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В статье представлена модель рационального ценообразования на услуги
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The article presents the model of rational pricing for services of water supply enterprises; it
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Постановка проблеми. Проблематика ефективного функціонування жит-
лово-комунального сектору економіки справедливо вважається як надзвичай-
но актуальною, так і суперечливою, оскільки в ній не тільки переплітаються
інтереси всіх верств суспільства, влади та відповідних підприємств, а й потре-
бують свого вирішення гострі економічні та соціальні питання. Об'єктивна
реальність спричиняє необхідність пошуку комплексного рішення, за основу
якого можна взяти відбудову моделі руху фінансових ресурсів житлово-кому-
нальної сфери. Це дозволить врахувати інтереси всіх учасників процесу со-
ціально-економічної та виробничої взаємодії і визначити фінансові парамет-
ри роботи галузі в конкретних умовах її функціонування. 
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Аналіз останніх публікацій. Функціонування житлово-комунального сек-
тору розглядається дослідниками доволі ретельно. Різні аспекти процесу ціно-
утворення на житлово-комунальні послуги представлені в працях А. Базилюк
[2], С. Богачова [4], І.О. Гури [7], М.М. Забаштанського [9], О.О. Лук'янченко
[18], І.Г. Мельник [19], В. Чиж [27]. Над удосконаленням організаційно-
економічного механізму функціонування житлово-комунального господарст-
ва працюють О.М. Білянський [3], В.А. Воротинцев [6], В.О. Інговатова [15],
В.Н. Інякін [13; 14], Л.П. Карбовник [16]. Окремим проблемним моментам та-
кож присвячені дослідження інвестування галузі Г. Волинського [5], якості
нормативно-правового забезпечення галузі І.О. Драган [8], особливостей дер-
жавного регулювання галузі та її регіонального розвитку – Є.В. Коротаєва
[17], Г.І. Онищук [20], В.В. Рибак [24], О.Т. Рибалка [23], Т.М. Строкань [26].
Різні аспекти, розглянуті дослідниками, підтверджують актуальність пробле-
ми та потребують системного вивчення.

Мета дослідження – завдяки опрацюванню узагальненої балансової моде-
лі фінансових потоків у водопостачанні усунути її суттєві обмеження й обґрун-
тувати окремі показники.

Основні результати дослідження. У праці [21] запропонована узагальнена
модель фінансових потоків у водопостачанні, яка дозволяє прогнозувати кін-
цеві фінансово-економічні результати функціонування підприємств галузі.
При цьому постачальник послуг розглядається як одна з ланок в складному
взаємозв'язаному комплексі «власник – постачальник – споживач». 

У даному випадку під «власником» розуміється територіальна або інша
спільнота людей, що проживають на певній території, в комунальній власнос-
ті якої знаходяться інженерні мережі і комунікації. Вся римська тріада права
(володіння – розпорядження – використання), згідно із Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні» [1], щодо даних комунікацій нале-
жить саме цій общині. 

Під «постачальником» розуміється конкретне підприємство житлово-ко-
мунального господарства, яке експлуатує одним із способів (оперативне уп-
равління, оренда, концесія), передбаченим чинним законодавством, цілісні
майнові комплекси, що знаходяться в комунальній власності, із забезпечення
водопостачання та водовідведення. 

«Споживач», задіяний у складній системі державних соціальних і фіскаль-
них стосунків, перетворює зазначений ланцюжок саме на взаємозв'язаний
комплекс, в якому переплітаються різноспрямовані вектори інтересів власни-
ка, постачальника і споживача. Розробник моделі, орієнтуючись на цей взає-
мозв'язок, через оптимізацію фінансових потоків спробував врахувати біль-
шість чинників, які впливають на взаємини в житлово-комунальній сфері всіх
учасників процесу. Проте узагальнена модель має низку обмежень, які знижу-
ють практичну цінність від її використання. Такими обмеженнями є те, що:

- в галузі працює єдиний постачальник послуг, який надає послуги з водо-
постачання і водовідведення;

