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Постановка проблеми. В умовах трансформа-
ції економіки в Україні загострилися проблеми, що 
вимагають нових наукових підходів для прийняття 
принципових рішень і їх реалізації. Однією з таких 
проблем є зростання кількості збиткових підпри-
ємств сфери ЖКГ, падіння якості надання послуг, 
неефективна тарифна політика та відсутність обґрун-
тованої диференційної політики в економічному про-
сторі нашої країни. Відсутність досвіду ефективного 
управління процесами сфери ЖКГ стала додатковим 
джерелом розвитку кризових явищ в економіці й 
обумовила необхідність застосування нових способів, 
підходів і методів для їхнього оздоровлення. В цих 
умовах одним з пріоритетних напрямків в управ-
лінні сферою ЖКГ стає удосконалення системи дер-
жавного управління та регулювання сфери ЖКГ на 
регіональному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз літературних джерел, присвячених проблемі 
управління та регулювання сфери ЖКГ, дозволив 
виділити існуючі задачі управління даними проце-
сами. Наприклад такі вчені, як А.М. Белянський, 
О.В. Димченко, І.О. Драган та ін. розглядали дер-
жавне управління житлово-комунального господар-
ства та запропонували його модернізацію [2; 3; 4; 
5; 6; 7; 9]. Однак у сучасних наукових досліджен-
нях мало уваги приділяється управлінню та регулю-
ванню сфери житлово-комунального господарства на 
регіональному рівні. 

Мета статті. На основі викладеного можна сфор-
мулювати дослідження, яке полягає у визначенні 
основних методів державного регулювання житлово-
комунального господарства в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Необхідність 
реформування сучасної політики ціноутворення 
у сфері житлово-комунальних послуг обумов-
лено тим, що вона на сьогодні не лише не забез-
печує покриття економічно обґрунтованих витрат 
суб’єктів господарювання, що здійснюють діяль-
ність у відповідній сфері, а й дозволяє включати 
до складової тарифів неефективні витрати та не 
стимулює підприємства, які надають означені види 
послуг, до зниження витрат. 

Одним з напрямів забезпечення соціальної орієн-
тації економіки є система житлових субсидій, яка 
орієнтована на найуразливіші верстви населення – в 
більшості сім'ї пенсіонерів, а також сім'ї, що мають 
в своєму складі дітей, які навчаються. Таким чином, 
система житлових субсидій не сприяє покращенню 
демографічної ситуації в країні, а отже потребує 
перегляду й доробки [1; 8]. Для вирішення цих 
завдань виникає необхідність вдосконалення норма-
тивно-правової бази, яка б гарантувала захист інтер-
есів і прав органів місцевого самоврядування, при-
ватного бізнесу та споживачів. 

В сучасних умовах розвитку України наряду зі 
створенням конкурентного середовища слід упоряд-
кувати механізм регуляторного процесу, який би 
включав всі необхідні ланки, а саме: цінове регу-
лювання, встановлення певних техніко-економіч-
них критеріїв діяльності на споживчому ринку і ряд 
інших, дозволити проводити і реалізовувати потрібні 
важелі впливу в досягненні стратегічних цілей при 
вільній повсякденній діяльності для їх досягнення, 
забезпечив, де це необхідно, розділення функції 
управління і регулювання.
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Зміна системи фінансування житлово-комуналь-

ного господарства пов'язана з переходом від доту-
вання підприємств, що надають житлово-кому-
нальні послуги, до повної оплати їх споживачами, 
що обумовлює необхідність забезпечення соціаль-
ного захисту громадян, які не можуть виконати ці 
вимоги. Одночасно із здійсненням зваженої тариф-
ної політики за житлово-комунальні послуги необ-
хідно на державному рівні вдосконалювати механізм 
надання пільг, встановлених для населення Укра-
їни [8]. Перехід на нову систему оплати житла і 
комунальних послуг, що передбачає поетапне набли-
ження оплати послуг населенням до економічно  
обґрунтованого рівня та забезпечує повне відшкоду-
вання витрат, вимагає встановлення диференційо-
ваних ставок оплати житла залежно від споживчих 
якостей житлового будинку. Проте даний показ-
ник не знайшов віддзеркалення у величині субсидій 
отримуваних населенням, хоча з точки зору соціаль-
ної справедливості сім'ї, що проживають в старому 
і менш упорядкованому  житловому фонді, повинні 
платити менше або взагалі не платити за отримувані 
житлово-комунальні послуги. 

