за якої споживач вносить плату за право придбання товару (доступу 

до товару), а потім (після придбання права), додатково оплачує споживання 

кожної одиниці товару. 

е) Ціноутворення за різними формами конкуренції, що сумісні із 

природною монополією. На відміну від підходу, за якого домінуючою силою в 

регулюванні діяльності природної монополії є держава, можливим є 

використання таких моделей конкуренції: 

– конкуренція доступного ринку; 

– конкуренція за ринок; 

– ярдостик-конкуренція. 

Авторами моделі конкуренції доступного ринку є У. Баумоль, Дж. Панзер 

і А. Віллах [9-11]. Для підвищення ефективності діяльності природних 

монополій вони пропонують забезпечити вільний доступ на ринок та вихід з 

нього. Але, на нашу думку, складним є впровадження цієї моделі саме у ЖКГ, 

оскільки більшість її підгалузей, пов’язаних із мережами, мають значні витрати, 

що ускладнить лібералізацію цін. 

Концепція конкуренції за ринок була сформульована Г. Демзецем, 

Дж. Стіглером та Р. Познером у 60-70-хх роках ХХ ст. [12, 13]. У даному 

випадку передбачається стимулювання конкуренції за ринок там, де внаслідок 

наявності суттєвої економії від масштабу, неможлива внутрішня конкуренція. В 

цій ситуації регулюючий орган проводить аукціон і на певний час надає право 

обслуговувати ринок тому підприємству, що запропонує більшу суму. За умови 
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такого регулювання, чим більше буде конкурентів за право обслуговувати 

ринок, тим більшими будуть надходження до бюджету. 

Таким чином, конкуренція за цієї концепції, сконцентрована в момент 

аукціону. По закінченні контракту, оголошується новий аукціон, що стимулює 

компанію-переможця до підвищення ефективності діяльності та створення 

відповідного іміджу. 

Отже, держава, у даному випадку, більше не є постачальником послуг, 

вона доручає це приватній компанії, створює умови для приватно-державного 

партнерства. 

Проаналізуємо досвід використання зазначених механізмів ціноутворення 

у ЖКГ різних країн. 

а) Регулювання норми прибутку. Зазначений метод використовується при 

визначенні тарифів на електроенергію у США. У США спочатку визначається 

тарифна база. Вона вимірює величину капіталу, що використовується 

компанією для здійснення регульованих видів діяльності. Потім 

встановлюється «розумна та справедлива» норма прибутку на капітал. Ця 

норма дорівнює вартості залучення капіталу (його альтернативним витратам). 

Так звана «розумна норма прибутку» встановлюється регулюючим органом. 

Вона визначається на рівні норми прибутку у конкурентних галузях, що мають 

близький рівень господарського ризику. 

Елементи капіталу, що дозволено включати в тарифну базу монополіста, 

повинні бути визнаними регулюючим органом, та визнані «використовуваними 

та корисними». Так, наприклад, у цю базу в США не включають об’єкти, що не 

добудовані більше-менше ніж на 3%. 

У вітчизняній практиці «потреба у прибутку» визначається як сума 

прибутку, що достатня для здіснення запланованих капітальних інвестицій, 

виплати податків і т. ін. 

Таким чином, при визначенні ціни на житлово-комунальні послуги 

суттєва різниця полягає в тому, що у світовій практиці в ціні продукції (послуг) 

враховується вартість залучення діючого капіталу (відсоток на капітал), а у 
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вітчизняній практиці – повна величина майбутніх капіталовкладень. 

У США регулюючі компанії визначають перелік витрат, що дозволено 

враховувати у вартості послуг природних монополій. 

У електроенергетиці США, наприклад, лише майже третини 

капіталовкладень акумулюється (накопичується) за рахунок внутрішніх джерел 

(амортизаційних відрахувань та нерозподіленої частини прибутку). Дві третини 

проектів фінансуються із зовнішніх джерел (переважно за рахунок залученого 

капіталу та емісії акцій). 

Для того, щоб діяльність природних монополій дійсно була ефективною, 

не було намагань завищити обсяг витрат, відбувається жорсткий контроль за їх 

експлуатаційними та капітальними витратами. 

Серед недоліків цього метода виділимо такі: 

1) відсутність механізму стимулювання підвищення ефективності. 

Ціноутворення має витратний характер (на основі фактичних витрат), що 

стимулює перекладання витрат на споживачів; 

2) складність фактичного регулювання діяльності внаслідок використання 

суб’єктивних оцінок при визначенні норми прибутку і тарифів. 

б) Регулювання верхньої межі тарифу (цінові ліміти). Цей метод почали 

активно використовувати у другій половині 80-х років ХХ ст. у Великобританії 

після приватизації низки природних монополій, серед яких були «Брітіш 

Телеком» (1984 рік) та «Брітіш Газ» (1986 рік). Цю систему регулювання 

розповсюдили на водопостачання у 1989 – 1990 рр. та з 1990 р. – на 

електроенергетику. Механізм впровадження був такий: регіональні відділення 

Управління регулювання в електроенергетиці узгоджували і затверджували 

тарифи для комунально-побутових споживачів на основі принципу лімітування 

цін, для інших груп споживачів та оптового ринку ціни залишились ринковими. 

У кінці 80-х рр. ця практика розповсюдилась у США, Новій Зеландії, Малайзії, 

Мексиці, Перу, Аргентині. 

Розглянемо більш докладно послідовність визначення межі відносного 

підвищення цін. 
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Ціновий ліміт визначається на основі заздалегідь встановленого 

екзогенного для фірми корегуючого показника. Таким показником, найчастіше, 

є індекс споживчих цін (RPI) за мінусом фактора продуктивності (X), %. Таким 

чином, базова ціна на наступний період (Рі+1) визначається за формулою: 

Рі+1 = Рі (RPI – X), 

де  Рі – базова ціна попереднього періоду, гр.од.; RPI – індекс споживчих 

цін, %; X – фактор продуктивності, %. 

Цей механізм отримав назву RPI – X-регулювання. Величина Х 

визначається на основі оцінок очікуваного попиту, обсягів капіталовкладень, 

доходів від нерегульованих видів діяльності, ймовірності зниження витрат і 

зростання продуктивності, потреб у інвестиціях. 

У США в якості корегуючого показника використовують дефлятор ВНП. 

До переваг цієї моделі належить те, що вона в меншій мірі витратна, і, 

тому більш ефективна. Внаслідок того, що виробникам гарантовано збереження 

вигід між переглядами значень Х, у природної монополії виникає стимул для 

підвищення ефективності діяльності. Унаслідок цього, споживачі зможуть мати 

більш низькі ціни на послуги. 

Ефективність цього методу була продемонстрована у Великобританії 

впродовж 1992 – 1997 рр., після приватизації комунальних підприємств. Так, 

впродовж цього періоду операційні витрати в електроенергетиці скоротились 

на 17%, а кількість зайнятих – на 26%. У газовій галузі з 1992 року ціни для 

споживачів знизились на 14% (це більше ніж рівень зниження оптових цін на 

газ у країні в цей же період). Позитивним наслідком стало те, що середня 

дохідність вкладень в комунальні підприємства газо-, водо- та 

електропостачання на фондовому ринку складала 28%. 

Але зазначений метод не позбавлений певних недоліків. Ними є такі:  

1) за умови використання RPI – X –метода порушується нормальний 

графік капіталовкладень. Підприємство зацікавлене у скороченні витрат на 

початку періоду, що регулюється, бо воно отримає усю суму економії, але в 

кінці періоду зникають стимули для підвищення ефективності; 
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2) можливість варіації цін забезпечує фірмі можливість підвищення 

прибутку, в разі якщо це одночасно не призводить до погіршення добробуту 

споживачів, підвищується рівень добробуту у суспільстві. Але негативним 

наслідком може бути перерозподіл соціальної напруженості, оскільки, як 

правило відбувається збільшення цін для дрібних споживачів та зниження – для 

великих; 

3) необхідність у забезпеченні певних умов, у т. ч. інформаційного 

характеру, при визначенні величини Х. Тобто імовірнісний характер факторів, 

що визначають Х, знижує точність визначення корегуючого показника; 

4) метод не забезпечує можливості щодо стимулювання певного рівня 

якості послуг та необхідності його підвищення. 

в) Схема участі у прибутку із ковзкою шкалою. Зазначена схема вдало 

використовується у енергетиці штату Індіана у США. Там використовується 

ковзка шкала. Компанії залишається прибуток, що забезпечує її рентабельність 

на рівні 10,6%. Споживачі отримують прибуток на рівні 12,3%. Величина 

прибутку між цими двома значеннями розподіляється між компанією та 

споживачами. 

г) Цінова дискримінація. На нашу думку, в ЖКГ можливо застосувати 

традиційні стратегії монопольного ціноутворення, але з урахуванням специфіки 

галузі. Слід також враховувати, що процес використання цінової дискримінації 

природними монополіями складно проконтролювати, оскільки не відомі 

функції витрат монополії. 

Проаналізуємо досвід Колумбії у електропостачанні. Там встановлюють 

самі високі ціни для тих, хто споживає найбільшу кількість електроенергії. 

Мета такого ціноутворення – перерозподіл доходу на користь найменш 

забезпечених верств населення. Саме ціни на комунальні послуги можуть бути 

інструментом перерозподілу доходів. 

З 1 жовтня 2011 у Республіці Білорусь введена диференційована оплата 

послуг водопостачання і водовідведення в залежності від обсягів споживання. З 

1 лютого 2013 року впроваджений механізм диференційованої плати за 
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електро- та газопостачання. 

Аналогічна практика ціноутворення щодо оплати споживання 

електроенергії існує і в Україні.  

