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Постановка проблеми. Функціонування вітчиз-
няних підприємств житлово-комунального госпо-
дарства на сучасному етапі економічних перетво-
рень характеризується накопиченням негативних 
явищ й відсутністю тенденцій розвитку. Так, кіль-
кість зовнішніх і внутрішніх слабких сторін підпри-
ємств житлово-комунального господарства значно 
перевищує його сильні сторони, які, в основному, 
зосереджені в задекларованих на державному та 
регіональному рівнях програмах, стратегіях, норма-
тивно-правовому забезпеченні та потенціалі, який 
був створений ще за радянських часів. Тому, важ-
ливе значення має не тільки розробка стратегії роз-
витку підприємств житлово-комунального господар-
ства, а й побудова механізму її реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
економічної та управлінської літератури дає можли-
вість виділити основні напрями забезпечення розви-

тку підприємств житлово-комунального господар-
ства. Дослідженню цього питання присвячені роботи 
Аніскіна Ю.П., Бабаєва В.М., Герасимчука З.В., 
Качали Т.М. [1,2,3,4]

Поряд з цим потребує подальшого дослідження 
процес формування сценаріїв та підбір інструментів 
щодо реалізації стратегії розвитку підприємств жит-
лово-комунального господарства.

Мета статті. Метою статті є визначення напрямів 
та обгрунтування використання інструментів щодо 
забезпечення реалізації стратегії розвитку підпри-
ємств житлово-комунального господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
блема вибору є найважливішою економічною про-
блемою, виникає практично в будь-якому економіч-
ному процесі управління, але особливу важливість 
здобуває в завданнях стратегічного управління. Це 
пов'язане із широкою варіантністю стратегічного 



139ауковий вісник Херсонського державного університетуН
вибору, а також зі значним впливом стратегічного 
курсу організації на кінцевий результат діяльності. 
Варіанти вирішення завдання мають певні параме-
три, що характеризують їх зміст та результатив-
ність. Найважливішими економічними параметрами 
є отримання ефекту і витрати. Виходячи із визна-
чених слабких і сильних сторін підприємств ЖКГ 
виявлено наступні загрози:

– подальше зниження ефективності й результа-
тивності функціонування житлово-комунальних під-
приємств;

– зниження виробничого, економічного, інтелек-
туального потенціалу підприємств житлово-кому-
нального господарства;

– досягнення критичного рівня зношеності осно-
вних засобів житлово-комунальних послуг, збіль-
шення аварій не тільки місцевого характеру, але й 
на державному рівні;

– зростання соціально-економічного напруження 
з боку місцевої громади щодо функціонування під-
приємств житлово-комунального господарства та 
зниження якості наданих послуг і їх невідповідності 
вартості;

– відсутність грошових коштів на підприємствах 
житлово-комунального господарства для модерні-
зації свого функціонування, внаслідок їх «вими-
вання», неефективного використання та відсутності 
зацікавленості вітчизняних і зарубіжних інвесторів;

– подальше зростання вартості енергоносіїв зна-
чно впливає на розвиток підприємств житлово-кому-
нальних послуг та на відношенням до них спожива-
чів, які отримують ці послуги;

– гальмування програм реалізації державно-при-
ватного партнерства призводить до низьких темпів 
залучення інвестиційних ресурсів;

– відсутність конкурентного середовища знижує 
якість наданих житлово-комунальних послуг, галь-
мує розвиток відповідних підприємств;

– необґрунтована демонополізація та привати-
зація житлово-комунального комплексу може при-
звести до отримання об’єктів та мереж у розпоря-
дженні інвесторів, які можуть не виконувати свої 
обов’язки та призведуть до зниження потенційних 
можливостей житлово-комунальних підприємств;

– значний рівень кредиторської й кредиторської 
заборгованості призводить до зростання боргів під-
приємств житлово-комунального господарства, 
вивільнення фінансових ресурсів, неможливості 
виконання своїх зобов’язань.