Формування й реалізація державної регіональ-
ної політики, спрямованої на забезпечення комп-
лексного збалансованого розвитку економіки регіо-
нів, досягнення відповідних соціальних параметрів 
рівня і якості життя населення на основі ефектив-
ного використання соціально-економічного й кому-
нального потенціалу регіонів, їхніх конкурентних 
переваг, об'єктивно передбачає використання сучас-
ного інструментарію управління регіональним розви-
тком [3, с. 43]. Першочерговими в цьому контексті 
стають проблеми підвищення конкурентоздатності 
регіонів в умовах відкритої економіки, здатності 
центральних і місцевих органів влади до здійснення 
регіональної політики європейського типу. Відпо-
відно зростає роль комплексу спеціальних організа-
ційно-функціональних механізмів управління соці-
ально-економічним розвитком регіонів, особливе 
місце в якому займає забезпечення та підвищення 
якості життя населення.

Як зазначалося раніше, необхідність вибору соці-
ально-орієнтованої моделі розвитку економіки нашої 
країни обґрунтована багатьма авторами [9], але неви-
значеним залишається питання про роль кожного 
рівня управління в розвитку держави. Кожен суб'єкт 
управління зобов'язаний внести свій внесок, вико-
нати свої повноваження й відповідати за виконану 
роботу. Однак повноваження повинні базуватися 
на органічно пов’язаних, властивих даному рівню 
управління функціях – завданнях органа управ-
ління [7, с. 156]

Кожен рівень управління виникає об'єктивно. 
В основі об'єктивізації виділення рівнів управ-
ління лежать два протилежно спрямованих про-
цеси: делегування повноважень центру нижчим 
рівням та об'єднання, кооперація людей, первин-
них виробничих і соціальних осередків і навіть 
держав з метою виділення загальних функцій, 
централізоване виконання яких в даних історич-
них умовах стає більш доцільним й ефективним. 
Перший процес відноситься до децентралізації, 
другий – до централізації управління. Висунута 
концепція існування двох основних ланок суспіль-
ного виробництва, суть якої зводиться до обґрун-
тування існування поряд з основною ланкою пере-
важно виробничого типу – підприємства, основної 
ланки переважно соціального типу – регіон, місто, 
поселення. При цьому найважливішою функцією 

місцевих органів влади є створення сприятливого 
інноваційного середовища.

З метою підвищення конкурентоздатності про-
дукції на внутрішньому й зовнішньому ринках, 
переходу на нові форми розв’язання економічних, 
екологічних і соціальних проблем регіону необхідна 
розробка відповідальної регіональної політики сто-
совно управління і розвитку житлово-комунального 
господарства, активізації взаємодії регіональних і 
державних органів управління.

Система державного управління та регулювання 
сфери ЖКГ регіону, опираючись на визначення, 
наведене у [10, с. 155], має реалізовувати функції 
управління та складатися з двох підсистем (рис. 1): 
управляюча підсистема – система управління (що 
здійснює функції управління); керована підсис-
тема – об’єкт управління. Функціонування системи 
здійснюється під впливом багатьох факторів зовніш-
нього середовища, серед яких можна виділити най-
більш впливові: розвиток наукової та інноваційної 
діяльності інших країн, зміни споживчих потреб 
населення, зміни зовнішньоекономічних страте-
гічних зв’язків, а також фактори форс-мажорного 
характеру. Виходячи з виділених підсистем визна-
чимо функції управління в системі державного 
управління та регулювання сфери ЖКГ, до якої від-
носяться: аналіз, планування й прогнозування, орга-
нізація діяльності ЖКГ, облік і контроль, координа-
ція й регулювання [6, с. 173].