У ЖКГ можливо застосувати, на наш погляд, цінову дискримінацію в часі 

(різні ціни на спожиті послуги в разі їх попередньої оплати, вчасної оплати або 

запізнення в оплаті). 

Досить велика частка населення України потребує фінансової допомоги в 

оплаті комунальних послуг, тому, на нашу думку необмежено перекладати 

тягар тарифів на промисловість – недоцільно. В такій ситуації знов таки 

виникає необхідність фінансової допомоги з боку держави. 

д) Багатоставочні тарифи. Досвід використання багатоставочних тарифів 

є, наприклад, у Колумбії. Там у штаті Меделлін у кінці 80-х років діяла 

погодинна оплата за спожиту домогосподарствами електроенергію на основі 

багатостаночного тарифу. Національна статистична агенція країни поділила усі 

будівлі на шість категорій в залежності від їх характеристик та якості житла. 

Для кожної категорії був розроблений складний тариф, що включав: 

1) фіксовану вхідну плату (щомісячний внесок за підключення до 

електромережі), що не залежала від обсягів споживання електроенергії; 

2) п’ять тарифних ставок (що зростали в залежності від обсягів 

споживання електроенергії). 

Цікавим є досвід Франції щодо використання багатоставочних тарифів з 

диференціацією за часом. У 1982 – 1986 рр. у Франції була введена нова 

система тарифів на електроенергію, що відрізнялась від попередньої широкою 

диференціацією за категоріями: за сезонами року; за часом впродовж доби; за 

видами споживачів; за щільністю навантаження у мережі і т. ін. З’ясувалося, що 

нові тарифи стимулюють зниження навантаження споживачів у період 

зимового максимума навантаження за рахунок дії пільгових тарифів впродовж 

іншого періоду року. Різниця в тарифах була вражаюча – електроенергія в 

період пікових навантажень коштувала майже у 20 разів вище, ніж базова літня 

ціна. Крім того, диференціювалась абонентська плата за приєднання до 
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електромережі в залежності від сезону – взимку вона була у 2 рази вище, ніж 

влітку. В цілому ж у Франції вартість кВт години електроенергії, завдяки цій 

системі, є найнижчою у Європі. 

Проаналізуємо досвід Бельгії щодо використання багатоставочних 

тарифів. Тариф, що пропонувала компанія був таким: плата за доступ була 

однакова для всіх – 240 б. фр. При споживанні 450 кВт/год тариф становив 

5,75 б. фр., при споживанні від 450 кВт/год до 720 кВт/год тариф складав 

3,10 б. фр., при споживанні понад 720 кВт/год тариф складав 2,02 б. фр. 

Профспілка пропонувала замінити цей тариф на підвищуючий, але регулюючий 

орган запропонував інший варіант: 

1) Суспільний тариф: плата за доступ – 200 б. фр. на рік; плата за 

користування – 4,8 б. фр. за 1 кВт/год. 

2) Нормальний тариф: плата за доступ – 1300 б. фр.; плата за 

користування – 2,7 б. фр. за 1 кВт/год. 

Суспільним тарифом користувались, як правило, користувачі з низьким 

обсягом споживання – до 600 кВт/год. Таким чином, регулюючий орган 

використав механізм цінової дискримінації, за якого додатковий споживчий 

надлишок вилучався у більш заможних верств населення. 

Перевагами багатоставочного тарифу є те, що в залежності від ситуації, 

регулюючі органи можуть обрати критерій оптимізації багатоставочного 

тарифа. Ним може бути: 

а) максимізація надлишку споживача за умови беззбитковості монополії; 

б) максимізація прибутку монополії за умови Парето-покращення стану 

усіх учасників ринку; 

в) максимізація сукупного надлишку за умови беззбитковості монополії 

за умови Парето-покращення стану усіх груп споживачів. 

Найпростішим нелінійним тарифом є двохставочний тариф, що 

складається з плати за підключення і ставки (граничної ціни) Р за кожну 

одиницю продукту. Вперше він був запропонований Коузом [14]. 

Практика використання багатоставочних (нелінійних) тарифів у багатьох 



 

149 
 

країнах світу показала їх високу ефективність у порівнянні з одноставочними 

(лінійними). Крім того, перехід від лінійної ціни, що встановлена на рівні 

середніх валових витрат до нелінійного ціноутворення на основі 

багатоставочних тарифів зі ставками що знижуються при зростанні обсягів 

споживання, стимулює попит на продукти (послуги). Це, у свою чергу, 

призводить до покращення Парето-стану більшої частини споживачів. 

На нашу думку, використання багатоставочних тарифів є цікавим щодо 

впровадження у ЖКГ України. В ситуації, що склалась зі станом та можливістю 

оновлення основних фондів житлового-комунального господарства України, 

така політика ціноутворення відкриває певні можливості. 

У діючі в Україні тарифи не включено інвестиційну складову. 

Впровадження двохставочних тарифів дало б можливість ЖКГ за рахунок 

постійної частини в оплаті послуг, яку буде сплачувати усе населення, не 

залежно від обсягів споживання послуг, відновлювати основні засоби галузі. 

е) Ціноутворення за різними формами конкуренції, що сумісні із 

природною монополією. Аналогічна практика буде, на нашу думку, корисною 

для використання в Україні. 

Але зазначена концепція не позбавлена недоліків. Слід враховувати, що 

тривалий контракт, в якому зафіксована ціна, може як дозволити фірмі 

отримати надприбутки, так і призвести до банкрутства. В той же час 

короткострокові контракти створюють перешкоди для інвестування. Крім того, 

зниження витрат може призвести до погіршення якості послуг. 

Ярдостик-конкуренція – найслабший вид конкуренції. Він заснований на 

порівнянні даної компанії з аналогами за показниками ефективності її 

діяльності. Її позитивний досвід використання є в Англії. Так, в результаті 

приватизації системи водо- та енергопостачання у країні, були створені 

регіональні монополії. Це дало можливість співставляти результати 

ефективності діяльності фірм, що управляли водо- та енергопостачанням. 

Таким чином, занедбаність технічного стану на рівні аварійності 

інфраструктури ЖКГ України, невизначеність правового та фінансового стану 
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за результатами досліджень, потребує поглибленого вивчення за окремою 

тематикою. 
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6 СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧИМИ 

РЕСУРСАМИ ГРОМАДИ 

 

 

У сучасних умовах господарювання важливою складовою нової 

регіональної політики в Україні є реформування територіальної організації 

влади на засадах децентралізації. 

Норми споживання продуктів харчування в Україні розробляються 

фахівцями з гігієни харчування для статево-вікових та професійних груп, 

враховують географічні та соціальні умови. Існують норми харчування двох 

основних рівнів. 

а) Норми верхньої межі раціонального (оптимального) харчування, 

перевищення якої породжує проблему переїдання та надлишкової ваги. 

Досягнення таких норм означає, що завдання продовольчої доступності 

розв'язане і має місце стан продовольчого благополуччя. 

б) Норми мінімального продовольчого споживання, що визначають 

нижню межу необхідного надходження поживних речовин. Вони затверджені 

Постановою КМУ від 14.04.2000 р. №658 «Про затвердження наборів продуктів 

харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних 

соціальних і демографічних груп населення». 

У таблицях 6.1 та 6.2 наведене порівняння норм раціонального 

(оптимального) харчування та мінімального продовольчого споживання на 

одну особу на рік, а саме у таблиці 6.2 – хліб та хлібобулочні вироби та 

продукти тваринного походження, у таблиці 6.3 – продукти рослинного 

походження. 

Логіка системного підходу до реформування адміністративно-

територіального устрою вимагає розпочати цей процес із реформування 

базового рівня – територіальних громад, а саме з пошуку шляхів забезпечення 

продовольчими ресурсами населення території не тільки на мінімальному, а й 

на раціональному рівні споживання. 
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Таблиця 6.1 – Норми споживання основних продуктів споживання в 

Україні (хліб та хлібобулочні вироби та продукти тваринного походження), кг 

або шт. 

Норма споживання Хліб та 

хлібобулочні 

продукти 

М’ясо та 

м’ясо-

продукти 

Молоко та 

молоко-

продукти 

Риба та 

рибопро-

дукти 

Яйця, 

шт. 

Раціональна 101 80 380 20 290 

Мінімальна 94 52 341 12 231 
 

Джерело: складено автором самостійно 

 

Таблиця 6.2 – Норми споживання основних продуктів споживання в 

Україні (продукти рослинного походження), кг 

Норма споживання Овочі та 

баштанні 

Плоди, 

ягоди та 

виноград 

Картопля Цукор Олія  

рослинна усіх 

видів 

Раціональна 161 90 124 38 13 

Мінімальна 105 68 96 32 8 

Джерело: складено автором самостійно 

 

На рисунках 6.1 – 6.8 наведені результати проведеного нами 

порівняльного аналізу обсягів споживання окремих продуктів харчування 

населенням України впродовж 2000 – 2015 років з нормами раціонального 

(оптимального) харчування та мінімального продовольчого споживання в 

розрахунку на кількість населення країни (побудовано авторами на основі 

даних Державної служби статистики України). 

Отже, аналіз отриманих даних дозволяє дійти висновку про наявність 

загрозливих тенденцій. Так, загалом населення України споживає недостатню 

кількість м’яса й м’ясних продуктів, молока та молочних продуктів, риби. 

Надмірним є споживання хліба та хлібобулочних виробів, картоплі. 