До можливостей підприємств житлово-комуналь-
ного господарства відносяться:

– можливість реалізації значних виробничого, 
економічного, інтелектуального потенціалів;

– активна реалізація стратегій та програм розви-
тку підприємств житлово-комунального господарства;

– чітке виконання розробленого нормативно-пра-
вового забезпечення щодо функціонування й розвитку 
підприємств житлово-комунального господарства;

– створення підґрунтя для зростання інвестицій-
ної привабливості галузі;

– підвищення технічного та технологічного стану 
об’єктів та мереж житлово-комунального господар-
ства внаслідок проведення постійних ремонтних робіт, 
модернізації, використання сучасних технологій;

– можливості реалізації програм енергоефектив-
ності й енергозбереження;

– проведення обґрунтованої тарифної політики, 
яка гармонізує, з одного боку, економічну доціль-
ність тарифів, а, з іншого боку, їх соціальну орієн-
тованість;

– активна реалізація програм державно-приват-
ного партнерства на підприємствах житлово-кому-
нального господарства;

– можливість використання традиційних 
взаємозв’язків між різними групами зацікавлених 
осіб в сфері житлово-комунального господарства, 
пошук та поглиблення нових зв’язків;

– цільове використання значних фінансових 
ресурсів, які отримані від наданих житлово-кому-
нальних послуг, значне їх використання підприєм-
ствами ЖКГ;

– можливість застосування сучасних технологій 
в сфері надання житлово-комунальних послуг, отри-
мання й розподілу відповідних фінансових ресурсів;

– проведення політики щодо підвищення репута-
ції підприємств житлово-комунального господарства, 
формування позитивного їх іміджу;

– здійснення активної інформаційної політики 
щодо необхідності оплати наданих житлово-кому-
нальних послуг;

– можливості реалізації екологічних програм на 
підприємствах житлово-комунального господарства 
[2, 3].

Представлені результати комплексної оцінки мож-
ливостей і загроз із урахуванням сильних і слабких 
сторін у рамках SWOT-аналізу свідчать про те, що 
підприємства житлово-комунального господарства, 
знаходячись у критичному стані, не мають чітких і 
стабільних тенденцій розвитку, водночас характери-
зуються значними можливостями для забезпечення 
свого зростання. При цьому точками зростання під-
приємств житлово-комунального господарства є:

– реалізація можливостей представлених підпри-
ємств;

– нівелювання визначених загроз;
– зниження впливу слабких сторін і зростання 

впливу сильних сторін підприємств ЖКГ.
Виходячи із аналізу, характеристик можливих 

сценаріїв розвитку підприємств житлово-комуналь-
ного господарства у рамках відповідної стратегії:

– у короткостроковій перспективі реалізується 
песимістичний сценарій, оскільки необхідно подо-
лати на підприємствах значні диспропорції та дис-
баланси, накопичення негативних явищ без вста-
новлення у відповідному періоді досить високих 
горизонтів розвитку;

– у середньостроковій перспективі запропоновано 
використовувати сценарій посереднього розвитку 
підприємств житлово-комунального господарства, в 
рамках якого створюється підґрунтя для стабільного 
їх розвитку;

– у довгостроковій перспективі реалізується опти-
містичний сценарій, який базується на відповідному 
підґрунті й у рамках цього сценарію забезпечується 
стабільне зростання підприємств.

В рамках стратегії розвитку підприємств жит-
лово-комунального господарства періоди визнача-
ються наступним чином:

– короткострокова перспектива – від 1 до 2 років;
– середньострокова перспектива – від 2 до 3 років;
– у довгостроковій перспективі – від 3 до 5 років 

[1, 4].
Виходячи із результатів дослідження, автором 

визначені напрями для забезпечення розвитку підпри-
ємств житлово-комунального господарства (табл. 1).