Стрімкий розвиток інноваційних процесів у роз-
винених країнах, зростаючі потреби населення й 
одночасно поступове вичерпання природних ресурсів 
приводять до необхідності активізації науково-інно-
ваційної діяльності, генерації нових ідей, розробки 
нової продукції, нових ресурсозберігаючих техноло-
гій, застосування нових, більш ефективних методів 
управління і т.п. 

Тому перед органами регіонального управління в 
цей час стоять зовсім нові завдання управління та 
регулювання сфери ЖКГ, що враховують швидкість 
розвитку інноваційних процесів у світі, потреб насе-
лення, розвиток власного кадрового, інноваційного 
й економічного потенціалу, невизначеність зовніш-
нього й внутрішнього середовища й інші фактори. 
У зв'язку із цим список задач управління іннова-
ційною діяльністю на рівні регіону істотно розши-
рюється, їхнє розв’язання вимагає застосування як 
традиційних, існуючих, так і нових, ефективніших, 
методів. Управління та регулювання сфери ЖКГ 
регіону являє собою складний багатокроковий про-
цес, що поєднує масу дрібних підзадач, які необхідно 
вирішити органу управління в процесі організації, 
управління й розвитку регіону. 

Отже, для удосконалення системи державного 
регулювання житлово-комунального обслуговування 
населення України, яка б вирішувала весь спектр 
поставлених задач в роботі пропонується удоскона-
лення  механізму організаційно-методичного забез-
печення державного регулювання житлово-кому-
нального обслуговування населення, в основу якого 
покладено методичний підхід до визначення обґрун-
тованості комунальних тарифів на тепло- та водопос-
тачання.

Для ефективного регулювання галузі реформи 
повинні бути обґрунтованими, дієвими й послідов-
ними. Для досягнення найбільш ефективних резуль-
татів необхідно застосовувати наукові розробки щодо 
зниження можливих соціальних ризиків. Органі-
зація державного регулювання має здійснюватися 
відповідно до принципів обов'язкової, максимально 
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повної і ефективної реалізації дійсно необхідних 
функцій держави з паралельним скороченням втру-
чання в підгалузі, де недосконалість ринкового меха-
нізму є мінімальною або не виявляється зовсім (ска-
сування надлишкових функцій), що врешті решт 
служитиме основній меті – скороченню адміністра-
тивних, економічних і організаційних бар'єрів для 
розвитку галузі. 

Велике значення має підвищення якості схвалю-
ваних рішень у сфері державного регулювання діяль-
ності ЖКГ. Змістовною основою, на якій повинна 
будуватися процедура доказу необхідності втручання 
в діяльність підприємств ЖКГ держави, є оцінка 
регулюючої дії, механізмом якої виступає багато-
аспектний аналіз з погляду важливості вирішува-
них завдань, результатів, витрат (співвідношення 
«витрати – результат») і відмінностей з обов'язковим 
вивченням можливих альтернатив і урахуванням дії 
регулюючого рішення на всі зацікавлені сторони (у 
найзагальнішому вигляді – господарюючих суб'єктів, 
споживачів і держави) з метою встановлення балансу 
інтересів. У основу має бути покладена критеріальна 
база, тобто набір критеріїв доцільності, адекватності, 
здійсненності і ефективності державного регулю-
вання діяльності підприємств ЖКГ у рамках заде-

кларованих цілей регулюючої дії (їх перелік має 
бути вичерпним і закритим).

В процесі дослідження виокремлено заходи дер-
жавного регулювання галузі ЖКГ в Україні: нор-
мативно-правові; інвестиційні; технологічні; орга-
нізаційні; інформаційно-роз`яснювальні; заходи 
демонополізації галузі; заходи по якості послуг.

