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ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ
А.П. Скорик. Модель регулирования дея-

тельности субъектов природных монополий в
жилищно-коммунальном комплексе. Дается
определение природной монополии. Приводится
анализ развития рынка природных монополий в
Украине. Исследуется мировой опыт и предлагает-
ся модель  регулирования деятельности субъектов
природных монополий в условиях Украины.

A.P. Skoryk. Model for regulating the activity
of subjects of natural monopolies in the housing-
municipal complex. The definition of a natural mo-
nopoly is given. The development of natural, monopo-
lies market in Ukraine is analyzed. The world’s ex-
perience is investigated and model of regulating the
activity of natural monopolies subjects in the condi-
tions of Ukraine is proposed.

Підвищення ефективності державного регулювання діяльності суб’єктів природних моно-
полій у житлово-комунальному комплексі — одне із найбільш актуальних завдань, які стоять
перед урядом України на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни. Це зумов-
лено тим, що суб‘єкти природних монополій у житлово-комунальному господарстві виробля-
ють життєво необхідну продукцію і здійснюють вагомий вплив на всі сфери підприємництва.

В економічній теорії при класичному підході до визначення природної монополії вона роз-
глядається як ринкова структура, для якої характерним є зниження середніх загальних витрат
при збільшенні обсягів продажу. Головною причиною існування природних монополій у виро-
бничій сфері діяльності окремих галузей є те, що через значну капіталоємкість ринків природ-
них монополій виграш від запровадження конкуренції на цих ринках не покриває значних ви-
трат суспільства на запровадження конкуренції. Якщо на ринку буде діяти один господарюю-
чий суб’єкт, то середні загальні витрати цього суб’єкта при існуючому рівні попиту на товари
(послуги), існуючій технології постійно знижуються завдяки оптимізації виробництва. При
цьому знижуватимуться питомі витрати суб’єкта господарювання при збільшенні ним обсягів
виробництва, тобто досягається економія на масштабі виробництва [1].

Закон України “Про природні монополії” визначає, що природною монополією є “стан то-
варного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови
відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істот-
ним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробницт-
ва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути
замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному
ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари” [2].

На сучасному етапі економічного розвитку ринки природних монополій є найчисленні-
шою групою монополізованих регіональних товарних ринків в країні. Згідно зі звітом антимо-
нопольного комітету станом на березень 2004 р. з 4358 монополізованих ринків 1729 — це рин-
ки природних монополій, що складає майже 40 % всіх монополізованих товарних ринків краї-
ни.

Основну частину ринків природних монополій складають регіональні ринки комунальних
послуг: централізованого водопостачання і водовідведення та централізованого теплопостачан-
ня. Це свідчить про те, що населення (або домогосподарства), підприємства, організації та
установи отримують комунальні послуги переважно від підприємств — суб’єктів природних
монополій, діяльність яких підлягає регулюванню.

Світовий досвід свідчить, що серед різних варіантів регулювання діяльності суб’єктів при-
родних монополій у секторах централізованого водопостачання та водовідведення та централі-
зованого теплопостачання можна виділити такі основні моделі:

— із зосередженням регуляторних функцій на рівні спеціально створеного центрального
регуляторного органу;
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— із поєднанням регуляторних функцій центральними та місцевими регуляторними орга-
нами, зокрема: зосередженням регуляторних функцій на рівні центральних виконавчих органів
влади — міністерств і відомств та місцевих регуляторних органів, тобто виконавчих органів
місцевого самоврядування або спеціальних регуляторних органів, створених на рівні підпри-
ємств або регіонів.

Немає єдиної думки щодо переваг тієї чи іншої моделі. При цьому, перший варіант моделі
регулювання сьогодні застосовується в Великобританії, де вперше у світовій практиці відбула-
ся приватизація секторів водопостачання та водовідведення. На рівні спеціально створених
центральних регуляторних органів здійснюється також регулювання сектору водопостачання та
водовідведення у країнах Балтії та країнах Південної Америки: Венесуелі, Аргентині, Перу,
Чилі. У США у секторі водопостачання та водовідведення більш поширеним є другий варіант
моделі, що пов’язано із географічною розгалуженістю країни та високим рівнем самостійності
штатів та органів місцевого самоврядування.  У секторі теплопостачання США,  як і в секторі
електроенергетики, регулювання здійснюється регіональними агентствами центрального орга-
ну. У країнах Європейського Союзу, СНД та Близького Сходу також спостерігається другий
варіант моделі регулювання секторів водопостачання, водовідведення та теплопостачання.