Відповідно до даних табл. 1 серед запропонованих 
сценаріїв та дій, визначаємо важливість та першочер-
говість заходів шляхом використання методу експерт-
них оцінок. У результаті дослідження визначено кое-
фіцієнти конкордації відповідно кожного сценарію:
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– песимістичний сценарій – коефіцієнт конкор-
дації дорівнює 0,76;

– сценарій посереднього розвитку житлово-кому-
нального комплексу на регіональному рівні – коефі-
цієнт конкордації – 0,72;

– оптимістичний сценарій – коефіцієнт конкор-
дації – 0,7.

Таким чином, на основі коефіцієнтів конкорда-
ції можна зробити висновок щодо значного рівня 
узгодженості думок експертів, які беруть участь у 
опитуванні. Слід також відзначити, що за кожним 
сценарієм відбувається зниження коефіцієнту кон-
кордації, що вказує на зниження рівня узгодженості 
думок експертів. Крім того, необхідно вказати на 
певний песимізм експертів щодо реалізації сценаріїв, 
які орієнтовані на довгостроковий розвиток сучасних 
підприємств житлово-комунального господарства на 
основі запропонованих дій.

Рівень важливості реалізації дій, які запропоно-
вано здійснювати у рамках песимістичного сценарію 
розвитку підприємств житлово-комунального госпо-
дарства представлено на рис. 1.

У результаті дослідження встановлено, що най-
більший рівень важливості реалізації дій, які запро-
поновано здійснювати у рамках песимістичного сце-
нарію розвитку підприємств житлово-комунального 
господарства мають дії орієнтовані на взаємодію із 
споживачами, враховуючи сучасні умови господарю-
вання України. 
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Рис. 1. Рівень важливості реалізації дій, 
які запропоновано здійснювати у рамках 

песимістичного сценарію розвитку підприємств 
житлово-комунального господарства

У рамках песимістичного сценарію рівень важли-
вості дій, спрямованих на розвиток технічного й тех-
нологічного рівня підприємств житлово-комунального 
господарства, забезпечення системного фінансування 
галузі, результативності й ефективності функціону-
вання знаходяться на посередньому рівні, оскільки 
на думку фахівців на сучасному етапі економічних 
перетворень не можливо забезпечити в повному обсязі 
позитивну динаміку представлених показників.

На низькому рівні знаходяться дії, орієнтовані 
на забезпечення взаємодії із різними групами заці-
кавлених осіб і проведення політики щодо впливу 

Таблиця 1
Напрями щодо забезпечення розвитку підприємств житлово-комунального господарства

Сценарій Напрями

Песиміс-
тичний 
сценарій

забезпечення відповідності встановлених тарифів якості наданих житлово-комунальних послуг (ДПС1)

формування напрямів функціонування підприємств житлово-комунального господарства із урахуванням 
рівня платоспроможності споживачів, виникнення можливої заборгованості й нестабільності політичних й 
соціально-економічних умов (ДПС2)

забезпечення зростання технічного й технологічного рівня підприємств житлово-комунального господар-
ства, проведення постійного ремонту та модернізації основних засобів (ДПС3)

створення умов системного фінансування програм розвитку підприємств житлово-комунального господар-
ства, низький рівень їх реалізації, впровадження державно-приватного партнерства, реалізація комплек-
сного підходу щодо реалізації дій, представлених у нормативно-правовому забезпеченні (ДПС4)

забезпечення позитивної результативності діяльності, збільшення ефективності управління (ДПС5)

подолання негативного впливу функціонування підприємств житлово-комунального господарства на еколо-
гічний стан регіону й держави (ДПС6)

забезпечення комунікацій з різним групами зацікавлених осіб (ДПС7)

Сценарій 
посеред-
нього роз-
витку під-
приємств 
житлово-
комуналь-
ного госпо-
дарства

проведення обґрунтованої тарифної політики (ДПрС1)