Ефективне державне регулювання, узагальнивши 
різні підходи і методики попереджуючих, регулю-
ючих та контролюючих впливів, поступово транс-
формувалося в окремий вид управління, що містить 
методи й інструменти оздоровлення сфери ЖКГ, а 
також заходи щодо прогнозування, попередження і 
локалізації розвитку кризових явищ. Одним з осно-
вних інструментів досягнення цієї мети є механізм 
державного управління та регулювання сфери ЖКГ. 

Під механізмом державного управління та регу-
лювання сфери ЖКГ в роботі розуміється сукуп-
ність функцій обґрунтування інформаційного про-
стору, оцінки та аналізу рівня розвитку сфери ЖКГ 
та рівня соціально-економічного розвитку регіонів, 
а також формування і вибор відповідних пріоритет-
них напрямів регулювання ЖКГ, що спрямовані на 
локалізацію кризових явищ, оздоровлення сфери 
обслуговування, підвищення рівня розвитку ЖКГ та 
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Рис. 1. Система державного управління та регулювання сфери ЖКГ
Складено автором
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соціально-економічного розвитку та наближення до 
світових стандартів. Основою розробки даного меха-
нізму є сукупність визначених принципів, що скла-
дають його  методологічну основу й обумовлюють 
його функції і задачі. Таким чином, у роботі меха-
нізм державного управління та регулювання сфери 
ЖКГ пропонується формувати, базуючись на наступ-
них принципах [7, с. 95], адаптованих до даної сфери:

1. Принцип нових задач. Механізм державного 
управління та регулювання сфери ЖКГ має забез-
печувати можливість пристосування до появи нових 
задач, джерелами виникнення яких є зміни в зовніш-
ньому та внутрішньому середовищі, формування 
нових парадигм його розвитку, заснованих на сві-
тових процесах інтеграції і глобалізації. Дана мож-
ливість підтримується впровадженням в практику 
господарювання нових методів, способів і математич-
ного інструментарію діагностики, зокрема, методів 
багатовимірного статистичного аналізу. 

2. Принцип ефективності. Механізм державного 
управління та регулювання сфери ЖКГ повинен 
підвищувати якість і оперативність управлінських 
рішень, пов'язаних із виведенням з кризи підпри-
ємств та всієї сфери ЖКГ на підставі урахування 
його реальних і потенційних ресурсних можли-
востей. Реалізація цього принципу забезпечується 
співставленням ефекту від проведених регулюючих 
заходів і зв'язаних з їхньою реалізацією фінансових 
ресурсів.

3. Принцип комплексності прийнятих регулю-
ючих рішень. За умов того, що практично кожна  
криза соціально-економічних процесів носить сис-
темний характер, тобто впливає на всі сфери життє-
діяльності регіону, механізм державного управління 
та регулювання сфери ЖКГ повинний продукувати 
таку систему управлінських заходів, що сприятиме 
поліпшенню загальної ситуації на ринку ЖК послуг 
та якості життя населення. По суті, управлінські 
впливи щодо регулювання сфери ЖКГ повинні мати 
ефект синергетичного впливу на всі сфери життєді-
яльності регіону та держави в цілому.  

4. Принцип використання єдиної інтегрованої 
бази даних. Даний принцип забезпечує необхідність 
формування єдиної бази даних, яка містить показ-
ники, що відбивають його діяльність у ретроспек-
тиві, а також передбачає можливість її поповнення і 
коректування. Ця база є інформаційним підґрунтям 
управлінських рішень щодо відповідних пріоритет-
них напрямів регулювання ЖКГ, вибір яких забезпе-
чується механізмом державного управління та регу-
лювання сфери ЖКГ.

5. Принцип обов'язкового зворотного зв'язку 
дозволяє за допомогою контуру регулювання меха-
нізму державного управління та регулювання сфери 
ЖКГ формувати адекватні та несуперечливі управ-
лінські впливи, що дозволяють оперативно реагувати 
на зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ. 

6. Принцип необхідного різноманіття полягає 
у виборі необхідного та достатнього переліку соці-
ально-економічних індикаторів, на підставі яких 
здійснюється діагностика рівня соціально-економіч-
ного розвитку та розвитку сфери ЖКГ та ідентифіка-
ція відповідних класів. Треба відмітити той факт, що 
подібний перелік повинний відповідати існуючій в 
практиці системі державної та регіональної звітності 
суб’єктів господарювання. 

