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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЯК СУБ’ЄКТА  

ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ  
 

У статті систематизується та узагальнюється вітчизняний та інозем-

ний досвід у сфері державного регулювання діяльності  
водогосподарського комплексу як суб’єкта природної монополії.  
 

Native and foreign experience in the sphere of the state regulation of  

activity of water economy complex as a subject of natural monopoly are 

systematized and generalized in the article.  

 

Ефективне функціонування будь-якого суб’єкта господарювання, 

безперебійний перебіг господарської операції на будь-якому рівні можли-

вий лише при наявності об’єктивного та своєчасного контролю з боку ре-

гулюючих органів. Саме ланка, пов’язана з державним регулюванням 

вважається, на сьогоднішній день, найбільш проблемною та суперечли-

вою у сфері функціонування природних монополій.  

Питаннями пов’язаними із державним регулюванням діяльності 

водогосподарського комплексу як суб’єкта природної монополії займа-

лись: Аткінсон Е., Бейн Д., Вурос А., Гольденберг І., Стігліц Дж., Базиле-

вич В., Бутиркін А., Несторенко О., Нікуйко І., Розанова Н., Третяк В., 

Філюк Г. та ін. 

Метою статті є вивчення іноземного досвіду у сфері державного регу-

лювання діяльності водогосподарського комплексу як суб’єкта природної 

монополії із його адаптацією для потреб вітчизняної регуляторної політи-

ки. 

У зв’язку з недостатнім дослідженням питань державного регулю-

вання діяльності водогосподарського комплексу як суб’єкта природної 

монополії у статті поставлені такі завдання: 

- узагальнити іноземний досвід у сфері регулювання діяльності природних 

монополій в цілому, і , зокрема, водогосподарської сфери; 

- проаналізувати сильні та слабкі сторони державного регулювання водо-

господарського комплексу в Україні; 

- запропонувати заходи, направлені на удосконалення вітчизняної держа-

вної регуляторної політики у водогосподарській сфері. 

Згідно Закону України “Про природні монополії” державний конт-

роль за дотриманням законодавства про захист економічної  конкуренції 
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у сферах природних монополій здійснює Антимонопольний  комітет 

України відповідно до його компетенції. В цьому ж законі вказано, що ре-

гулювання діяльності  суб'єктів  природних  монополій  у різних сферах 

здійснюється національними комісіями регулювання природних монопо-

лій [1]. На сьогоднішній день такі комісії створені лише у галузі електро-

енергетики та зв’язку, а саме – Національна комісія регулювання енерге-

тики та Національна комісія регулювання зв’язку, регулюванням питань в 

усіх інших галузях фактично займається Міністерство економіки України 

[2, С. 420]. Це стосується і водогосподарського комплексу, в межах якого 

доцільно було б, на нашу думку, створити аналогічний орган державного 

регулювання – Національну комісію і відповідно, розподілити регулюючі 

функції між органами виконавчої влади на місцях та цією комісією. Такий 

крок не лише б допоміг усунути суттєві суперечності діючої нормативно-

правової бази, а й значно прискорити перетворення на шляху ринкового 

реформування вітчизняної економіки.  

Світовий досвід свідчить, що у сфері регулювання водогосподарського 

комплексу як суб’єкта природної монополії існують різні підходи та варі-

анти щодо виконання даної функції. 

Так, наприклад, в Сполучених Штатах Америки державне регулювання 

природних монополій має власну вікову історію, стартом якої, на нашу 

думку, слід вважати створення комісій окремих штатів з регулювання по-

слуг громадського користування, зокрема із водозабезпечення на початку 

ХХ ст. Наступним вважливим етапом є створення органів регулювання на 

загальнодержавному рівні – федеральних комісій. Розквіт системи регу-

лювання припадає в США на кінець 60- початок 70 років ХХ ст. До сере-

дини 70 років федеральні органи контролювали виробничі параметри та 

ціноутворення в галузях, на які припадало близько 24% ВНП [3, С. 4-6].  

У ФРН діяльність водопостачальних підприємств регулюється з боку 

муніципалітетів. Послуги надаються місцевими водопостачальними ком-

паніями, що перебувають у муніципальній власності у формі ТОВ, ВАТ 

або державного комунального підприємства. Оскільки ціни на послуги 

водопостачання у ФРН достатньо високі, розглядається питання щодо лі-

бералізації даного ринку [4, С. 43]. 