збільшення рівня фінансування програм розвитку підприємств житлово-комунального господарства, зрос-
тання активності їх виконання й реалізації (до 90%), активний розвиток державно-приватного партнер-
ства (ДПрС2)

модернізація системи управління підприємствами житлово-комунального господарства, спрямування 
зусиль і лобіювання інтересів щодо зниження впливу держави на розвиток цієї сфери та демонополізації 
галузі й поглиблення конкурентного середовища проведення активної політики щодо залучення вітчизня-
них і зарубіжних інвестицій, реалізація сучасних інноваційних проектів (ДПрС3)

модернізація та технологічний розвиток підприємств житлово-комунального господарства на основі впро-
вадження й розвитку сучасних технологій проведення системного ремонту (ДПрС4)

Оптиміс-
тичний 
сценарій

реалізація тарифної політики, яка базується на економічній доцільності й соціальній орієнтованості (ДОС1)

активне залучення зарубіжних та вітчизняних інвестицій (ДОС2)

дії, спрямовані на реалізацію в повному обсязі (100%) програм розвитку підприємств житлово-комуналь-
ного господарства, розвитку державно-приватного партнерства, активна реалізація відповідних програм, 
досягнення високого рівня енергоефективності об’єктів, які знаходяться або обслуговуються підприєм-
ствами житлово-комунального господарства (ДОС3)

дії, спрямовані на забезпечення функціонування системи управління підприємствами житлово-комуналь-
ного господарства, орієнтованої на забезпечення його ефективності й результативності (ДОС4)

забезпечення розвитку конкурентного середовища в сфері надання житлово-комунальних послуг, низький 
вплив державних інституцій (ДОС5)

дії щодо реалізації інноваційних програм та активне впровадження інноваційних технологій, забезпечення 
функціонування сучасних систем управління дебіторської й кредиторською заборгованістю, взаємодією із 
споживачами та іншими зацікавленими особами та ін. (ДОС6)

реалізація дій щодо розвитку людського капіталу, орієнтованого на забезпечення високої результативності 
й ефективності діяльності житлово-комунальних підприємств (ДОС7)
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на екологічних стан, що пов’язано із певною закри-
тістю підприємств галузі, непрозорою політикою 
здійснення екологічної політики, відсутністю коштів 
на фінансування екологічних програм, небажанням 
підприємств розширювати взаємозв’язки із різними 
групами зацікавлених осіб та ін.

Рівень важливості реалізації дій, які запропоно-
вано здійснювати у рамках сценарію посереднього 
розвитку підприємств ЖКГ представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Рівень важливості реалізації дій, які 
запропоновано здійснювати у рамках сценарію 
посереднього розвитку підприємств житлово-

комунального господарства

У результаті дослідження встановлено, що у рам-
ках сценарію посереднього розвитку підприємств 
житлово-комунального господарства найбільша 
увага експертами фокусується на діях, спрямованих 
на формування й реалізацію обґрунтованої тарифної 
політики, яка, з одного боку, забезпечує економічну 
доцільність, а, з іншого боку, соціальну орієнтова-
ність й сприяє найбільш повному погашенню собі-
вартості наданих послуг.

Слід зазначити, що важливе значення мають дії, 
які орієнтовані на модернізацію та технологічний 
розвиток підприємств житлово-комунального госпо-
дарства на основі впровадження й розвитку сучас-
них технологій проведення періодичного ремонту 
та модернізації системи управління, спрямування 
зусиль і лобіювання інтересів щодо зниження впливу 
держави на розвиток цієї сфери та демонополізації 
галузі й поглиблення конкурентного середовища про-
ведення активної політики щодо залучення вітчиз-
няних і зарубіжних інвестицій, реалізація сучасних 
інноваційних проектів. 
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Рис. 3. Рівень важливості реалізації дій, 
які запропоновано здійснювати у рамках 

оптимістичного сценарію розвитку підприємств 
житлово-комунального господарства

Це пов’язано з тим, що на думку експертів в 
рамках представленого сценарію необхідно значну 
увагу приділяти зростанню технологічного, техніч-
ного рівня підприємств, збільшенню ефективності 
й результативності їх діяльності, необхідності залу-
чення інвестицій в інноваційні проекти. 