7. Принцип адаптації свідчить про те, що механізм 
державного управління та регулювання сфери ЖКГ 
повинний виробляти такі управлінські рішення, які б 
були орієнтовані або на пристосування до стохастич-

них змін зовнішнього середовища (рівня соціально-
економічного розвитку), або на обмежене управління 
цими змінами. Але за обох умов такі рішення мають 
бути спрямовані на гармонічну дифузію сфери ЖКГ 
у ринкове оточення. 

8. Принцип багатоваріантності розробки мож-
ливих регулюючих заходів з урахуванням факторів 
невизначеності і ризику реалізації окремих заходів. 
Необхідність розробки альтернативних напрямків 
дій обумовлена, по-перше, їхньою можливою нее-
фективністю, по-друге, імовірністю змін зовнішнього 
середовища, внутрішнього потенціалу, цільових прі-
оритетів на регіональному рівні, унаслідок чого роз-
роблений варіант регулюючого рішення буде визна-
ний як недоцільний чи неможливий для реалізації. 
Цей принцип передбачає, що механізм державного 
управління та регулювання сфери ЖКГ повинний 
включати правила та алгоритми вибору найбільш 
доцільного регулюючого рішення з урахуванням ана-
лізу максимально можливого числа його альтерна-
тивних варіантів на підставі співставлення їх резуль-
тативності й витрат. 

9. Принцип своєчасності прийняття управлін-
ських рішень. Реалізація цього принципу вимагає 
безупинного моніторингу стану регіональної дифе-
ренціації, раннього виявлення ознак кризового 
стану, швидкого реагування на них проведенням від-
повідних регулюючих заходів. Кожний з негативних 
проявів кризи в сфері ЖКГ не тільки має тенденцію 
до збільшення з новим циклом соціально-економіч-
ного стану регіону, але і породжує супутні негативні 
соціально-економічного наслідки. Тому чим раніше 
будуть проведені необхідні регулюючи заходи, тим 
більшими можливостями до відновлення порушеної 
рівноваги буде володіти держава.

10. Принцип адекватності реагування. Викорис-
товувана система прийняття регулюючих рішень 
пов'язана з витратами фінансових ресурсів або втра-
тами, зв'язаними з нереалізованими можливостями 
(викликаними скороченням обсягів інноваційної 
діяльності, призупиненням реалізації інвестицій-
них проектів). При цьому рівень цих витрат і втрат 
знаходиться в прямій залежності від цілеспрямова-
ності фінансових механізмів проведення регулюючих 
впливів і масштабів їх використання. Тому застосу-
вання певних видів регулюючих впливів повинне 
виходити з реального рівня відповідності рівня соці-
ально-економічного розвитку та сфери ЖКГ і бути 
адекватним цьому рівню. У противному випадку або 
не буде досягнутий очікуваний ефект від відповідних 
пріоритетних напрямів регулювання ЖКГ (якщо дія 
механізмів або масштаби її застосування недостатні), 
або регіон, як підсистема управління, в процесі впро-
вадження регулюючих дій буде нести невиправдано 
високі витрати і втрати (якщо дія регулюючих захо-
дів або масштаби їхнього застосування надлишкові 
для даного рівня розвитку регіону та сфери ЖКГ). 

11. Принцип регулярності діагностики характери-
зує необхідність оперативного і своєчасного аналізу 
регіонального розвитку за всіма складовими, заснова-
ного на моніторингу його внутрішнього і зовнішнього 
середовища, необхідного для формування управлін-
ських рішень, які дозволяють здійснювати цілеспря-
мований характер функціонування сфери ЖКГ.