Задовільним є споживання овочів, фруктів, баштанних, яєць, олії. Практично 

аналогічною є ситуація і на рівні регіонів країни. Саме тому розробка та 

впровадження регіональних програм щодо продовольчого забезпечення  

населення області, контроль з боку державних органів за їх виконанням 

сприятимуть розвитку агропромислового виробництва, забезпеченню високого 
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рівня забезпечення населення області якісними й доступними за ціною 

продуктами харчування. 
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Рисунок 6.1 – Фактичне, раціональне та мінімально достатнє споживання  

населенням України хліба та хлібобулочних виробів впродовж 

2000 – 2015 років 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Рисунок 6.2 – Фактичне, раціональне та мінімально достатнє споживання  

населенням України м’яса та м’ясопродуктів впродовж 2000 – 2015 років 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Рисунок 6.3 – Фактичне, раціональне та мінімально достатнє споживання 

населенням України молока та молокопродуктів впродовж 2000 – 2015 років 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Рисунок 6.4 – Фактичне, раціональне та мінімально достатнє споживання 

населенням України яєць впродовж 2000 – 2015 років 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Рисунок 6.5 – Фактичне, раціональне та мінімально достатнє споживання 

населенням України овочів та баштанних впродовж 2000 – 2015 років 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Рисунок 6.6 – Фактичне, раціональне та мінімально достатнє споживання 

населенням України картоплі впродовж 2000 – 2015 років 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Рисунок 6.7 – Фактичне, раціональне та мінімально достатнє споживання 

населенням України цукру впродовж 2000 – 2015 років 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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Рисунок 6.8 – Фактичне, раціональне та мінімально достатнє споживання 

населенням України соняшникової олії впродовж 2000 – 2015 років 

Джерело: побудовано автором самостійно 
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ФАО (FAO) і світове співтовариство загалом приділяють особливу увагу 

перспективі вирішення продовольчої проблеми в країнах, які цього потребують, 

зокрема в країнах з перехідною економікою. Якщо раніше (в 70-80-ті pp.) 

найбільш важливу роль віддавали продовольчій безпеці, то сьогодні акценти 

змістилися на надання дієвої допомоги розвитку національного сільського 

господарства. Основною формою допомоги аграрному сектору з боку як ФАО, 

так і крупніших країн-донорів (США і провідних держав-членів ЄС) є 

фінансування конкретних проектів, які зосереджені на підвищенні ефективності 

сільськогосподарського виробництва. 

Глобальний вилов риби та виробництво морепродуктів протягом останніх 

п’яти десятків років в Україні стабільно збільшувалось, сягнувши 

максимальних показників у 1996 та 2011 роках. Частка розвіданих рибних 

запасів, які виловлювалися раніше, знизилася з 90% у 1974 році до 71,2% у 

2011 році. Станом на 2011 рік близько 30% світових запасів промислових риб 

оцінювались як виснажені. В Україні протягом останніх декількох десятиріч 

іхтіофауна зазнавала впливу різногалузевого комплексного використання 

водойм. Серед причин такого впливу доцільно виокремити такі: для потреб 

електрогенерації, для приймання промислово-сільськогосподарських та 

комунальних стоків при одночасному безповоротному відбиранні води. 

Зростаюче виснажливе рибальство за біологічно не обґрунтованими 

принципами і за повної відсутності контролю фахівців призвело до деградації 

популяцій риб, поглибленої перебудови природних комплексів. Частка 

імпортованої риби за різними оцінками сягнула 80-95%. Основним напрямом 

отримання рибної продукції на внутрішніх водоймах України, яка забезпечує до 

70 % рибної продукції та становить головний резерв подальшого розвитку 

вітчизняної аквакультури, є ставкове рибництво. Використання штучних 

водойм (ставків та водосховищ) загальною площею 475,93 тис. га та технології 

вирощування риби у випасному режимі з виходом 7 ц/га, дасть змогу отримати 

333,15 тис. тон прісноводної риби, або 7,8 кг на одного мешканця країни. 
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Важливою передумовою ведення успішного рибництва на водоймах є їх оцінка 

за гідрохімічним, гідробіологічним, іхтіологічним та паразитологічним станом 

та факторами середовища, що зумовлюють динаміку змін якості водного 

середовища. 

Вчасно проведені дослідження стану водойм дозволять виключити 

передзаморні і заморні ситуації, що забезпечить нормативну 

рибопродуктивність та високий приріст риби, достатній для отримання 

стандартної маси вихідної товарної риби. 

Потребує більш глибоких досліджень проблема оцінки сучасного стану 

ставкового господарства регіонів України для пошуку шляхів оптимізації 

використання внутрішніх водойм для рибогосподарських цілей та забезпечення 

місцевих громад власною сировинною базою, дослідження якої розпочато на 

першому етапі виконання проекту [15-18]. 

Для підвищення обсягів зібраного врожаю зернових культур важливе 

значення має пошук шліхів оптимізації технологій посіву, вирощування та 

збору врожаю. З урахуванням того, що у територіальних громад наявні різні 

землі, у тому числі і на схилах, їх використання дозволить збільшити обсяги 

зібраного врожаю зернових культур. Авторами проекту запропонований новий 

метод посіву зернових культур на схилах до 5 градусів, захищений патентом на 

спосіб [19]. 
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7 ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ТА 

ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ  ЗА ЯКІСНИМИ ТА 

КІЛЬКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

 

 

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 здійснити 

пошук оптимальних технологій за якісними і кількісними показниками 

управління територіальними громадами. 

На нашу думку, територіальну громаду можливо вважати регіональною 

природною монополією, оскільки вона має виключне право власності на 

обмежені ресурси – землю та інше рухоме і нерухоме майно, що знаходиться у 

комунальній власності і передане в управління громаді. 

Статтею 40 Конституції України територіальна громада визначена як 

первинний  суб’єкт місцевого самоврядування. 

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі 

повноваження органів виконавчої влади. 

Виділяють 4 фактори, кожний з яких або їхнє сполучення призводить до 

того, що утворюється монополія: а) монополія може стати результатом 

нововведень і новацій, захищених патентом; б) економія від масштабу; 

в) виключна власність на найважливіші засоби і предмети виробництва; 

г) державна політика. 

Таким чином, природні монополії існують за умови, що економія від 

масштабу дозволяє одному підприємству задовольнити увесь ринковий попит 

до початку зниження віддачі від масштабу [20-22]. У випадку природної 
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монополії причиною існування вхідних бар’єрів є особливості технології, а не 

наявність, наприклад, права власності або урядових ліцензій. Розосередження 

виробництва на декілька підприємств у даному випадку є недоцільним, 

оскільки воно призведе до зростання витрат на їх утримання. 

Заслуговує на особливу увагу підхід до виокремлення таких причин 

виникнення природних монополій, як економічна виключність становища 

фірми, об'єднання підприємств або цілої галузі [23]. 

Монополія проявляється у тому, що усі земельні ділянки чи родовища, 

окрім найгірших, забезпечують отримання надлишкового додаткового 

продукту, який перетворюється у ренту [23]. 

Природними монополіями можуть бути галузі інфраструктури, що мають 

важливе та стратегічне значення для всього суспільства, наприклад залізничний 

транспорт, військово-промисловий комплекс, ЖКГ, тощо. 

Зазначені вище положення щодо природних монополій дають підстави 

вважати територіальні громади з певним наближенням, регіональними 

природними монополіями. 

Таким чином, існує необхідність провести аналіз умов ефективності 

функціонування складної системи – територіальної громади з позиції ставлення 

до неї як до багатопродуктової природної монополії. 

Важливим питанням щодо ефективності функціонування складних 

систем є їх стійкість. Теоретичні основи стійкості природних монополій 

сформульовані авторами [11, 24]. 

Отже, для забезпечення стійкості природної монополії використовуються: 

а) пряме державне регулювання з метою контролювання входження 

суб’єктів на ринок та створення бар’єрів для них; 

б) дерегулювання ринку з метою формування природних бар’єрів для 

вступу на ринок за рахунок підвищення її внутрішньої стійкості. Таким 

природнім бар’єром можуть бути стійкі ціни. 

Продемонструємо графічно процес встановлення ціни на продукцію 

природної монополії (директивної ціни) (рисунок 7.1). На рисунку 7.1 
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використані такі позначення: AR – середня виручка; МR – гранична виручка; 

АС –  середні витрати;  МС – граничні витрати. 

 

    Р   

 

 

    Рм 

                                          D=AR 

    Р1                                                         АС        

    Р2                                                          МС 

                                  
                                  МR                    

                             Qм                   Q1   Q0     Q  

Рисунок 7.1 –  Директивні ціни на продукцію природної монополії 

 Джерело: побудовано автором самостійно 

 

Максимум монопольної ціни забезпечується співвідношенням ціни Рм та 

обсягу випуску продукції Qм. У разі встановлення державою директивної ціни 

на рівні середніх витрат (АС): Р1 = АС, монополія залишиться без прибутку. За 

умови випуску Q1, виручка монополіста буде дорівнювати загальним витратам. 

Як правило, в умовах природної монополії обсяг виробництва, що не 

забезпечує отримання прибутку, менший ніж необхідний суспільству обсяг. 

Ним є Q0, бо Р0 = МС (МС – граничні витрати). При обсязі випуску Q0 

монополіст отримає збитки, що на рисунку 7.1 відповідають заштрихованій 

площині (ціна нижча за середні витрати). 

Важливим аспектом оцінки ефективності діяльності природних 

монополій є визначення його взаємозв’язку із Парето-ефективністю 

економічної системи загалом. 

Парето-оптимальним є такий стан економічної системи, що за умови 

будь-яких змін у ній, при підвищенні добробуту (значення функції 

індивідуальної корисності) хоча б одного з учасників, не допускається 

зниження рівня добробуту інших [4]. 
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Соціально оптимальним результатом діяльності природної монополії є 

результат, що забезпечує максимум функції суспільного добробуту. 