Перші спроби щодо лібералізації ринку водопостачання здійснюються 

у Великобританії у наш час шляхом надання можливості користувачу са-

мостійно обирати водопостачальника. Підприємства водопостачання у цій 

країні були приватизовані у 1989 році. Діяльність цих підприємств регу-

люється органом, в межах компетенції якого – встановлення максималь-

ної ціни з метою мінімізації витрат постачальниками. У Франції, в свою 

чергу, провадяться тендери на право надавати послуги з водопостачання у 

межах муніципалітету, і підприємства передаються у концесію приватним 
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операторам, а мережі водопостачання знаходяться у державній власності 

[4, С. 43]. 

Слід відмітити, що на сьогоднішній день більшість європейських країн 

передають право експлуатації відповідних об’єктів природних монополій 

незалежним компаніям, при цьому зберігаючи державне право власності 

на такі об’єкти. Основними перевагами при такій організації функціону-

вання природних монополій є значне підвищення рівня обслуговування 

клієнтів, зниження сукупних витрат, впровадження досягнень науки та 

техніки.    

В Україні підприємства водопостачання сформовано, переважно, на 

власності територіальної громади населеного пункту. Тому і регулюючий 

орган повинен був би формуватися міською або селищною радою населе-

ного пункту. Такий підхід допоміг би усунути недоліки щодо компетенції 

центральних органів виконавчої та місцевої влади у сфері регулювання. 

Такий підхід існує при формуванні органів регулювання, наприклад, у Ла-

твії [4, С. 45].  

Важливим моментом у регуляторній політиці державних органів по ві-

дношенню до природних монополій, в тому числі, і водогосподарського 

комплексу є тарифна політика, необґрунтованість якої, в свою чергу, час-

то перешкоджає ефективному державному регулюванню. За останні роки 

Антимонопольний комітет України відслідковував та припиняв порушен-

ня, які стосувалися саме зловживань монопольним становищем цінового 

характеру на ринках послуг житлово-комунального характеру, в тому чи-

слі водопостачання і водовідведення, на яких здійснювалось державне ре-

гулювання шляхом встановлення фіксованих тарифів. Порушення анти-

монопольного законодавства здійснювалось шляхом “прихованого” під-

вищення тарифів через зниження якості послуг [2, С. 422].  

Для перешкоджання в майбутньому таким зловживанням Антимонопо-

льним комітетом було запропоновано внесення ряд змін до прийнятої 

22.02.1995 р. Постанови КМУ №135 “Про Положення про державне регу-

лювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, 

товари народного споживання, роботи й послуги монопольних утворень”. 

Відповідно до цих змін, закріплених Постановами КМУ від 26.10.2001 р. 

№1397 та від 13.06.2002р. №807 державному регулюванню підлягають ці-

ни (тарифи)  на  продукцію виробничо-технічного призначення, товари 

народного споживання, роботи і послуги суб'єктів природних монополій 

та суб'єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про 

захист економічної  конкуренції,  встановлюючи такі ціни  чи інші умови 

придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за 

умови існування значної конкуренції на ринку, або застосовуючи різні ці-

ни чи різні інші умови до рівнозначних угод із суб'єктами господарюван-

ня, продавцями  чи покупцями без об'єктивно виправданих на те причин 

[5]. 
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Цей документ не вирішив проблему, пов’язану із прогалинами у нор-

мативно-правовому забезпеченні тарифної політики, але сформував інсти-

туційні засади для її організації та ведення. 

Згідно Закону України “Про житлово-комунальні послуги” від 

24.06.2004 р. №1875-IV ціни та тарифи на житлово-комунальні послуги, 

залежно  від   порядку їх затвердження поділяються на три групи [6]: 

1. Перша група – житлово-комунальні послуги, ціни та тарифи на які 

затверджують спеціально уповноважені центральні органи виконавчої 

влади. 

2. Друга група – житлово-комунальні послуги, ціни та тарифи на які 

затверджують органи місцевого самоврядування для надання на відповід-

ній території. 

3. Третя група – житлово-комунальні послуги, ціни та тарифи на які 

визначаються виключно за договором (домовленістю сторін). 

Одним із нормативних документів, відповідно до якого здійснюється 

визначення тарифів у сфері водопостачання, що відноситься до двох пер-

ших груп є Порядок формування тарифів на виробництво, транспортуван-

ня, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і 

постачання гарячої води, затверджений Постановою КМУ від                 

10.07.2006 р. №955 (зі змінами і доповненнями). Згідно цього документа 

формування тарифів підприємствами, що надають послуги з централізо-

ваного водопостачання гарячої води здійснюється на підставі річних пла-

нів надання таких послуг, економічно обґрунтованих планових витрат, ви-

значених на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техні-

ко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів 

(обов’язкових платежів) та цін у плановому періоді. Тариф на надання по-

слуг з централізованого постачання  гарячої води розраховується, виходя-

чи із затвердженої для даної категорії споживачів вартості теплової енер-

гії та холодної води, що використовуються для надання послуг з централі-

зованого постачання гарячої води з урахуванням нормативних  втрат  теп-

лової енергії  та води в мережах систем централізованого постачання га-

рячої води, визначених згідно з нормативами (нормами) [7]. 