Існують і інші підходи до визначення моделей регулювання діяльності суб’єктів природ-
них монополій. Зокрема, у розвинутих країнах з ринковою економікою, в яких правові системи
регулювання діяльності суб‘єктів природних монополій удосконалювалися протягом десяти-
літь, можна визначити такі основні форми державного регулювання діяльності суб‘єктів при-
родних монополій, у яких збережено домінування приватного капіталу:

— організація конкурсів за вхід на монопольний ринок,
— цінове регулювання діяльності безпосередньо на ринку.
Перший варіант моделі передбачає організацію конкуренції на монопольному ринку в фо-

рмі конкурсу (аукціону). Переможець його одержує виключне право на виробництво у масшта-
бах країни або на регіональному (локальному) ринку.

Регулювання діяльності безпосередньо на ринках, де здійснюють діяльність суб’єкти при-
родних монополій, відбувається за двома відмінними моделями. В основі першої – регулюван-
ня норми прибутку, а другої — регулювання тарифів за методом встановлення їх граничного
рівня. В обох випадках регулювання здійснюють спеціальні органи. Ступінь конкурентності
ринку кожної підгалузі знаходиться під контролем окремих організацій, наприклад, у Великоб-
ританії — Управління справедливої торгівлі та Комісії з монополій.

В міжнародній практиці всі методи регулювання цін (тарифів) умовно поділяються на:
— традиційний метод регулювання “витрати плюс”;
— методи, за допомогою яких реалізується принцип “заохочувального регулювання” дія-

льності суб‘єктів природних монополій [3].
Практичне впровадження напрацювань дослідників частково знайшли при проведенні

економічних реформ, де це було доцільним з точки зору досягнення найвищої ефективності
діяльності підприємств та одержання найбільших вигод для споживачів. Прикладом може слу-
жити створення засад конкуренції на ринку електричної енергії за рахунок розподілу єдиного
процесу надання послуг на окремі стадії — виробництво, передача, оптове постачання та роз-
поділ споживачам електроенергії.

Вважається, що монопольний компонент є притаманним тільки етапу передачі електрое-
нергії та оптовому її розподілу. На інших етапах цілком може розвиватися конкуренція в тій чи
іншій формі.

Приватизація майна суб’єктів природних монополій та створення конкурентного середо-
вища в окремих сегментах господарської діяльності, в яких воно є доцільним, привели до необ-
хідності регулювання структури і сфери діяльності, яка не може бути конкурентною. В резуль-
таті, в міжнародній теорії та практиці з’явилося поняття “заохочувального регулювання”. Його
відмінною рисою є орієнтація на певні показники (здебільшого пов’язані з продуктивністю дія-
льності) з метою розробки та використання в ціноутворенні стимулів до підвищення ефектив-
ності роботи. Цей принцип регулювання цін виник як альтернатива традиційному методу регу-
лювання тарифів “витрати плюс”, або, використовуючи його іншу назву, — методу регулюван-
ня шляхом встановлення граничної рентабельності (норми прибутку).
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Разом з тим, у науковій літературі нема інтегрованих досліджень, які б відображали особ-
ливості функціонування суб’єктів природних монополій у житлово-комунальному господарстві
в перехідній економіці України за умов реалізації прийнятого регуляторного законодавства.

Відмінною рисою поняття “заохочувального регулювання” є орієнтація на певні показники
(здебільшого пов’язані з продуктивністю діяльності) з метою розробки та використання в ціно-
утворенні стимулів до підвищення ефективності роботи. Цей принцип регулювання цін виник
як альтернатива традиційному методу регулювання тарифів “витрати плюс” (так званий метод
регулювання шляхом встановлення граничної рентабельності (норми прибутку).

За цим методом підприємство може відшкодовувати в тарифах витрати операційної діяль-
ності, капітальні витрати та забезпечувати прибутковість акціонерного/або інвестованого капі-
талу.

Планові доходи підприємства визначаються за формулою [4]
RR OE D T RB ROR= + + + × , (1)

де RR  — необхідний рівень доходів (у плановому періоді);
OE  — витрати операційної діяльності;
D  — амортизація;
T  — витрати по податках;
RB  — база для застосування норми рентабельності;
ROR  — норма рентабельності.
Головний недолік цього методу ціноутворення полягає в тому, що він не заохочує підпри-

ємства до економії ресурсів і стимулює до збільшення обсягів інвестицій понад необхідний рі-
вень. В Україні цей метод додатково набув ще й інших суттєвих недоліків. Якщо звернути ува-
гу на формулу (1), то в її класичному варіанті норма прибутку застосовується до визначеної
бази (RB). Цією базою, як правило, є сума інвестованого капіталу або вартість активів. У тако-
му вигляді цей метод регулювання набув широкого розповсюдження в таких країнах, як США,
Канада, Японія, Гонконг.

