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SERVICES
Анотація. У роботі запропоно-
вано застосування нових су-
часних підходів та інструмен-
тів аналізу для розробки на-
прямків удосконалення управ-
ління підприємствами ЖКГ.
Обґрунтовано заходи для під-
вищення ефективності функці-
онування підприємств житло-
во-комунального господарства
на основі реалізації моделі Коб-
ба-Дугласа.
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Abstract. The paper presents
the application of new ap-
proaches and modern tools of
analysis to develop directions of
improving management of the
enterprises of housing and
communal services. Justified
events to improve the function-
ing enterprises of housing and
communal services on the basis
of the model of Cobb-Douglas.
Key words: housing and com-
munal services, model of Cobb-
Douglas, gross income, events,
management.

Економічні умови обумовлюють застосування нових сучасних
підходів та інструментів для розробки заходів підвищення ефекти-
вності функціонування підприємств галузі. Актуальним постає ре-
алізація моделі Кобба—Дугласа для дослідження динаміки резуль-
тативності роботи підприємств галузі залежно від факторів впливу
та формування на цій основі рекомендацій щодо покращення ефе-
ктивності функціонування підприємств ЖКГ України.

Багатогранні аспекти управління розвитком підприємств ЖКГ
розкриваються в працях Л. Бражнікової, В. Полуянова. Ефективне
застосування сучасних підходів у сфері функціонування підпри-
ємств ЖКГ наведено в працях М. Білопольського, А. Аллахвердян,
Г. Волинського. Л. Благодир, О. Мороз, Б. Грабовецький, С. Щербі-
ніна пропонують використання виробничої функції Кобба—Дугла-
са для моделювання виробничих процесів на підприємствах.

Метою дослідження є обґрунтування заходів для підвищення
ефективності функціонування підприємств житлово-комуналь-
ного господарства на основі реалізації моделі Кобба—Дугласа.

Вихідними даними для проведення дослідження виступають річні
статистичні дані Державного комітету статистики України протягом
2007—2013 рр., зокрема — валовий доход підприємств з виробницт-
ва електроенергії, газу та води; вартість основного та оборотного ка-
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піталу; фонд заробітної плати персоналу [1]. Результати побудови
функції Кобба—Дугласа для досліджуваних підприємств галузі та
перевірка моделі на значимість та адекватність наведено в табл. 1.

Таблиця 1
ФУНКЦІЯ КОББА-ДУГЛАСА ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ

І ПЕРЕВІРКА ЇЇ НА ЗНАЧИМІСТЬ

Рівняння зв’язку R D E F

Y = 0,8790·K0,0019·L1,0124 0,9663 0,9337 0,1089 28,17

Побудована функція відображає зв’язок між ефективністю
функціонування підприємств ЖКГ і показниками капіталу, фон-
ду оплати праці. Аналіз щільності зв’язку проведено за коефіціє-
нтами кореляції і детермінації. В моделі вони складають 0,9663 і
0,9337 відповідно, що свідчить про те, що варіація рівня валового
доходу для підприємств ЖКГ більше ніж на 90 % пов’язана зі
зміною даних досліджуваних факторів і менше ніж на 5 % зале-
жить від інших факторів. Для побудованої моделі за критерієм
Фішера Fфактичне > Fтабличне, тому гіпотеза про відсутність зв’язку
між валовим доходом і досліджуваними факторами відхиляється.
Перевірка значимості коефіцієнтів виробничої функції Кобба—
Дугласа за критерієм Ст’юдента показала, що tфактичне вище
tтабличне, зв’язок між результативною ознакою і факторами є
надійним, а величина коефіцієнта кореляції значимою. Графічне
зображення поверхні функції Кобба—Дугласа наведено на рис. 1.

Рис. 1. Моделювання ефективності функціонування підприємств ЖКГ

Як свідчать результати дослідження, валовий доход підприємств
ЖКГ зростає протягом 2007—2013 рр. [1], проте підприємства галу-
зі залишаються збитковими. Це пов’язано з багатьма факторами
впливу на результати діяльності підприємств ЖКГ. У рамках дослі-
дження доцільним є визначити вплив капіталу, фонду оплати праці
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на результативний показник, а також необхідність управління да-
ними факторами впливу й іншими факторами на результативний
показник діяльності підприємств галузі. Кінцевим результатом ви-
ступає підвищення ефективності функціонування підприємств ЖКГ
на основі максимізації показника валового доходу. З цією метою за-
пропоновано заходи щодо управління капіталом, персоналом, опла-
тою праці та іншими факторами впливу для удосконалення управ-
ління діяльністю підприємств ЖКГ у цілому (рис. 2).

Управління іншими факторами впливу
Удосконалення координації діяльності на різних рівнях управління.
Формування конкуренції для стимулювання роботи і скорочення витрат.
Удосконалення нормативної бази ЖКГ.
Регулювання обсягів надання послуг належної якості споживачам.
Зменшення рівня дебіторської заборгованості підприємств як результа-
ту неплатежів споживачів послуг.
Прийняття перспективних законопроектів щодо реформування ЖКГ.
Розв’язання проблеми неплатежів із боку фізичних та юридичних осіб.

Підвищення ефективності функціонування підприємств ЖКГ: максимі-
зація валового доходу (Y)

Управління капіталом підприємства ЖКГ (К)
Оновлення та покращення використання основних засобів.
Підвищення ефективності використання оборотних коштів.
Покращення тарифної політики на послуги ЖКГ.
Підвищення ефективності системи формування фінансових ресурсів.
Розробка та впровадження комплексної програми інвестиційного роз-
витку галузі.
Урегулювання дефіциту необхідних бюджетних коштів.
Забезпечення ефективності використання коштів споживачів і місцево-
го бюджету.
Використання кредитів МВФ та інших фондів для реформування галузі.

Управління персоналом підприємства та фондом оплати праці (L)
Підвищення кваліфікації та мотивації персоналу.
Підвищення ефективності розвитку соціального капіталу й досвіду ор-
ганізації діяльності територіальних громад.
Впровадження сучасних наукових розробок та досліджень у сфері під-
вищення ефективності діяльності підприємств галузі.
Покращення ефективного відбору підрядчиків та розвиток договірних
відносин.
Оформлення державного замовлення на навчання кадрів ЖКГ.
Впровадження інноваційних проектів і технологій щодо покращення
якості обслуговування споживачів підприємствами ЖКГ.

Рис. 2. Заходи для підвищення ефективності діяльності підприємств
ЖКГ, запропоновані в рамках реалізації моделі Кобба—Дугласа
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Таким чином, моделювання функції Кобба—Дугласа дозволи-
ло сформулювати заходи для підвищення ефективності функціо-
нування підприємств галузі з точки зору капіталу, фонду оплати
праці, персоналу та інших факторів впливу на результативний
показник — валовий доход підприємств. Напрямками подальших
досліджень має стати обґрунтування практичного механізму
впровадження результатів дослідження з метою отримання висо-
ких показників капіталу, фонду оплати праці та валового доходу
підприємств ЖКГ.
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ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

MANAGEMENT OF
DEVELOPMENT OF
ENTERPRISES OF

INFORMATION SERVICES

Анотація. У роботі представ-
лено результати дослідження
сучасних тенденцій розвитку
українських підприємств, що
надають інформаційні послуги,
з точки зору вирішення систе-
мних проблем, які породжені
конфліктами інтересів стейк-
холдерів.
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Summary. The paper presents
the results of research of modern
trends of development of Ukrai-
nian companies of information
services, in terms of solving of
systemic problems which are
generated by conflicts of inter-
ests of their stakeholders.
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