Економічно оптимальним для будь-якої системи є стан максимально 

ефективної діяльності. В системі природна монополія – споживач таким є  стан, 

за якого з одного боку природна монополія отримує прибуток, з іншого – 

максимізується сукупний споживчий надлишок споживача. 

Таким чином, функція сукупного добробуту є сукупним виграшем усіх 

учасників ринку, тобто сумою споживчого надлишку та прибутку монополіста. 

Виходячи з постановки задачі, побудуємо функцію сукупного добробуту 

для однопродуктової монополії. Будемо вважати, що Q(Р) – функція попиту на 

продукт природної монополії; Р(Q) обернена функція попиту; ТС(Q) – функція 

сукупних витрат природної монополії; МС(Q) = 
Q

)Q(



ТС
 – граничні витрати 

монополії, де Q – обсяг споживання природної монополії. 

Сукупний споживчий надлишок при обсязі споживання Q є різницею між 

максимальною ціною, яку споживачі були готові заплатити за товар (послугу) і 

дійсною ціною товару Р(Q), що проінтегрована по всім одиницям придбаного 

товару: 

 

Q

0

Q

0

Q)Q(Q)Q(Q)Q()Q()Q( PdPdPPS .    (7.1) 

Мета монополії – максимізація прибутку:  (Q) = P(Q)Q – TC (Q).  

У загальному випадку монополії мають можливість регулювати процес 

отримання максимального прибутку співвідношенням величини монопольної 

ціни (Pм) та монопольного випуску (Qм). Нехай витрати монополії описуються 

функцією: ТС = k + lQ. Тоді  (Q) = PQ – TC(Q) = PQ – k – lQ. Після його 

розв’язання відносно Р, отримаємо рівняння ізопрофіти: P = l + ( + k) / Q. 

Для визначення комбінації величин монопольного прибутку та випуску 

продукції у загальному випадку використовують карти ізопрофіт – кривих 

рівних прибутків () (рисунок 7.2). 

На карту ізопрофіт (сімейство гіпербол) накладається графік галузевого 
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попиту. Точка дотику галузевого попиту (D) і найбільш віддаленої від початку 

координат ізопрофіти дає шукану комбінацію монопольної ціни і прибутку. 

 

     Р   

 

      P 

 

Рм                       D                                2                                     

                                                             1        

                                                          0               

                                            
0                   Qм                                     Q  
 

Рисунок 7.2 – Графічна інтерпретація технології розрахунку максимізації 

прибутку за методом ізопрофіт 

Джерело: побудовано автором самостійно 

 

Слід зауважити, що на практиці монопольні ціни не є максимальними, 

оскільки верхня межа ціни монополіста обмежена платоспроможністю 

споживачів, що визначається рівнем їх доходів. Тобто монополіст встановлює 

такі максимальні ціни, за яких споживач прийме рішення на користь придбання 

товар, а не відмови від нього. Ціни природних монополій взагалі 

контролюються державою. 

Вирішити задачу максимізації суспільного добробуту можливо за умови: 

 

 


























 )Q(Q)Q(Q)Q(Q)Q(max

Q

0

TCPPdP .   (7.2) 

 

Отримаємо функцію суспільного добробуту, як різницю між загальною 

корисністю продукції монополії (сума усіх цін попиту) та загальними 

витратами на виробництво: 
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)Q(Q)Q(

Q

0

TCdPW   .     (7.3) 

Для розв’язання умови (7.2) необхідно вирішити рівняння (7.3), шляхом 

його диференціюванням по змінній Q. Отримаємо, що оптимальна ціна лежить 

на перетині функції попиту та граничних витрат: P(Q) = МC(Q). 

У загальному випадку саме ціни, що дорівнюють граничним витратам на 

конкурентному ринку забезпечують найбільшу Парето-ефективність 

виробництва і споживання продукції (так зване «перше найкраще рішення») [7]. 

Рівняння щодо визначення стану суспільного добробуту (7.3) було 

отримане для однопродуктової природної монополії. В разі, якщо монополія є 

багатопродуктовою, тобто виробляє n продуктів, рівняння (7.3) можливо 

записати у вигляді: 





n

i

TCdPW
1

Q

0

)Q(Q)Q( . 

Максимум функції (7.3) можливо знайти за умови рівності нулю її 

часткових похідних 0
Q






i

W
. Отримаємо, що ціни будуть дорівнювати 

граничним витратам Рі(Q) = MCi(Q). Таким чином, «перше найкраще рішення» 

для багатопродуктової природної монополії – встановити ціну на кожний 

продукт на рівні граничних витрат. Але природні монополії не будуть 

виробляти продукцію за цінами, встановленими на рівні граничних витрат 

унаслідок збитків. У різних країнах ця проблема вирішується по-різному. Так, у 

США природні монополії залишаються приватними компаніями, що 

регулюються спеціальними органами. У Франції вони управляються 

безпосередньо державою, мають відносно самостійний статус в межах 

суспільного сектора економіки. Можливим рішенням проблеми є надання 

державних субсидій. 

У випадку природної монополії, суттєвими є постійні витрати, граничні 

витрати – менші за середні, тому ціна, що дорівнює граничним витратам не 

покриє витрат. Таким чином, «перше найкраще рішення» принесе збитки 
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природній монополії. Для запобігання збитків, природній монополії необхідно 

збільшити виручку хоча б до рівня витрат. Таким чином, необхідно розв’язати 

задачу: TС(Q)  P(Q)Q. Це і є так зване «друге найкраще рішення». За таких 

умов ціна встановлюється на рівні середніх витрат природної монополії:         

P(Q) = AC(Q). 

Отже, суспільно оптимальною є ціна, що дорівнює граничним витратам, 

але вона збиткова для природної монополії. В разі некерованої природної 

монополії, монополіст встановить ціну, що перебільшує граничні витрати, 

оскільки має на меті отримання економічного прибутку. Це призведе до 

скорочення обсягу виробництва відносно суспільно-оптимального. У свою 

чергу загальним наслідком буде привласнення монополістом споживчого 

надлишку і відбудеться порушення Парето-ефективності [4]. 

При побудові цієї моделі необхідно враховувати інтереси трьох сторін: 

виробника, споживача і держави. Виробник зацікавлений у отримані 

максимального прибутку, споживач – у споживанні продукції природної 

монополії у ефективному обсязі за суспільно оптимальною ціною. Держава 

зацікавлена з одного боку в тому, щоб населення мало змогу придбати товари 

та послуги за цінами, що негативно не впливають на його добробут. З іншого 

боку, прибуток виробництва – джерело бюджетних надходжень від природних 

монополій. Але податки сплачуються у дохід держави тільки в разі наявності 

прибутку, а не збитку у природної монополії. 

Таким чином, ціною, що максимізує суспільний добробут при обмеженні 

на беззбитковість природної монополії є ціна, що дорівнює середнім витратам 

монополії. Вона дозволяє природній монополії бути беззбитковою (але не є 

ефективною ціною, оскільки збільшує обсяг випуску продукції) при 

мінімальних соціальних втратах (від привласнення надлишку споживача). 

Проведений аналіз показав, що в умовах природних монополій виникає 

необхідність компенсувати їх можливі збитки за умови фіксації цін на рівні 

граничних витрат. Це, на нашу думку, можливо здійснити такими шляхами: 

а) наданням дотацій; 
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б) використанням механізмів ціноутворення, що дозволяють мінімізувати 

рівень втрат монополіста без порушення інтересів споживачів. 

Проаналізуємо механізм надання дотацій. 

У разі надання природній монополії дотації, розмір якої залежить від 

обсягу продукції, що випускається: G = G(Q), прибуток складе: 

 (Q) = P(Q)Q – TC (Q) + G(Q).   (7.4) 

Якщо розмір дотації визначити за формулою: 

,Q)Q(Q)Q(

Q

0

PdPG        (7.5) 

тоді максимум приросту суспільного добробуту і обсягу прибутку 

монополії – співпадуть: 

 (Q) = P(Q)Q – TC (Q) +  Q)Q(Q)Q(

Q

0

PdP  = )Q(Q)Q(

Q

0

TCdP  . (7.6) 

За таких умов, дотація дорівнює надлишкам споживача, їх можливо 

визначити без урахування витрат монополіста. 

Таким чином, якщо через дотацію передавати монополії надлишки 

споживачів, монополіст доведе обсяг виробництва до оптимального із 

суспільних позицій розміру за будь-якої функції витрат. 

Дотаційний механізм використовується у більшості країн світу, 

незалежно від рівня їх економічного розвитку. Але ставлення до нього – 

неоднозначне. Прибічники дотаційного механізму необхідність здійснення 

видатків з бюджету країни обґрунтовують тим, що природна монополія має 

значні постійні витрати, тому заради забезпечення суспільного добробуту є 

необхідність компенсувати різницю граничних та середніх витрат. 

Інша точка зору полягає в тому, що природна монополія є бізнес-

структурою, тому повинна бути організований таким чином, щоб існувала 

можливість отримувати прибуток. 

Окрім дотаційного механізму, можливим для природних монополій може 

бути компромісний варіант встановлення ціни, що орієнтована на рівність 

попиту (середньої виручки) та середніх витрат: Р1 = AC (Q1) = AR (Q1) 
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(рисунок 7.2). За таких умов економічний прибуток монополіста буде 

нульовим, необхідність дотацій відсутня, але Р1 > MC (Q1), тобто обсягу 

продукції Q1 буде недостатньо для досягнення беззбитковості. 

Одночасно досягти беззбитковості багатопродуктової природної 

монополії за відсутності дотацій можливо за умови використання так званих 

цін Ф. Рамсея. Він запропонував дефіцит коштів природних монополій 

ліквідувати шляхом зміни принципів ціноутворення – відмовитись від 

принципу ціноутворення за граничними витратами, але за умови мінімізації 

втрати в ефективності внаслідок цієї відмови. Такий підхід можливий за умови, 

що природна монополія виробляє декілька видів продукції або послуг 

(багатопродуктова монополія). 