В Україні ж базою застосування норми рентабельності в тепловому господарстві, в елект-
роенергетиці є повна собівартість, тобто формула (1) набуває такої трансформації:

( ) (1 )RR OE D T CC ROR= + + + × + ,  (2)

де CC — капітальні витрати в розмірі чистого планового прибутку.
В рамках реформування житлово-комунального сектора економіки уряд України вперше

спробував відійти у водопровідно-каналізаційному господарстві від методу розрахунку плано-
вого прибутку як відсотка від повної собівартості. Було затверджено нову методику розрахунку
планового прибутку залежно від інвестиційних потреб підприємства, визначених на основі роз-
робленої інвестиційної програми. Однак, досвід роботи з підприємствами цієї галузі в рамках
проекту засвідчив, що більшість міст продовжують використовувати саме старий підхід до ре-
гулювання тарифів в частині планування прибутку, нехтуючи при цьому положеннями нового
нормативного документу.

Проведений аналіз дозволяє зробити висновки про необхідність визначення моделі регу-
лювання діяльності суб’єктів природних монополій в житлово-комунальному господарстві
України. При цьому весь світовий досвід говорить про необхідність державного регулювання
діяльності суб’єктів природних монополій, а особливо при переході до ринку. Держава встано-
влює “правила гри” на ринку за допомогою правових регуляторів. Вирішення такої невідомої за
радянських часів проблеми, як економічна недоступність комунальних послуг споживачам, та-
кож зумовлює необхідність визначення ролі держави у наданні державної підтримки в період
становлення ринкових механізмів.

Таким чином, державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері
житлово-комунального господарства має бути орієнтованим на побудову такої моделі регулю-
вання товарних ринків, який би забезпечував баланс інтересів суспільства, суб’єктів природних
монополій та споживачів. В ідеалі об’єктивно обумовлені структурні зміни у житлово-
комунальному комплексі на рівні регіонів дозволять максимально задіяти конкурентні сили
ринку та приведуть до обмеження сфери державного регулювання. Роль регулюючих органів
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полягатиме в тому, щоб забезпечити вільний доступ споживачів до послуг, а також забезпечу-
вати контроль за відповідністю ціни послуг і їх якості.

Вважається доцільним спрямувати розроблення моделі державного регулювання діяльнос-
ті суб’єктів природних монополій при наданні послуг централізованого водо-, теплопостачання
та водовідведення, що надаються суб’єктами природних монополій, на вдосконалення за двома
напрямами:

перший — підвищення ролі та ефективності державного регулювання діяльності суб’єктів
господарювання.

другий — відокремлення потенційно конкурентних видів діяльності від діяльності на рин-
ках, які знаходяться у стані природної монополії, стимулювання конкуренції на потенційно
конкурентних ринках.

З цією метою необхідно розробити та впровадити комплекс інституціонально-
адміністративних заходів, які вже частково передбачені Законом України “Про Загальнодержа-
вну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004—2010
роки”, але ще не набули конкретного змістовного наповнення [5].

Регулятивна реформа має бути повною мірою інтегрованою з інституційним та організа-
ційним реформуванням житлово-комунального комплексу. Це зумовлено тим, що основою
створення оптимальної моделі регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в жит-
лово-комунальному комплексі є конкретизація функцій, визначення прав та обов’язків госпо-
дарюючих суб’єктів, по відношенню до яких повинні застосовуватися відповідні механізми
державного регулювання (у тому числі тарифного). Економічна теорія та сучасна практика до-
зволяє сформулювати основні критерії регуляторної моделі, яка спроможна досягти цілей дер-
жавної політики, що визначена у посланні Президента України Верховній Раді, а саме: забезпе-
чення сталого економічного зростання, створення передумов для набуття Україною повноправ-
ного членства в Європейському Союзі, утвердження інноваційної моделі розвитку та соціальної
переорієнтації економічної політики (рис. 1).

Чітке визначення правового статусу регуляторного органу

Неупередженість регуляторного органу

Прозорість та відкритість процесу прийняття регуляторних рішень

Передбачуваність прийняття регуляторних рішень

Критерії ефективної
моделі регулювання
діяльності суб’єктів

природних монополій
в житлово-

комунальному ком-
плексі

Рис. 1. Критерії ефективної моделі регулювання діяльності суб’єктів природних монополій
в житлово-комунальному комплексі

Чітке визначення правового статусу (межі компетенції) регуляторного органу — перелік
регуляторних функцій — має бути чітко визначено та закріплено законодавством; функції дер-
жавного управління, державного регулювання та корпоративного управління розмежовано [6].

Неупередженість регуляторного органу — забезпечено фінансову та політичну незалеж-
ність регуляторного органу від впливу груп інтересів; підзвітність регуляторного органу (у ви-
падку прийняття некомпетентних або неправомірних дій) забезпечено через процедури апеля-
цій до Верховного Суду, Верховної Ради або Президента України.