- взаємини постачальника послуг з органами державного управління об-
межуються єдиним рівнем бюджету;
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- всі надані послуги сплачені протягом звітного періоду, за який прийнято
один рік;

- цінова дискримінація не використовується, тобто тариф для всіх катего-
рій споживачів однаковий; 

- рівень доходів населення оцінюється з урахуванням середньої заробітної
плати на одного жителя;

- всі жителі є споживачами послуг [21].
Модель була удосконалена, що дозволило частково усунути деякі обмежен-

ня, які діяли при її побудові. Так, у праці [22] представлена модель, в якій знято
обмеження щодо єдиного рівня бюджету. Йдеться про те, що спочатку в моделі
передбачалася взаємодія постачальника послуг і споживача лише з абстрактним
бюджетом, який є власником інженерних комунікацій. Таким є місцевий бюд-
жет, що займає свою нішу в бюджетній системі України. Насправді ж соціальні
питання фінансуються з державного бюджету. В результаті виникає досить па-
радоксальна ситуація, за якої рішення у сфері тарифної політики житлово-ко-
мунального господарства, що приймаються на місцях, дозволяють побічно уп-
равляти не лише і не стільки місцевим, скільки державним бюджетом [22]. 

В основі вдосконалення початкового варіанту моделі проведено розкла-
дання доходу підприємства житлово-комунального господарства на 4 складо-
ві: дохід за надані споживачеві послуги (Дп); перерахування з державного
бюджету на компенсацію вартості наданих послуг для пільгових категорій на-
селення (Дл); субсидії для населення (Дс); дотація з місцевого бюджету на
компенсацію різниці в тарифах (Дт).

У такому випадку з'являються додаткові обмеження і зберігаються ті, які
не усуває запропонована модель:

- послуги надаються лише для населення; 
- надані послуги сплачені в повному об'ємі;
- постачальник не є підприємством комунальної форми власності, а

експлуатує цілісні майнові комплекси на правах оренди або лізингу;
- дотація на різницю тарифів надається з місцевого бюджету;
- частина прибутку постачальника перераховується до місцевого бюджету,

а частина – в державний;
- податок на додану вартість перераховується в повному об'ємі до держав-

ного бюджету;
- дотація надається без податку на додану вартість;
- пільги і субсидії надаються з податком на додану вартість;
- підприємство працює в умовах нульової рентабельності.
Неважко помітити, що перше і друге обмеження досить істотні, оскільки:
- в Україні практично немає підприємств водопостачання, які надають

послуги лише для населення. Найчастіше передбачається цінова диференціа-
ція на три категорії споживачів: населення, бюджетні організації, промислові
(або комерційні) споживачі. Крім того, сам тариф для населення також може
мати декілька градацій (за наявності приладів обліку або за нормами вжитку,
залежно від умов мешкання і водоспоживання тощо);

- оплата послуг на сьогодні не здійснюється в повному об'ємі. Чинники,
які впливають на рівень оплати споживачами отриманих послуг, вимагають
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свого наукового осмислення. У практичній діяльності підприємств немає жод-
ного науково обґрунтованого нормативного документа, який регулює дане пи-
тання. Його вирішення на сьогодні знаходиться в адміністративній площині.

Формула у початкових моделях для визначення прибутку постачальника
послуг розглядає прибуток підприємства як двокомпонентний дохід (безпосе-
редньо від реалізації послуг і бюджетні дотації) за вирахуванням витрат під-
приємства. В той же час формула для визначення доходу постачальника, який
дорівнює сумі оплаті за надані послуги, розглядає дохід від надання послуг на-
селенню і промисловим споживачам, а формула визначення доходу поста-
чальника житлово-комунальних послуг у другому варіанті моделі детальніше
розкриває різні види бюджетних вступів як дохід. Формула прибутку пос-
тачальника послуг у другому варіанті моделі розглядає в системі «дохід – ви-
трати – прибуток» наявність податку на додану вартість, що відповідає фак-
тичному стану речей. Тариф на одиницю послуги з урахуванням ПДВ (Т),
змінні витрати постачальника на одиницю послуги (Зпер) є усередненими
показниками по всіх категоріях споживачів. Об'єм наданих послуг (Q) і постій-
ні витрати постачальника (Зпост) – сумарні показники по всіх споживачах.