У багатопродуктовій природній монополії максимізація суспільного 

добробуту буде досягнута за умови: 
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У точці оптимум обмежень: 

С(Q) = 
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Рішенням умов (7.7) та (7.9) є: 
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де Рі – ціна і-товару; 

МС – граничні витрати виробництва товару; 

еі – еластичність попиту на і-товар по ціні; 

k – константа (підбирається так, щоб виконувалась умова 

беззбитковості); 

 – множник Лагранжа обмежень (7.10). 

Рівняння (7.10) називають правилом обернених еластичностей. 
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Сутність запропонованого Ф. Рамсеєм механізму ціноутворення полягає в 

такому. Для забезпечення беззбитковості природної монополії загалом, щоб 

витрати економічної ефективності були мінімальними, необхідно підвищити 

ціни по відношенню до граничних витрат обернено пропорційно еластичності 

попиту. 

Ціни Рамсея максимізують функцію сукупного добробуту за умови 

беззбитковості природної монополії. У випадку, якщо попит на окремі товари 

(продукти) природної монополії не залежать від ціни на інші, правило Рамсея 

пропонує встановити відносні відхилення ціни на кожний продукт від 

граничних витрат на його виробництво тим вищі, чим нижче еластичність 

попиту на нього. 

Цей метод використовується нечасто за таких причин. По-перше, складно 

отримати необхідну інформацію про попит різних груп споживачів та функції 

витрат монополіста. По-друге, як бачимо, ціна вища для тих споживачів, які 

мають меншу еластичність попиту. Така еластичність характерна для 

споживачів, що не мають вибору у споживанні, товар (послуга) для них є 

життєво необхідною. У більшості випадків – це найменш забезпечені верстви 

населення. Виникає загроза щодо соціальної справедливості – для бідних ціни 

будуть вищі у відсотках до обсягу їх доходів, ніж для багатих. Аналогічна 

ситуація спостерігається і в разі встановлення так званих «вільних» 

(некотрольваних) цін на товари першої необхідності. Таким чином, на нашу 

думку територіальна громада не повинна використовувати зазначений механізм 

ціноутворення внаслідок його негативних соціальних наслідків для мешканців 

територіальної громади. 

У разі, якщо відомі обсяги виробництва, за яких ціна дорівнює граничним 

витратам, ціноутворення за Рамсеєм можливо сформулювати таким чином: 

необхідно скорочувати обсяг випуску всіх товарів в однаковій пропорції доти, 

доки сукупна виручка не зрівняється із сукупними витратами. На нашу думку, 

отримана величина є тим мінімальним обсягом випуску товарів, що забезпечує 

беззбитковість функціонування природної монополії. На практиці ж, на нашу 
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думку, доцільно корегувати продуктовий портфель природної монополії за 

умови єдиного обмеження – сукупна виручка повинна бути як мінімум 

однаковою із сукупними витратами, краще – якщо перевищуватиме їх. 

Як було зазначено вище, в сучасних умовах більшість природних 

монополій є багатопродуктовими. Для них було доведено, що спадна функція 

середніх витрат є достатньою, але не необхідною умовою існування природної 

монополії. Сучасне визначення природної монополії повинне базуватись не на 

концепції економії від масштабу виробництва, а на концепції субадитивності 

витрат. Її автором вважається У. Баумоль [9, 10, 24], з яким ми погоджуємось. 

Субадитивність витрат означає, що виробництво будь-якої комбінації обсягів 

випуску різних товарів більш вигідно здійснювати однією, а не декількома 

фірмами: 

С (Q1 + Q2 + ….. + Qm) < C(Q1) + C(Q2) + ….. + C(Qm), (7.11) 

де С – функція витрат; 

Q1, Q2, ….. Qm – обсяги випуску різних товарів. 

Джерелом економії у природних монополіях є постійні витрати. У деяких 

сферах економічної діяльності вони суттєві і наявні незалежно від того, який 

обсяг випуску буде здійснений. Зазначена ситуація характерна, наприклад, для 

виробництва електроенергії: незалежно від обсягу випуску, для отримання 

електроенергії необхідно попередньо побудувати електростанції або винайти 

інше джерело електроенергії. 

Функціонування адміністративно-територіальних одиниць також 

пов’язане з високими постійними витратами, оскільки існує необхідністю 

створення відповідної інфраструктури та підтримки її у відповідному стані.  

Однак, якщо інфраструктура вже створена, витрати на доставку одиниці 

ресурсу, що споживається (граничні витрати МС), – малі. 

Таким чином, у будь-якої окремої адміністративно-територіальної 

одиниці, як і у природної монополії, спостерігаються високі постійні витрати та 

низькі – граничні. Середні витрати природних монополій вищі за граничні, 

тому ціноутворення за граничними витратами є збитковим. Оптимізувати 
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ситуацію можливо адміністративним шляхом через об’єднання населених 

пунктів у територіальні громади. За таких умов можливо буде оптимальним 

шляхом використовувати вже наявну інфраструктуру, оптимізувати апарат 

управління, створити умови для багатопродуктового виробництва, тобто 

суттєво скоротити постійні витрати територіальної громади у порівнянні з 

аналогічними витратами окремих територій до їх об’єднання. 

Отже викладені положення щодо природних монополій та механізмів 

пошуку умов управління їх стабільністю можуть бути використані у процесі 

формування ефективної системи управління територіальною громадою. 

На сьогодні держава здійснює суттєву фінансову підтримку процесу 

децентралізації. Так, у 2016 році із загального фонду Державного бюджету 

місцевим бюджетам були надані субвенції на  формування  інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад на суму 1 млрд грн. Ці кошти були 

спрямовані на підтримку об’єднаних територіальних громад, розвиток 

інфраструктури та адміністративних центрів в громадах. Обсяг фінансування із 

загального фонду Державного бюджету Державного  фонду  регіонального  

розвитку склав 3 млрд грн. Додатково було передбачено 1,94 млрд грн 

субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих 

територій та 0,95 млрд грн коштів для капітальних видатків за програмою 

«Підтримка державних та регіональних інвестиційних проектів». Загалом, у 

Державному бюджеті на 2016 рік було закладено кошти для 159 об’єднаних 

територіальних громад. Але, на нашу думку, фінансова підтримка реформ 

адміністративно-територіального устрою України не повинна перетворитись на 

перерозподіл коштів Державного бюджету на користь окремих збиткових 

територіальних громад та їх об’єднань. Схожий механізм вже існував у 

державі – здійснювався перерозподіл коштів Державного бюджету на користь 

певних регіонів, але вин виявив свою хибність. Тобто кінцевою метою реформ 

повинно стати створення фінансово спроможних і самодостатніх 

територіальних громад. А держава повинна сприяти цьому, а не постійно 

забезпечувати процес функціонування громад. 
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Крім того, в умовах активізації процесів децентралізації актуальним 

питанням є формування ефективних територіальних громад, функціонування 

яких значною мірою залежить від ресурсного забезпечення, серед якого 

ключову роль відіграють людські ресурси, які з одного боку, визначають 

реальні можливості функціонування територіальної громади щодо задоволення 

власних потреб, а з іншого – формують її потенційні можливості для 

майбутнього розвитку. При цьому реальні можливості територіальної громади 

визначають кількість членів громади, вікову структуру, щільність населення, 

освітній рівень, рівень кваліфікації членів громади. Потенційні можливості 

громади можливо визначити за допомогою ступеня взаємодії між її членами, 

що є запорукою ефективного розвитку та функціонування територіальної 

громади. 

Отже, на сучасному етапі будь-яка територіальна громада на початку 

свого формування має справу зі значною кількістю перешкод, що 

безпосередньо пов’язані із різними ресурсами, серед яких найголовнішими є 

недостатність людських ресурсів, низький рівень кваліфікації кадрів або її 

невідповідність певним вимогам, низький рівень мотивації та інше. Наявність 

цих проблем обумовлює необхідність глибокого дослідження значення 

людських ресурсів та побудову ефективного механізму управління ними в 

межах певного територіального утворення. 
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8 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ КЕРІВНОГО 

СКЛАДУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

 

Розвиток економіки провідних країн світу свідчить про те, що у віті 

відбувається перехід від індустріальної стадії розвитку до постіндустріальних 

економік, які називають також інноваційними економіками, економіками знань. 

Основою національного багатства, його найціннішим ресурсом стає не 

природний та відтворюваний капітал, а людський та інтелектуальний капітали, 

оскільки саме рівень їх розвитку і визначає темп економічного зростання 

сучасного суспільства. Особливої актуальності ця проблема набуває в умовах 

реформування системи управління комунальною нерухомістю, оскільки для 

успішної її реалізації необхідні фахівці нової формації, які володіють потужним 

інтелектуальним потенціалом, знаннями, навичками, практичним досвідом. 

Актуальність дослідження у такому аспекті зумовлена тим, що більшістю 

авторів освітня складова процесу формування людського та інтелектуального 

капіталу провідних галузей національного господарства та сфер економічної 

діяльності, не розглядалася. 

Нерухомість – складова національного багатства країни, що має важливе 

значення у системі суспільних відносин, оскільки з нею пов’язане повсякденне 

життя людей, діяльність юридичних осіб та громадських об’єднань. 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 та 

домогосподарств. Саме тому існує нагальна потреба створення ефективної 

системи управління нерухомістю.   