Прозорість та відкритість процесу прийняття регуляторних рішень — відкритість для гро-
мадськості дій регуляторних органів на всіх етапах регуляторної діяльності, розгляд регулятор-
ними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, обов'язковість і своєчасність доведення
прийнятих регуляторних актів до відома зацікавлених сторін, інформування громадськості про
здійснення регуляторної діяльності.

Передбачуваність прийняття регуляторних рішень — політика регуляторного органу є по-
слідовною, що відповідає цілям державної політики та дозволяє суб'єктам господарювання
здійснювати планування їхньої діяльності. Умови та процедури внесення змін до основних ре-
гуляторних інструментів, повноважень та обов’язків регуляторного органу мають бути пропи-
сані у законодавстві.
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Світова практика свідчить про те, що механічне перенесення моделей регулювання із од-
ного соціально-економічного середовища до іншого не дає очікуваного результату. Головною
причиною цього є те,  що такі моделі виникають в різних умовах,  які не повторюються.  Отже,
передумовою успішного запровадження чужого досвіду є його критичне переосмислення, тобто
його адаптація до особливостей нового середовища та завдань економічної політики країни.
Національна модель державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у жи-
тлово-комунальному комплексі є динамічною. Найбільший вплив на її трансформацію має пос-
тупова зміна моделі місцевого самоврядування від традиційної у країнах СНД до класичної єв-
ропейської моделі, в основі якої є децентралізація державної влади та деконцентрація владних
повноважень, відповідно, посилення ролі органів самоврядування у формуванні самодостатніх,
дієздатних територіальних громад. Це досягається завдяки чіткому розмежуванню повноважень
і об’єктів права власності між органами державної влади та місцевого самоврядування та усу-
ненню можливості перекладання на місцеве самоврядування відповідальності за ті завдання, які
воно ні організаційно, ні фінансово, ні матеріально не може забезпечити. Зважаючи на це, сьо-
годні вважається доцільним вибір саме такої моделі регулювання, яка найбільш співпадає з до-
вгостроковими цілями розвитку України та пріоритетних напрямів державної політики щодо
розвитку місцевого самоврядування.

На таких концептуальних засадах пропонується розроблення моделі регулювання діяльно-
сті суб’єктів природних монополій у житлово-комунальному комплексі (рис.2). При цьому
вважається за необхідне чітке закріплення регуляторних функцій щодо ліцензування діяльності
суб’єктів природних монополій у житлово-комунальному комплексі, економічного регулюван-
ня раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів та стандартів
якості питного водопостачання за центральними регуляторними органами, як таких, що мають
вплив на національну безпеку.

Модель регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у житлово-комунальному комплексі

Децентралізації регуляторних функцій шляхом посилення регуляторної ролі
органів місцевого самоврядування в частині виконання регуляторних повноважень

Посилення ролі центрального регуляторного органу щодо формування державної
регуляторної політики у житлово-комунальному комплексі та забезпечення
методологічної підтримки процесів регулювання на місцевому рівні

Закріплення функцій контролю за здійсненням регулювання діяльності суб’єктів
природних монополій на рівні центральних органів влади та місцевих державних
адміністрацій

Формування умов для розвитку конкуренції за право здійснення діяльності на
ринках комунальних послуг, які перебувають у стані природних монополій

Розвиток конкурентного середовища у потенційно конкурентних сферах
діяльності підприємств житлово-комунального комплексу

Рис. 2. Модель регулювання діяльності суб’єктів природних монополій
у житлово-комунальному комплексі

Враховуючи необхідність комплексного підходу до вибору моделі регулювання та враху-
вання низки визначальних факторів, пропонується розроблення регуляторної моделі у житлово-
комунальному комплексі за такими стратегічними напрямами:

— підвищення ролі та ефективності державного регулювання діяльності суб’єктів природ-
них монополій у житлово-комунальному комплексі шляхом таких засобів регуляторного впли-
ву: ліцензування; вдосконалення регулювання цін та тарифів, регламентаця діяльності безпосе-
редньо на ринку; організація конкурсів за вхід на ринки, що перебувають у стані природних
монополій; упорядкування надання державних дотацій, цільових інновацій та субсидій;
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— виділення із суб’єктів природних монополій, виходячи із економічної доцільності, не-
профільних виробництв та підприємств, що обслуговують основне виробництво;

— формування конкурентних відносин на суміжних ринках та створення ефективних ме-
ханізмів запобігання дискримінації господарюючих суб’єктів, що діють на цих ринках, з боку
суб’єктів природних монополій.

Запропонований варіант моделі передбачає збереження основних принципів реформування
житлово-комунального господарства та системи державного регулювання у сфері підприємни-
цької діяльності, передбачених положеннями нещодавно прийнятих Верховною Радою законів
в сфері житлово-комунального господарства.
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