Запропонований механізм державного управління 
та регулювання сфери ЖКГ включає три комплексні 
етапи: формування інформаційного простору дослі-
дження; комплексна діагностика рівня регіональ-
ного розвитку; формування і вибір відповідних пріо-
ритетних напрямів регулювання ЖКГ.
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Мета першого етапу полягає у виборі й обґрунту-
ванні інформаційного простору дослідження, тобто у 
визначенні того, які показники-індикатори є доціль-
ними для оцінки комплексного рівня регіонального 
соціально-економічного розвитку та сфери ЖКГ. 

Цільовою спрямованістю другого етапу є розробка 
методичного забезпечення з комплексної діагностики 
регіонального розвитку. 

Метою третього етапу є розробка методики вибору 
й обґрунтування пріоритетних напрямів регулю-
вання сфери ЖКГ відповідно до класу соціально-
економічного розвитку та розвитку сфери ЖКГ, яка 
складається з трьох послідовних кроків:

1. Розробка моделі формування комплексу управ-
лінських рішень методом багатокритеріального 
вибору альтернатив;

2. Вибір та реалізація відповідних пріоритетних 
напрямів регулювання ЖКГ; 

3. Оцінка ефективності від впровадження реформ 
ЖКГ. Основний зміст складається в отриманні кіль-
кісних оцінок ефективності можливих наслідків,  
які є результатами  реалізації визначених регулю-
ючих дій. 

Для впровадження реформ ЖКГ на різних рівнях 
управління використовують різні заходи, наведені у 
таблиці 1. [9]

Стратегічною лінією реформування державного 
регулювання є перехід від переважно базового фінан-
сування установ та організацій до фінансування кон-
кретних інновацій та проектів. Таке фінансування 
проводиться головним чином на конкурсній основі 
для забезпечення реалізації пріоритетних напрямів 
розвитку держави. 

Отже, з проведеного аналізу можна зробити висно-
вок, що серед інструментів управління сферою ЖКГ 
регіону найбільш дієвими є фінансові інструменти, 
які можуть приймати різні форми, наприклад, подат-
кові пільги, безвідсоткові кредити, дотації, субсидії 
та інші. Тому серед множини управлінських впливів 
щодо впровадження реформ ЖКГ регіону пропону-
ється розглядати саме фінансові впливи, що знахо-
дять своє вираження у формуванні ефективної сис-
теми стимулювання інноваційної діяльності регіону 
з коштів регіонального (державного) фонду.

Висновки. Таким чином, запропонований меха-
нізм державного управління та регулювання сфери 
ЖКГ, що базується на використанні методів багато-
вимірного статистичного аналізу, дозволить значно 
підвищити рівень обґрунтованості управлінських 
рішень щодо формування адекватних цілей розви-

тку сфери ЖКГ на рівні підприємства, регіону та 
держави в конкурентному ринковому середовищі, 
підвищити якість управління комунальною діяль-
ністю регіону на підставі отримання комплексної, 
об’єктивної інформації про наявний стан розвитку 
ЖКГ та відповідність йому рівня соціально-еконо-
мічного розвитку. Таким чином, результати можуть 
використовуватися на рівні держави для визначення 
потенціалу регіонів та рівня його використання, роз-
робки відповідних стратегій розвитку сфери ЖКГ, 
що забезпечить досягнення цілей розвитку держави 
та покращення якості життя; на рівні регіональних 
органів влади для визначення пріоритетних напрям-
ків фінансування інноваційних проектів з енергозбе-
реження та економії ресурсів та оцінки необхідних 
ресурсів для поліпшення  діяльності ЖКГ регіону; 
на рівні окремих підприємств ЖКГ – для глибшої 
оцінки та ґрунтовного вибору інноваційних проектів, 
які можуть бути реалізовані.
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Таблиця 1
Організаційно-економічні заходи підтримки впровадження реформ ЖКГ на різних рівнях