Проведені нами дослідження показали, що чинна система управління 

нерухомістю не є ефективною. Особливої актуальності зазначена проблема 

набуває в умовах децентралізації, оскільки подолання соціально-економічних 

проблем стане задачею не тільки муніципальних органів влади, але й керівників 
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громад та громадських об’єднань. У цій ситуації існує необхідність активізації 

підготовки нових висококваліфікованих фахівців для вирішення проблем 

управління нерухомістю на мікро-, мезо- та макрорівнях. Керівники 

територіальних громад повинні бути особами, які повинні мати одночасно 

знання у економічній, правовій, технічній та інших сферах, визначити на цій 

основі довготермінові цілі і забезпечити їх реалізацію за допомогою 

продуманої системи заходів та інструментів. Тому існує необхідність 

вдосконалення наявних та розробка нових програм підготовки управлінських 

кадрів територіальних громад. 

Основною проблемою територіальних громад міського типу, на нашу 

думку, є побудова ефективної системи управління житловою нерухомістю 

(багатоквартирними будинками). У цьому процесі можливо виділити два 

напрями: а) забезпечення менеджменту процесу; б) забезпечення надання 

сервісних послуг власникам за умови відповідної якості. 

На особливу увагу заслуговую необхідність забезпечення менеджменту 

процесу. Основою ефективності, у даному випадку, є професіоналізм 

управлінця або управляючої компанії. Для цього повинна існувати певна 

система підготовки таких управлінців. За кордоном існують професійні 

товариства управляючих організацій, що пропонують освітні програми, як 

базового рівня, так і для підвищення кваліфікації. Навчання на курсах дає 

достатні знання та практичні навички за наявності базових значнь і практичних 

вмінь. Крім того, за кордоном у багатьох політехнічних навчальних закладах, а 

також спеціальних коледжах дають відповідну базову освіту, що дає 

можливість працювати на посадах управляючих. 

У нашій країні така можливість на сьогодні вже певною мірою створена. 

Так, до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій» уведено професію з назвою роботи «Менеджер (управитель) 

житлового будинку (групи будинків)» з кодом 1491. У Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників розділ 5 «Послуги 

підприємств житлово-комунального господарства» (випуск 87 «Житлово-
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комунальне господарство населених пунктів») наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України №56 від 14.02.2012 року доповнено такою професією, як менеджер 

(управитель) житлового будинку (групи будинків). Провідні навчальні заклади 

України на сьогодні вже розпочали підготовку відповідних кадрів. 

З урахуванням того, що для отримання базової освіти у навчальному 

закладі необхідні мінімум п’ять років, на нашу думку доцільно активізувати 

діяльність щодо перепідготовки (післядипломної освіти) осіб, які вже мають 

вищу освіту. Тим більш, що відповідно до зазначеного вище Довідника, 

кваліфікаційні вимоги до менеджерів (управителів) такі: повна вища освіта 

напряму підготовки «Менеджмент» (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу 

роботи; або повна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом - не 

менше двох років та післядипломна освіта за напрямом «Менеджмент». 

Зазначені особливості враховані у запропонованих нами авторських 

програмах: «Підготовка керівного складу об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) (голів, управителів, бухгалтерів, голів 

ревізійних комісій, головних спеціалістів та ін.)», «Менеджмент нерухомості», 

«Енергетичний менеджмент у теплопостачанні», «Енергетичний менеджмент у 

водопостачанні» [25-28]. Авторські навчальні програми забезпечують 

гармонійне поєднання теоретичної і практичної підготовки. 

У авторській програмі «Підготовка керівного складу об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) (голів, управителів, 

бухгалтерів, голів ревізійних комісій, головних спеціалістів та ін.)» зазначено, 

що згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій (ДК 003:2010) зі змінами та доповненнями, менеджер 

(управитель) житлового будинку(групи будинків) повинен:  

знати: законодавчі, нормативні акти, постанови та розпорядження з 

питань житлової політики України; нормативно-правові акти з питань 

діяльності виконавців послуг з управління будинком, спорудою або групою 

будинків, діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку; 
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правила й норми технічної експлуатації житлового фонду; основи цивільного, 

господарського та банківського законодавства; основи бухгалтерського обліку; 

економіку та організацію виробництва, праці та управління; основи трудового 

законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту; 

вміти: організувати та контролювати роботу із забезпечення збереженості 

та належного утримання багатоквартирного житлового будинку (групи 

будинків) та елементів благоустрою, розташованих на прибудинковій території, 

згідно з правилами й нормами технічної експлуатації; планувати, організувати 

та контролювати огляд основних конструктивних елементів, огороджувальних 

конструкцій будинків і споруд, інженерних мереж, елементів благоустрою, 

розташованих на прибудинковій території; організувати проведення 

профілактичних, поточних, капітальних та аварійних ремонтів відповідно до 

встановлених стандартів, вимог та регламентів; вміти вживати заходів щодо 

своєчасної підготовки житлового будинку та його технічного обладнання до 

експлуатації в осінньо-зимовий період; організувати приймання 

багатоквартирного житлового будинку (групи будинків) в управління; 

забезпечити ведення технічної документації, обліку та звітності за всіма 

розділами господарсько-фінансової діяльності щодо стану житлового будинку 

та елементів благоустрою, розташованих на прибудинковій території; 

організувати та контролювати ведення обліку власників, співвласників, 

наймачів та орендарів жилих і нежилих приміщень у житловому будинку; 

забезпечувати заходи щодо проведення поточних та капітальних ремонтів 

відповідно до законодавства; забезпечувати належні умови користування 

власним та спільним майном власників жилих і нежилих приміщень у 

житловому будинку; забезпечувати облік та збереження спільного майна 

власників жилих і нежилих приміщень у житловому будинку; розробляти, 

організовувати та контролювати виконання заходів щодо ефективного 

використання питної води, економії електро- і теплової енергії та інших 

енергетичних ресурсів; організовувати забезпечення потреб мешканців 
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житлового будинку в отриманні житлово-комунальних послуг належної якості; 

організовувати своєчасне укладання та переукладання договорів зі 

споживачами та виробниками і виконавцями житлово-комунальних послуг, 

контролювати виконання ними умов укладених договорів, організовувати 

вжиття судових та позасудових заходів до порушників; забезпечувати 

перерахування розміру плати споживачами за житлово-комунальні послуги; 

приймати громадян, своєчасно розглядати заяви, листи, скарги й давати 

відповіді на всі питання щодо управління і утримання будинку, користування 

спільним майном власників жилих і нежилих приміщень у будинку, 

забезпечення потреб мешканців в отриманні житлово-комунальних послуг; 

організувати періодичне проведення зборів власників жилих та нежилих 

приміщень у житловому будинку, звітує про свою діяльність; сприяти 

підвищенню кваліфікації підлеглих працівників; забезпечувати облік 

повідомлень про виникнення аварій або тимчасове припинення виконання 

послуг; вживати заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій у житловому 

будинку, на прибудинковій території; забезпечувати дотримання правил 

пожежної безпеки, правил користування газо- і електроприладами, утримання в 

справному стані протипожежних пристроїв. 

Зміст програми такий: 

а) Організаційно-правові засади управління нерухомістю, створення 

асоціацій. 

Нормативно-правове регулювання управління багатоквартирними  

житловими будинками та прибудинковими територіями. Документальне 

забезпечення передавання житлового об’єкта в управління. Взаємовідносини 

управителя з органами управління ОСББ, власниками житлових та нежилих 

приміщень, з органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Договірні відносини управителя з надавачами житлово-комунальних послуг.  

б) Управління та організація обслуговування житлового фонду 

Житловий фонд та особливості його обслуговування. Норми, стандарти та 

правила обслуговування житлового фонду та управління ним. Житлово-



 

177 
 

комунальні послуги: особливості надання та оцінка якості. Договірні відносини 

щодо організації управління багатоквартирним будинком. Організація 

забезпечення мешканців будинку житлово-комунальними послугами. 

Аутсорсінг та фасиліті-менеджмент в управлінні та обслуговуванні житлового 

фонду. Програмне забезпечення системи управління житловим фондом. 

в) Фінансовий облік та менеджмент в управлінні нерухомістю. 

Організація управлінського обліку в управлінні нерухомістю. Фінансове 

планування та звітність управителя. Бухгалтерський та фінансовий облік 

об’єктів, що перебувають в управлінні та операцій з ними. Оподаткування 

діяльності з управління нерухомим житловим майном та податкова звітність.  

г) Управління інвестиціями у нерухомість. 

Особливості формування та управління резервним, ремонтним, 

амортизаційним та іншими спеціальними фондами в управлінні нерухомим 

майном. Визначення розміру відрахувань до фондів мешканців 

багатоквартирного будинку. Порядок використання ремонтного фонду. 

Порядок використання амортизаційного фонду. Джерела формування фондів та 

фінансування капітального ремонту. Грантове фінансування капітального 

ремонту. Цільові субсидії місцевих бюджетів у формуванні фондів. Кредитний 

механізм фінансування. Інвестиційні механізми фінансування модернізації 

нерухомості. Управління інвестиційними проектами. Терміни окупності 

інвестиційних проектів у будівництві.  

д) Основи управління будівництвом, технічною експлуатацією і 

обслуговуванням об’єктів нерухомості. 

Організація управління технічною експлуатацією та обслуговуванням 

об’єктів житлової нерухомості. Документальне забезпечення стану, утримання 

та експлуатації огороджувальних конструкцій будинків і споруд, інженерних 

мереж, елементів благоустрою, розташованих на при будинковій території. 

Паспортизація об’єктів нерухомості. Планування профілактичних, поточних та 

капітальних ремонтів будинків. Договірні відносини з підрядниками щодо 

проведення ремонтних робіт.  
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е) Фінансово-економічна безпека в управлінні нерухомістю. 