На останньому місці за рівнем впливу дій знахо-
дяться заходи щодо збільшення рівня фінансування 
програм розвитку підприємств житлово-комуналь-

ного господарства, зростання активності їх вико-
нання й реалізації (до 90%), активний розвиток дер-
жавно-приватного партнерства. 

Це пов’язано з тим, що існує певна недовіра щодо 
можливості реалізації програм розвитку підприємств 
ЖКГ, низький рівень фінансування представлених 
програм, їх закритість, наявність значного бюрокра-
тичного впливу й корупційних дій, відсутність комп-
лексної програми реалізації державно-приватного 
партнерства та ін.

Рівень важливості реалізації дій, які запропоно-
вано здійснювати у рамках оптимістичного сценарію 
розвитку підприємств житлово-комунального госпо-
дарства представлена на рис. 3.

Таким чином, найбільший рівень важливості реа-
лізації дій, які запропоновано здійснювати у рам-
ках оптимістичного сценарію розвитку підприємств 
житлово-комунального господарства, що орієнто-
вані на забезпечення тарифної політики, яка, в свою 
чергу, базується на економічній доцільності й соці-
альній орієнтованості. У цьому контексті слід вка-
зати на важливість активного залучення зарубіжних 
і вітчизняних інвестицій. Крім того, особлива увага 
фокусується у довгостроковій перспективі розвитку 
підприємств ЖКГ на діях, орієнтованих на:

– реалізації інноваційних програм та активному 
впровадженні інноваційних технологій, забезпеченні 
функціонування сучасних систем управління дебі-
торською й кредиторською заборгованістю, взаємодії 
із споживачами та іншими зацікавленими особами 
та ін.;

– забезпеченні розвитку конкурентного середо-
вища в сфері надання житлово-комунальних послуг, 
низький вплив державних інституцій;

– реалізації дій щодо розвитку людського капі-
талу, орієнтованого на забезпечення високої резуль-
тативності й ефективності діяльності житлово-кому-
нальних підприємств.

На посередньому рівні знаходиться рівень важ-
ливості дій, спрямованих на забезпечення функ-
ціонування системи управління підприємств жит-
лово-комунальним господарства, орієнтованих на 
забезпечення його ефективності й результативності. 
Такий результат свідчить про те, що у довгостроковій 
перспективі трансформація управлінської системи 
повинна закінчитись і її функціонування створює 
умови для забезпечення ефективності й результатив-
ності діяльності підприємств житлово-комунального 
господарства.

Висновки з проведеного дослідження. Сьогодні на 
низькому рівні знаходяться дії, спрямовані на реа-
лізацію в повному обсязі (100%) програм розвитку 
підприємств ЖКГ, розвитку державно-приватного 
партнерства, активна реалізація відповідних про-
грам, досягнення високого рівня енергоефективності 
об’єктів, які знаходяться або обслуговуються підпри-
ємствами житлово-комунального господарства. Це 
пов’язано із тенденціями їх реалізації, розвитку дер-
жавно-приватного партнерства, програм енергоефек-
тивності, певною недовірою експертів щодо їх впро-
вадження і в довгостроковій перспективі. 