Крім зазначеного вище, модель повинна також враховувати:

(1)

(2)

де П – прибуток постачальника послуг; ДП – дохід постачальника житлово-
комунальних послуг; Z – витрати постачальника послуг; ДПп – дохід поста-
чальника від надання послуг промисловим споживачам; ДПн – дохід поста-
чальника від надання послуг населенню; Дл – перерахування з державного
бюджету на компенсацію вартості наданих послуг для пільгових категорій на-
селення; Дс – субсидії для населення; Дт – дотація з місцевого бюджету на
компенсацію різниці в тарифах.

Дохід від комерційних споживачів потребує коректування з точки зору
наявності певної цінової еластичності, тому формула матиме такий вигляд:

(3)

де fП – певна функція, що описує рівень доходу підприємства від промислових

(комерційних) споживачів залежно від еластичності вжитку і (можливо) інших
чинників            

Формули у другому варіанті моделі враховують дохід від послуг, які
надаються населенню, і суми субсидій, отриманих як дохід. Коректування цих
формул передбачає розмежування тарифів і об'ємів послуг для населення та
обліку залежності рівня оплати послуг від зовнішніх чинників               

(4)

(5)

Формула, яка характеризує показник рівня доходів населення, в моделі
може бути залишена в колишньому вигляді, хоча це і не означає відсутності
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необхідності детальнішого її дослідження і коректування надалі. Аналогічні дії
необхідно виконати і з формулами, які відображають визначення об'єму по-
слуг у натуральному вираженні, наданих промисловим споживачам; об'єму
послуг у натуральному вираженні, наданих населенню; витрати постачальни-
ка послуг; параметр, що характеризує рівень доходів населення.

(6)

(7)

(8)

(9)

де Qп – об'єм послуг у натуральному вираженні, наданих промисловим спо-
живачам; Qн – об'єм послуг у натуральному вираженні, наданих населенню;
ПВп – питома вага промислового вжитку в загальному об'ємі наданих послуг
у натуральному вираженні; НВ – норма вжитку води на одну людину в день;
Zпост – постійні витрати на надання послуг постачальником; Zзмін – змінні
витрати на одиницю наданої послуги; ДН – параметр, який характеризує рі-
вень доходів населення; ЗРБН – заробітна плата з розрахунку на одного жите-
ля в місяць; Ч – чисельність споживачів послуг серед населення.

Підприємство отримує право на дотацію з місцевого бюджету на різницю
в тарифах у зв'язку з державним регулюванням цін в тому випадку, якщо вста-
новлений тариф не забезпечує рентабельну роботу постачальників житлово-
комунальних послуг. При цьому граничний рівень рентабельності законодав-
чо не встановлений. Запропонована у другому варіанті моделі формула визна-
чає рівень дотації з урахуванням нульової рентабельності. Залишимо це обме-
ження для подальших досліджень. Крім того, формули для визначення сум по-
датку на прибуток, оцінки суми ПДВ і доходів місцевого та державного бюд-
жетів з послуг водопостачання коректувань не потребують. 