Механізми і порядок формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги, утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. 

Калькулювання вартості послуг управителя об’єктом нерухомості. 

Витрати на управління багатоквартирним будинком та прибудинковою 

територією: порядок формування, розмір та розподіл поточних витрат між 

власниками приміщень. Показники ефективності діяльності управителя.  

ж) Управління цілісними земельно-майновими комплексами. 

Поняття цілісного майнового комплексу. Управління майном, переданим 

управителю в управління. Управління спільним майном. Земельної ділянки та 

прибудинкової території, порядок їх використання. Фасиліті-менеджмент в 

управлінні нерухомістю, як цілісним майновим комплексом. Управління 

асоціацією. 

У авторській програмі «Менеджмент нерухомості» зазначено, що згідно з 

чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор 

професій (ДК 003:2010) зі змінами та доповненнями, менеджер з нерухомості 

повинен:  

знати: нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні 

матеріали і документи, що регламентують операції з нерухомістю; агентства, 

що працюють на ринку нерухомості, види послуг, які надаються ними; основи 

ринкової економіки; умови оподаткування юридичних і фізичних осіб та 

нерухомості; організацію здійснення операцій з нерухомістю; правила та 

порядок укладання договорів і оформлення необхідних документів, пов'язаних 

із купівлею-продажем і орендою нерухомості; методи аналізу і порядок 

збирання, оброблення та передавання інформації про стан ринку нерухомості; 

кон'юнктуру ринку нерухомості; основні вимоги стандартів, технічних, якісних 

та інших характеристик до об'єктів нерухомості; порядок проведення оглядів і 

методи оцінювання об'єктів купівлі-продажу та оренди; чинні цінники і 

прейскуранти; організацію рекламної роботи; прийоми та методи ділового 
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спілкування, ведення переговорів; основи земельного та житлового 

законодавства; основи економіки, психології та законодавства про працю; 

вміти: здійснює роботу з купівлі, продажу або оренди нерухомості від 

імені і за дорученням клієнтів; одержувати інформацію про майно, яке 

продається або здається в оренду, та про вимоги потенційних покупців або 

орендарів; вивчати попит та пропозиції на ринку нерухомості; реєструвати  

пропозиції щодо продажу або передавання в оренду об'єктів нерухомості, 

здійснювати їх ознайомлювальний огляд; в окремих випадках укладає 

ексклюзивні договори між власниками та агентством; здійснювати пошук 

потенційних покупців та орендарів, установлює з ними ділові контакти; 

організовувати ознайомлення покупців та орендарів з об'єктами нерухомості, 

які продаються або здаються в оренду; оформлювати заявки покупців, 

підбирати або пропонувати варіанти продажу або здавання у найм; узгоджувати 

договірні умови, оформлює операції з нерухомістю; надавати допомогу 

клієнтам у збиранні необхідних документів і оформленні угод; забезпечувати 

своєчасне одержання платіжних документів після оформлення угод; 

інформувати клієнтів про слушні пропозиції, які надійшли, консультувати з 

питань, щодо характеристик розглянутих об'єктів нерухомості та ступеня 

відповідності їх певним вимогам; організовувати підписання договорів купівлі-

продажу або передавання в оренду об'єктів нерухомості; сприяти своєчасному 

оформленню необхідних клієнтам документів для укладання угоди, 

забезпечувати їх збереженість; представляє інтереси клієнтів під час здійснення 

взаємодії з іншими працівниками агентства та інших установ, які беруть участь 

в оформленні угод; складати встановлену звітність про виконану роботу. 

Зміст програми такий: 

а) Організаційно-правові засади управління нерухомістю. 

Нерухоме майно: характеристика, правовий статус та особливості 

управління. Нормативно-правові основи управління нерухомістю. 

Документальне забезпечення передання нерухомості в управління. 

Взаємовідносини управителя з органами управління ОСББ, власниками жилих 
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та нежилих приміщень, з органами державної влади та місцевого 

самоврядування. Договірні відносини управителя з надавачами житлово-

комунальних послуг.  

б) Сучасні технології управління нерухомістю. 

Фасиліті-менеджмент у системі управління нерухомістю. Основні етапи 

управління інфраструктурою. Взаємодія фасиліті-менеджменту та 

девелопмента на різних стадіях життєвого циклу об’єкта нерухомості. Стадії 

проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатація об’єкта. 

Управління вартістю проектів у сфері управління нерухомістю. Оцінка і аналіз 

проектів з девелопмента нерухомості. Логістика нерухомості. Засади 

логістичного підходу в управлінні нерухомістю.  

в) Фінансовий облік та менеджмент управління нерухомістю. 

Організація управлінського обліку в управлінні нерухомістю. Фінансове 

планування та звітність управителя. Бухгалтерський та фінансовий облік 

об’єктів, що перебувають в управлінні та операцій з ними. Оподаткування 

діяльності з управління нерухомим майном та податкова звітність.  

г) Управління інвестиціями у нерухомість. 

Особливості формування та управління резервним, ремонтним, 

амортизаційним та іншими спеціальними фондами в управлінні нерухомим 

майном. Визначення розміру відрахувань до фондів мешканців 

багатоквартирного будинку. Порядок використання ремонтного та 

амортизаційного фонду. Джерела формування фондів та фінансування 

капітального ремонту. Грантове фінансування капітального ремонту. Цільові 

субсидії місцевих бюджетів у формуванні фондів. Кредитний механізм 

фінансування. Інвестиційні механізми фінансування модернізації нерухомості. 

Управління інвестиційними проектами. Терміни окупності інвестиційних 

проектів у будівництві.  

д) Основи управління будівництвом, технічною експлуатацією і 

обслуговуванням об’єктів нерухомості. 
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Організація управління технічною експлуатацією та обслуговуванням 

об’єктів житлової нерухомості. Документальне забезпечення стану, утримання 

та експлуатації огороджувальних конструкцій будинків і споруд, інженерних 

мереж, елементів благоустрою, розташованих на прибудинковій території. 

Інвентаризація та паспортизація об’єктів нерухомості. Планування 

профілактичних, поточних та капітальних ремонтів об’єктів нерухомості. 

Договірні відносини з підрядниками щодо проведення ремонтних робіт.  

е) Фінансово-економічна безпека в управлінні нерухомістю. 

Механізми і порядок формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги, утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. 

Калькулювання вартості послуг управителя об’єктом нерухомості. 

Витрати на управління багатоквартирним будинком та прибудинковою 

територією: порядок формування, розмір та розподіл поточних витрат між 

власниками приміщень. Показники ефективності діяльності управителя.  

ж) Управління цілісними земельно-майновими комплексами. 

Поняття цілісного майнового комплексу. Управління майном, переданим 

управителю в управління. Управління спільним майном. Земельної ділянки та 

прибудинкової території, порядок їх використання. Фасиліті-менеджмент в 

управлінні нерухомістю, як цілісним майновим комплексом. Управління 

асоціацією. 

У авторській програмі «Енергетичний менеджмент у теплопостачанні» 

зазначено, що енергоменеджер повинен:  

знати: законодавчі, нормативні акти, постанови та розпорядження з 

питань енергетичної політики України; нормативно-правові акти з питань 

енергоефективності та енергозбереження; основи цивільного, господарського та 

банківського законодавства; основи бухгалтерського обліку; економіку та 

організацію виробництва, праці та управління; основи трудового 

законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту; правила й норми технічної експлуатації об’єктів;  



 

182 
 

основне технологічне обладнання та його характеристики; бути добре 

обізнаним з підприємством та його технологічними процесами;  

вміти: збирати, систематизувати, здійснювати аналіз, інтерпретацію і 

представлення інформаційних матеріалів з енергоспоживання на електронних 

та паперових носіях; розробляти енергоощадні заходи; спілкуватись і 

взаємодіяти з людьми, у тому числі з фахівцями суміжних галузей (архітектура, 

будівництво, охорона довкілля, техніка безпеки, протипожежний захист, 

оформлення інтер'єру тощо); мати інженерні навички та бути обізнаним з 

методами ведення економічного аналізу; постійно розширювати власні знання 

про нові технології, зміни у законодавстві (періодичні видання, наукові роботи, 

матеріали конференцій та семінарів, нормативні та правові документи, курси 

підвищення кваліфікації, професійні книги та довідники, рекламна література 

та інші інформаційні видання); враховувати психологічні чинники 

постачальників та споживачів. 

Зміст програми такий: 

а) Організаційно-правові засади управління енергоефективністю та 

енергозбереженням. 

Нормативно-правове регулювання енергоефективності та 

енергозбереження. Стандартизація та сертифікація у сфері енергозбереження. 

Служба енергоменеджменту підприємств житлово-комунального господарства.   

б) Організація і проведення енергетичного аудиту, паспортизація, санація 

та модернізація об’єктів нерухомості. 

Нормативно-правове забезпечення проведення енергетичного 

обстеження. Договірні відносини при проведенні енергоаудиту, паспортизації 

та санації об’єктів нерухомості. Методика і організація енергоаудиту. Вартісні 

показники енергоаудиту. Енергосервісні контракти (угоди). Основні фінансово-

економічні показники заходів з енергозбереження. Енергопаспорт та 

енергозвітність. 

в) Нормування та контроль енерговитрат у житлових та комунальних 

об’єктах.  
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 Енергетичний баланс об’єкта ЖКГ. Нормування витрат паливно-

енергетичних ресурсів. Контроль втрат теплової енергії при транспортуванні та 

споживанні. Нормування запасів палива. Методи нормування питомих витрат 

палива. Техніко-економічне обґрунтування заходів щодо підвищення 

енергоефективності житлових та комунальних об’єктів. 