Таким чином, у результаті дослідження визна-
чено, що при реалізації сценаріїв у рамках стратегії 
розвитку підприємств житлово-комунального госпо-
дарства особливу увагу слід сфокусувати на роботі 
із споживачами житлово-комунальних послуг, фор-
мування й реалізація тарифної політики, яка гар-
монізує економічну доцільність і соціальну орієн-
тованість. Крім того, реалізація тарифної політики, 
повинна здійснюватись при безпосередній участі 
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ПРИЧИНИ ВИНЕКНЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ  
ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ РИЗИКОМ В АГРОБІЗНЕСІ

Метою статті є обґрунтування системного підходу до управління підприємницьким ризиком в агробізнесі та визначення шля-
хів вдосконалення рівня прийняття ризикованих рішень в аграрному підприємництві. У статті проаналізовано чинники та джере-
ла виникнення підприємницького ризику в агропромисловому виробництві та розглянуті методи зниження ризиків, які дозволя-
ють створити резерви для покриття наслідків ризику. Висока об'єктивна значимість підприємницького ризику, а також складність, 
специфіка формування та функціонування вітчизняного аграрного ринку спричиняють надзвичайну актуальність проблеми вдо-
сконалення управління підприємницьким ризиком в агробізнесі.

Ключові слова: підприємницький ризик, агропромислове виробництво, фактори, джерела, методи.

Вишневская О.А., Войцешина Н.І. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ РИСКОМ В АГРОБИЗНЕСЕ

Целью статьи является обоснование системного подхода к управлению предпринимательским риском в агробизнесе и опре-
деление путей совершенствования уровня принятия рискованных решений в аграрном предпринимательстве. В статье проана-
лизированы факторы и источники возникновения предпринимательского риска в агропромышленном производстве и рассмо-
трены методы снижения рисков, которые позволяют создать резервы для покрытия последствий риска. Высокая объективная 
значимость предпринимательского риска, а также сложность, специфика формирования и функционирования отечественного 
аграрного рынка вызывают чрезвычайную актуальность проблемы совершенствования управления предпринимательским ри-
ском в агробизнесе.

Ключевые слова: предпринимательский риск, агропромышленное производство, факторы, источники, методы.

Vishnevskaya О.O., Voytseshina N.I. THE CAUSES AND FEATURES OF MANAGEMENT OF BUSINESS RISK 
IN AGRIBUSINESS

The aim of the article is the substantiation of a systematic approach to managing business risks in agribusiness and identifying ways 
to improve the level of risk-taking in the agricultural business. The paper analyzes the factors and the sources of business risk in agricul-
tural production and the methods to reduce risks that can create reserves to cover the risk of consequences. High objective importance 
of enterprise risk and complexity, specificity of formation and functioning of the domestic agricultural market cause extreme urgency of 
the problem of improving management of business risks in agribusiness.

Keywords: entrepreneurial risk, agricultural production, factors, sources, methods.

Постановка проблеми. Ризик – це комплекс чинни-
ків, дій або процесів, які можуть викликати матеріальні 
та інші втрати, збитки. В даний час в літературі зустрі-
чаються два підходи до визначення ризику. В рамках 
першого підходу виходять з результату події, а ризик 
розглядається, як можливість або загроза відхилення 
результатів конкретних рішень, або дій від очікуваних. 
В рамках другого підходу розглядається сам феномен 
ризику, як дії спрямованої на досягнення певної мети, 
пов'язаної з елементами небезпеки, загрозою втрати чи 
неуспіху [5,14]. З огляду на переваги і недоліки наведе-
них визначень, ми вважаємо, що, виходячи із сутності 

економічної діяльності, ризик слід трактувати як кате-
горію, що виражає відношення між людьми в процесі 
їх економічної діяльності, коли її результати в силу 
об'єктивних причин є невизначеними. [3].

Підприємницький ризик є невід'ємним і 
обов'язковим елементом підприємницької діяль-
ності. Він виконує важливу функцію фактору розви-
тку соціально-економічного прогресу. Підрпиємниць-
кий ризик притаманний усім галузям, але особливо 
гостро він проявляється в агропромисловому вироб-
ництві, яке найбільшою мірою піддається впливу 
факторів, що призводять до виникнення ризиків. 

підприємств житлово-комунального господарства, 
із врахуванням їх інтересів і особливостей функці-
онування.
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