Таким чином, сукупність формул (1)–(9) і тих формул з моделей, які не
потребують подальших коректувань, математично відображають балансову
модель фінансових потоків, в якій, порівняно з раніше запропонованими мо-
делями [21; 22], усунуті такі обмеження:

- взаємини постачальника послуг з органами державного управління об-
межуються єдиним рівнем бюджету;

- не використовується цінова дискримінація, тобто тариф для всіх катего-
рій споживачів однаковий; 

- послуги надаються лише для населення; 
- надані послуги сплачені в повному об'ємі.
Представлена модель може бути названа моделлю раціонального ціноут-

ворення на послуги підприємств водозабезпечення. Практичне вживання мо-
делі фінансових потоків у водопостачанні, яка дозволяє прогнозувати кінцеві
фінансово-економічні результати функціонування підприємств галузі, перед-
бачає ретельне вивчення функцій fп і fн та чинників, які впливають на ключові

показники фінансової діяльності підприємств житлово-комунального секто-
ру. 
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Одним із чинників визначення рівня розвитку економіки країни є показ-
ники стану житлово-комунального господарства. Тому важливим етапом ро-
боти буде перевірка впливу різних чинників на рівень оплати комунальних по-
слуг.

Вивчення чинників впливу як моментних показників не виявило стійкої
залежності. Тому в подальших пошуках варто враховувати динаміку показни-
ків, наведену в [25], щоб знайти стійку залежність та описати її.

На рівень оплати комунальних послуг впливають різні чинники, серед
яких важливо оцінити такі: середньомісячна заробітна плата та заборгованість
із виплати заробітної плати. 

Дослідження проведемо за допомогою кореляційно-регресійного аналізу
даних Головного управління статистики Донецької області про рівень серед-
ньомісячної заробітної плати і заборгованості із виплати заробітної плати та
фактичних даних звітності Горлівського управління водопровідно-каналіза-
ційного господарства державного виробничого підприємства (УВКГ ДВП)
«Укрпромводчермет» (форма №1С – водопостачання, водовідведення) про
надання житлово-комунальних послуг та їх оплату за 2005–2007 роки. Додат-
ково для аналізу розрахуємо коефіцієнт оплати послуг як співвідношення об-
сягу оплачених послуг до чистого доходу від реалізації послуг.

Такі розрахунки проводилися в [25], однак тепер варто зосередитися на
даних окремого міста (м. Горлівки) в динаміці (табл. 1).

Таблиця 1. Вихідні дані для аналізу впливу різних факторів на коефіцієнт
оплати послуг (по м. Горлівка 2002–2007 рр.)*

Серед наведених чинників стійка залежність спостерігається між рівнем
невиплаченої заробітної плати та коефіцієнтом оплати послуг (КОПН) насе-
ленням (R2 = 63%); між середньомісячною заробітною платою та коефіцієн-

том оплати послуг населенням (R2 = 63%). Найбільш статистично виправдані
види залежності представлені на графіках (рис. 1–2).

Таким чином, проведені статистичні спостереження дозволили нам дос-
лідити ті параметри моделі раціонального ціноутворення на послуги підпри-
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ємств водозабезпечення, які пов'язані з коефіцієнтом оплати житлово-кому-
нальних послуг. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу рівня оплати
послуг населенням виявлена залежність від таких зовнішних чинників, як рі-
вень заборгованості із заробітної плати та середньомісячна заробітна плата. 

Рис. 1. Графік залежності рівня оплати комунальних послуг населенням (у)
від середньомісячної заробітної плати (x), побудовано та розраховано

за даними [10–12]

Рис. 2. Графік залежності рівня оплати комунальних послуг населенням
(у) від невиплаченої заробітної плати (x), побудовано та розраховано

за даними [10–12]
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Висновки. У дослідженні удосконалено модель раціонального ціноутво-
рення на послуги підприємств водозабезпечення за рахунок зняття низки об-
межень, пов'язаних з умовою існування: одного рівня бюджету; населення як
єдиного споживача послуг; 100-відсотковою оплатою наданих послуг. Обґрун-
товано окремі показники моделі за рахунок виявлення залежності рівня опла-
ти послуг від різних зовнішних чинників (рівень заборгованості із заробітної
плати, середньомісячна заробітна плата). Це в подальшому дозволить досліди-
ти практичне використання моделі раціонального ціноутворення з метою
оцінки макроекономічної та мікроекономічної ефективності моделі раціо-
нального ціноутворення на послуги підприємств водозабезпечення.
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