Державний Територіальний Підприємства ЖКГ

Розширення фінансування на довгостроковій 
основі фундаментальних розробок та дослі-
джень у галузі створення нових технологій 
ЖКГ;
Застосування всього набору регулюючих інстру-
ментів (податкові пільги, пільгове кредиту-
вання, законодавчі акти, спрощення розробки 
стандартів, регулювання нормативів і т. ін.) 
для залучення приватних інвестицій у НДДКР, 
впровадження інновацій та ін.
Розвиток партнерства держави, промисловості 
та академічних кіл;
Підвищення рівня науково-технічних знань 
населення;
Залучення нетрадиційних джерел фінансу-
вання, широке використання непрямих методів 
стимулювання, прийняття спеціальних програм 
стимулювання інноваційної діяльності

Здійснення спеціальних цільових програм;
Прямі державні субсидії та цільові асигну-
вання регіональних органів влади;
Податкові пільги, спрямовані на стимулю-
вання регіональних програм інноваційного 
розвитку ЖКГ;
Створення різних центрів з кооперації під-
приємств ЖКГ та промисловості;
Розширення елементів інфраструктури сти-
мулювання   інноваційних процесів ЖКГ;
Підтримка діючих кластерів та створення 
нової мережі компаній; 
Організація управлінського консультування 
структур ЖКГ та інше

Можливість реалізації 
державних замовлень;
Залучення венчурного 
капіталу;
Розширення прав та 
пільгового механізму 
освоєння нововведень;
 Створення стратегіч-
них альянсів
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Постановка проблеми. Однією з найважливіших 
галузей економіки України на сучасному етапі є тор-
гівля.  Роль торгівлі в господарстві визначається не 
тільки її великим історичним шляхом, але й вирі-
шальним впливом на розвиток ринкових відносин. 
Торгівля відіграє надзвичайно важливу роль у сис-
темі соціальної інфраструктури регіону, оскільки 
вона спрямована на задоволення потреб населення.  
Торгівля – галузь господарства, що реалізує товари 
шляхом купівлі-продажу. У її функціонуванні чітко 
простежуються територіальні аспекти, насамперед в 
пропорційному характері розміщення торговельної 
мережі відповідно до розселення населення. Значні 
відмінності в рівнях економічного розвитку й умовах 
життя населення в Україні зумовлюють диференціа-
цію розвитку торгівлі в розрізі адміністративно-тери-
торіальних одиниць. Ефективність торговельного 
обслуговування й підвищення рівня життя населення 
багато в чому залежить від раціонального розмі-
щення й територіальної організації торгівлі і громад-
ського харчування. З огляду на це, стає зрозумілою 
актуальність дослідження торговельного потенціалу 
регіону, що характеризує стан, тенденції розвитку та 
територіальну організацію торгівлі в регіоні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань потенціалу економічних систем при-
діляють значну увагу вітчизняні та зарубіжні нау-

ковці: О.В. Ареф’єва, Т.В. Харчук, А.С. Гловкова, 
О.К. Добикiна, В.С. Рижиков, R.M. Grant, J. Pfeffer 
та ін. В їхніх працях запропоновані різні підходи до 
визначення сутності потенціалу економічних систем.

Разом з тим, теоретичні і методичні аспекти 
формування та забезпечення ефективного гос-
подарського  використання саме торговельного 
потенціалу регіону, його вплив на інвестиційну 
привабливість території в умовах зміни ринкової 
кон’юнктури та посилення конкурентної боротьби 
залишаються донині малодослідженими. У наявних 
наукових працях недостатньо  висвітлені питання 
оцінки окремих елементів торговельного потенціалу 
регіону, відсутні методики щодо  комплексного під-
ходу до оцінювання накопиченого потенціалу регі-
ону в торговельній сфері, не знайшли переконливої 
аргументації підходи до подальшого його розвитку 
та забезпечення ефективного використання з ураху-
ванням зміни кон’юнктури ринку та ділової актив-
ності торговельних підприємств регіону.

Мета статті. Дослідження поняття «торговельний 
потенціал регіону», виявлення його функціональних 
характеристик та специфічних особливостей.

Виклад основного матеріалу. Стосовно визна-
чення сутності та структури економічної категорії 
«потенціал» як такої, що знайшло своє відображення 
у сучасній літературі, існують  різні погляди.
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