г) Енергозберігаючі технології у теплопостачанні і оцінка їх 

ефективності. 

Класифікація енергозберігаючих заходів по виду та складу економічного 

ефекту. Управління енергозбереженням. Економічне стимулювання щодо 

енергозбереження. Інформаційне забезпечення енергозбереження. Позитивний 

досвід енергозбереження на об’єктах ЖКГ. 

д) Економічний аналіз проектів енергозбереження. 

Планування капітальних витрат на розвиток енергетичних джерел та їх 

диверсифікацію. Схеми та механізми фінансування проектів з 

енергозбереження. Економічні та організаційні методи проектного аналізу. 

Показники ефективності проектів з енергозбереження.  

е) Управління інфраструктурою теплопостачання (фасиліті менеджмент). 

Стадії проектування і введення в експлуатацію об’єктів теплопостачання. 

Безпечна експлуатація систем теплопостачання на основі фасиліті 

менеджменту. Управління вартістю проектів у сфері теплопостачання. 

Логістика в управлінні теплопостачанням.  

ж) Енергетичне планування в управлінні теплопостачанням міста та 

області. 

Сучасні технології енергетичного планування у теплопостачанні міста та 

області. Теплопостачання у складі енергетичного плану міста та області. 

Стандарти теплопостачання міст. Планування та прогнозування при 

формування енергетичних балансів.  

У авторській програмі «Енергетичний менеджмент у водопостачанні» 

енергоменеджер повинен:  
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знати: законодавчі, нормативні акти, постанови та розпорядження з 

питань енергетичної політики України; нормативно-правові акти з питань 

енергоефективності та енергозбереження; основи цивільного, господарського та 

банківського законодавства; основи бухгалтерського обліку; економіку та 

організацію виробництва, праці та управління; основи трудового 

законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту; правила й норми технічної експлуатації об’єктів;  

основне технологічне обладнання та його характеристики; бути добре 

обізнаним з підприємством та його технологічними процесами водопостачання 

та водовідведення;  

вміти: збирати, систематизувати, здійснювати аналіз, інтерпретацію і 

представлення інформаційних матеріалів з енергоспоживання на електронних 

та паперових носіях на об’єктах водопостачання та водовідведення; розробляти 

енергоощадні заходи; спілкуватись і взаємодіяти з людьми, у тому числі з 

фахівцями суміжних галузей (архітектура, будівництво, охорона довкілля, 

техніка безпеки, протипожежний захист, оформлення інтер'єру тощо); мати 

інженерні навички та бути обізнаним з методами ведення економічного аналізу; 

постійно розширювати власні знання про нові технології, зміни у законодавстві 

(періодичні видання, наукові роботи, матеріали конференцій та семінарів, 

нормативні та правові документи, курси підвищення кваліфікації, професійні 

книги та довідники, рекламна література та інші інформаційні видання); 

враховувати психологічні чинники постачальників та споживачів. 

Зміст програми такий: 

а) Організаційно-правові засади управління енергоефективністю та 

енергозбереженням. 

Нормативно-правове регулювання енергоефективності та 

енергозбереження. Стандартизація та сертифікація у сфері енергозбереження. 

Служба енергоменеджменту підприємств житлово-комунального господарства.   

б) Організація і проведення енергетичного аудиту, паспортизація, санація 

та модернізація об’єктів нерухомості. 
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Нормативно-правове забезпечення проведення енергетичного 

обстеження. Договірні відносини при проведенні енергоаудиту, паспортизації 

та санації об’єктів нерухомості. Методика і організація енергоаудиту. Вартісні 

показники енергоаудиту. Енергосервісні контракти (угоди). Основні фінансово-

економічні показники заходів з енергозбереження. Енергопаспорт та 

енергозвітність. 

в) Нормування та контроль енерговитрат у житлових та комунальних 

об’єктах.  

Енергетичний баланс об’єкта ЖКГ. Нормування витрат паливно-

енергетичних ресурсів. Контроль втрат теплової енергії при транспортуванні та 

споживанні. Нормування запасів палива. Методи нормування питомих витрат 

палива. Техніко-економічне обґрунтування заходів щодо підвищення 

енергоефективності житлових та комунальних об’єктів. 

г) Енергозберігаючі технології у  водопостачанні та водовідведенні і 

оцінка їх ефективності. 

Класифікація енергозберігаючих заходів по виду та складу економічного 

ефекту. Управління енергозбереженням. Економічне стимулювання щодо 

енергозбереження. Інформаційне забезпечення енергозбереження. Позитивний 

досвід енергозбереження на об’єктах ЖКГ. 

д) Економічний аналіз проектів енергозбереження. 

Планування капітальних витрат на розвиток енергетичних джерел та їх 

диверсифікацію. Схеми та механізми фінансування проектів з 

енергозбереження. Економічні та організаційні методи проектного аналізу. 

Показники ефективності проектів з енергозбереження.  

е) Управління інфраструктурою водопостачання та водовідведення 

(фасиліті-менеджмент). 

Стадії проектування і введення в експлуатацію об’єктів водопостачання 

та водовідведення. Безпечна експлуатація систем водопостачання та 

водовідведення на основі фасиліті-менеджменту. Управління вартістю проектів 
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у сфері водопостачання та водовідведення. Логістика в управлінні 

водопостачанням та водовідведенням.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

Проведений комплексний аналіз умов беззбитковості функціонування 

територіальних громад, дозволяє дійти таких висновків. 

а) Побудоване «дерево моделей», що містить логістичні моделі, є 

найбільш досконалим в процесі побудови оптимальної моделі управління 

фінансовими ресурсами територіальної громади. 

Таким чином, можливо очікувати, що у своїй діяльності територіальна 

громада повинна намагатись досягти певного оптимального рівня 

рентабельності (він є нормою прибутку у моделях фінансових потоків). 

Недоцільно його збільшувати надалі, необхідно переходити на якісно новий 

рівень організації діяльності. 

б) Встановлено, що використання математичного апарата нечітких 

множин до оцінки інвестиційних проектів сприятиме підвищенню 

достовірності прогнозних розрахунків щодо економічної і соціальної 

ефективності програм та проектів управління територіями. 

Це, з одного боку, дозволяє враховувати різні за величиною термінами та 

умовами отримання грошові потоки, що є складовими проекту або програми. 

З іншого боку – оцінку проекту або програми розвитку територіальної громади 

здійснювати одночасно за кількісними та якісними показниками. 

в) Результатом моделювання умов беззбиткового, стабільного 

функціонування фінансової системи територіальної громади є пропозиції щодо 

реалізації різних типів фінансової політики. 

До параметрів впливу на стан фінансів територіальної громади, що 

потребують детального розгляду у подальших дослідження, доцільно віднести 

такі: вихідні фінансові можливості (капітал); сезонність виробничих процесів; 

стан та можливості правового забезпечення процесу реформування; наявність 

фінансових установ та ефективні процеси фінансового менеджменту (місцеві 
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банки); можливості використання фінансових інструментів, а саме облігацій, 

векселів, ф’ючерсів та ін. 

г) Побудована математична модель управління територіальною громадою 

з використанням багатогалузевої моделі національного господарства та 

Кайдзен-стратегії. 

Доведено, що застосування Кайдзен-стратегій дозволить ефективно 

організувати, контролювати та здійснювати управляючий вплив на складну 

систему якою є територіальна громада в умовах її динамічного розвитку. 

д) Проведено аналіз світової практики ціноутворення у природних 

монополіях, до числа яких належить вітчизняне ЖКГ. Встановлено, що 

основними методами монопольного ціноутворення є: регулювання норми 

прибутку; регулювання верхньої межі тарифу (цінове лімітування); схема 

участі у прибутку із ковзкою шкалою; цінова дискримінація; багатоставочні 

тарифи; ціноутворення за різними формами конкуренції, що сумісні із 

природною монополією. 

Отримані результати свідчать про необхідність модифікації 

монопольного ринку житлово-комунальних послуг введенням елементів 

конкуренції. 

е) Встановлено, що в Україні загострилась проблема забезпечення 

продовольством населення на раціональному рівні споживання. Існує 

об'єктивна необхідність розробки концептуальних системних засад 

забезпечення продовольчими ресурсами населення України на основі нових 

управлінських технологій. 

Доведено, що проблему забезпечення населення України продовольчими 

ресурсами доцільно вирішити спочатку на рівні територіальних громад, а вже 

потім, на рівні регіонів та країни. 

ж) На основі аналізу ознак природних монополій та їх порівняння з  

сутнісними характеристиками територіальних громад існують підстави вважати 

територіальні громади з певним наближенням, регіональними природними 

монополіями. 
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Показано, що у будь-якої окремої адміністративно-територіальної 

одиниці, як і у природної монополії, наявні постійні витрати та низькі граничні 

витрати. 

з) Доведено, що в умовах децентралізації подолання соціально-

економічних проблем, стане завданням не тільки муніципальних органів влади, 

але й керівників територіальних громад та громадських об’єднань. Наразі, існує 

необхідність активізації підготовки нових висококваліфікованих фахівців для 

вирішення проблем управління нерухомістю на мікро-, мезо- та макрорівнях. 

Встановлені особливості підготовки керівників територіальних громад, 

що поєднують теоретичну і практичну підготовку. Запропоновані авторські 

програми, призначені для введення у науковий і практичний обіг нових 

сучасних знань з менеджменту й економіки щодо навчання та перепідготовки 

керівників територіальних громад, громадських об’єднань, керівного складу 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), а саме голів 

ОСББ, управителів, бухгалтерів, голів ревізійних комісій ОСББ, керівників 

управляючих компаній, а також керівників комунальних підприємств та 

керівників структурних підрозділів.  
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