Згідно з вище названим Порядком, планова собівартість реалізованих 

послуг із централізованого постачання гарячої води включає прямі мате-

ріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні 

загально виробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати і 

нерозподілені постійні загальновиробничі витрати. Це означає, що у став-

ку тарифу на надання послуг з централізованого постачання гарячої води 

закладено такі надзвичайно важливі для підтримання та удосконалення 

функціональних характеристик майнового потенціалу витрати як, напри-

клад: витрати, пов’язані з утриманням, експлуатацією, ремонтом, страху-

ванням, орендою основних засобів, інших необоротних активів  загально-
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виробничого призначення, утриманням  пожежної і сторожової охорони 

об’єктів виробничого призначення, санітарних зон, оплатою послуг інших 

спеціалізованих підприємств, освоєнням нових потужностей та проведен-

ням планових перевірок стану обладнання, регламентних робіт, передба-

чених проектно-кошторисною документацією тощо [7]. 

Дані аспекти, пов’язані із деталізованим визначенням складових пла-

нової собівартості послуг із централізованого постачання гарячої води, а 

тому і їх включенням до розмірів відповідних тарифів є, на нашу думку, 

позитивним моментом вітчизняного законодавства та надає можливість 

утримувати матеріально-технічну базу на належному рівні в межах дер-

жавного регламенту.  

Вищеназвана постанова, згідно з якою встановлюються тарифи при 

централізованому постачанні гарячої води, до складу загальновиробничих 

витрат, які є елементом планової собівартості послуг включають витрати, 

пов’язані з охороною навколишнього природного середовища. Включення 

такого виду витрат, на нашу думку, є надзвичайно актуальним та потріб-

ним в сучасних умовах глобального погіршення екологічного стану води 

та земель водного фонду. Однак в даному випадку слід було б більш дета-

лізувати даний елемент витрат або навіть розробити окремий нормативно-

правовий документ, в якому б зазначались ті заходи екологічного спряму-

вання та відповідні процентні співвідношення по них, які закладені у роз-

мір відповідного тарифу.   

Для підвищення ефективності тарифної політики доцільним є підви-

щення інвестиційної привабливості водогосподарських підприємств та 

організацій. Для досягнення цього слід в окремих питаннях запозичувати 

досвід зарубіжних країн та, зокрема, сприяти залученню приватних інвес-

тицій у діяльність галузі, включати до суми тарифів на послуги суб’єктів 

природних монополій прибуток на інвестований капітал, при цьому норма 

прибутку повинна відповідати середній для економіки України нормі 

прибутковості з урахуванням ризиків конкретного сектору [4, С. 45]  

Досить складним також є питання щодо ліцензування водопостачаль-

них компаній в Україні. У розрізі адміністративно-територіальних оди-

ниць послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на-

даються великою кількістю таких компаній, регулювання діяльності яких 

шляхом ліцензування на затвердження тарифів важко здійснювати 

централізовано та без зловживань. Вирішенням такої ситуації може бути 

встановлення тарифів для великих компаній Національною комісією, а 

для невеликих – органами місцевої влади. 

Підсумовуючи все вищесказане, слід відмітити, що водогосподарсь-

кий комплекс є інтегрованим суб’єктом природної монополії, належність 

якого саме до такого типу ринкового середовища пояснюється рядом спе-

цифічних ознак.  
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В останні роки інтерес до природних монополій у західній економічній 

науці значно посилився, що зумовлено реформуванням тих галузей госпо-

дарства, які тривалий час вважались регульованими. В свою чергу, теоре-

тичне вивчення природних монополій в цілому, зокрема водогосподарсь-

кого комплексу як суб’єкта природної монополії є недостатнім. 

Ключовими проблемами та недоліками у вищеназваній сфері можна 

вважати: відсутність відповідної нормативно-правової бази щодо регулю-

вання питань по природним монополіям в цілому і за окремими галузями; 

відсутність ефективної системи управління та контролю за суб’єктами 

природних монополій, що, в свою чергу, призводить до зловживань та по-

рушень при встановленні цін, рівня якості та кількості послуг.  

Перегляду потребує і тарифна політика у галузях водопостачання та 

водовідведення з точки зору її обґрунтованості. Так, слід визначити кри-

терії оцінки економічної доцільності тарифів, розробити методику щодо 

застосування різних методів регулювання тарифів, розробити єдиний по-

рядок здійснення перерахунків за ненадані послуги тощо.  
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