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– принцип пропорційності території і населення означає, що в кожній адміністративно-територіальній 

одиниці повинна проживати найбільш оптимальна кількість населення, враховуючи географічне 

розташування та можливе територіальне навантаження на таку одиницю. Як бачимо сьогодні цей принцип 

порушується тому, що виникають значні диспропорції щодо масштабу території і кількості населення, що на 

ній проживає; 

– принцип компактності, який означає, що адміністративно-територіальні одиниці повинні бути 

компактними, без анклавів та віддалених відступів [3, с. 60]. 

Також слід враховувати такі принципи, як розробка оптимального науково зваженого понятійно-

категоріального інструментарію, який би виключав будь-яку двозначність тлумачень; спадкоємність – 

основні характеристики адміністративно-територіального поділу мають враховувати історичні, національно-

культурні, соціально-економічні особливості території, по можливості, повинні зберігати наявні межі 

інфраструктур та комунікацій; повсюдність території та місцевого самоврядування - згідно з яким значні 

території поза межами адміністративно-територіальних одиниць водночас не належать до жодної з них, а 

мають обов’язково належати і місцеве самоврядування повинно здійснюватись на всій території України [4, 

с. 117]. 

На сьогодні також важливе значення має принцип моніторингу населення адміністративно-

територіальних одиниць для виявлення питань, що потребують негайного вирішення. 
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Визначення ролі і місця ЖКГ (далі – ЖКГ) в системі життєзабезпечення дозволяє стверджувати, що 

житлово-комунальна сфера являється, чи не найважливішим індикатором, що характеризує ефективність 

загальної соціально-економічної політики в країні, від якої певною мірою залежать соціальні і економічні 

перетворення. Ринок житлово-комунальних послуг (далі – ЖКП) безпосередньо пов'язаний з інтересами всіх 

громадян, можливістю реалізації ними конституційного права на житло. Слід зауважити, що саме у сфері 

цього ринку зосереджені повсякденні інтереси людей, немає жодної сфери відносин, яка не мала б зв'язку з 

ЖКГ. Системний підхід до розвитку ЖКГ необхідний для того, щоб його вплив на інші сфери 

життєдіяльності був найбільш ефективним. 

Реалізація системного підходу до формування і розвитку ринку ЖКП виглядає таким чином: 

формулювання основних напрямів розвитку ринку ЖКП, причинно-наслідковий аналіз проблем, визначення 

шляхів і засобів досягнення цілей, розробка понятійного апарату, визначення механізмів ухвалення рішень, 

розробка індикаторів оцінки стану, розробка рольової функції державних і місцевих органів публічної 

влади, які беруть участь в реалізації реформування. У зв'язку з цим важливим є дослідження концепції 

системи ЖКГ, виникає необхідність використання поняття системи житлово-комунального обслуговування, 

з урахуванням особливостей об’єкта. Без цього неможливо аналізувати, організовувати і управляти. 

Система ЖКГ – це сукупність установ, організацій і підприємств, що здійснюють підприємницьку 

діяльність, спрямовану на задоволення різноманітних потреб населення в послугах ЖКГ. Сфера ЖКГ 

характеризується соціальним значенням, виробництвом ЖКУ, організаційно-структурною побудовою, 

механізмами функціонування і розвитку. Тобто система ЖКГ уявляється з позицій: виробничої, ринку 

попиту і пропозицій на послуги ЖКГ, інституціональних проблем різних профілів. Звідси випливає, що 

простір ринку ЖКП характеризується наступними вимірами: інституціональним, ринковим, організаційним.  

Розглядаючи ЖКГ як сферу послуг, слід зазначити, що воно виходить з економічного поняття «сфера 

діяльності» і соціального поняття «людина». Звідси випливає, що сферу послуг ЖКГ можна назвати 

соціально-організаційною категорією. Це дозволяє сформулювати і уточнити ряд понять, що стосуються 

підприємницького середовища ЖКГ. Наразі реформування ЖКГ вносить багато нового в тлумачення суті 

цього поняття. У більшості публікацій, присвячених ЖКГ, основні соціальні, економічні і правові поняття 

пов'язані з функцією житла. Житло розглядається як матеріальне благо, яке забезпечує збереження 
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фізичного існування людини в умовах різних кліматичних чинників. Реалізація функції житла залежить від 

стану і перспектив розвитку ЖКГ. Вже саме це поняття говорить про те, що в ньому відображено дві 

важливі характеристики: «житлова» і «комунальна». 

Ми вважаємо, що житлова складова ЖКГ характеризується такими категоріями як «житло», 

«соціальна норма площі житла» тощо. Вона відображає ту сторону житлово-комунального комплексу, що 

забезпечує безпосереднє задоволення потреб, пов'язаних з проживанням людей.  

Інша сторона ЖКГ включає поняття «комунальне» і передбачає з'ясування того, як житло пов'язане з 

комунікаціями, що забезпечують достатню комфортність. Комунальна складова комплексу спрямована на 

задоволення потреб фізіологічного (гігієнічного) характеру і сприяє задоволенню потреб, які забезпечують 

розвиток людини (електроенергія, телекомунікації тощо). Водночас комунальна сторона системи ЖКГ 

впливає на житлову, підтримуючи її стабільний стан (обслуговування, ремонт, реконструкція). 

Житлова і комунальна сторони системи ЖКГ утворюють засоби виробництва – матеріальну складову 

галузі, оскільки в результаті їх взаємодії формується послуга ЖКГ. Таке розуміння складових системи 

дозволяє перейти до аналізу підсистем ЖКГ, які, як правило, виділяються за функціональною ознакою в 

підгалузі. Так, Д.Г. Родіонов [3] до складу ЖКГ включає наступні підгалузі: житлове господарство і 

ремонтно-експлуатаційне виробництво; водопостачання і водовідведення; комунальна енергетика (електро-, 

тепло-, газопостачання); міський транспорт; інформаційне господарство (кабельні мережі, супутникове 

телебачення, електронні канали зв'язку тощо); зовнішній міський благоустрій, у т.ч. озеленення; готельне 

господарство; побутове обслуговування (лазні, пральні, ритуальне обслуговування); вуличне освітлення. 

Таке різноманіття взаємозв'язків обумовлює розгляд ЖКГ як складної підприємницької системи. 

ЖКГ значною мірою впливало і впливає на якість життя населення, на соціально-економічний 

прогрес в суспільстві. В огляді, проведеному у Великобританії в 1995 році [1], для цих цілей 

використовувалися 11 показників: щільність населення; житлові умови (простір і розмір житла); культура 

(культурні центри і спільність інтересів; життєвий стандарт; здоров'я; освіта (засоби і терміни отримання); 

транспорт (доступність і зручності); довкілля (забруднення та ін.); безпека. 

Вважаємо за необхідне сформулювати визначення якості життя для повного розуміння спрямованості 

процесів реформування ЖКГ і розвитку підприємницького середовища в ньому. Якість життя (населення, 

громадян) є сукупною характеристикою придатності середовища проживання для задоволення потреб 

кожної людини окремо і досягнення позитивного соціального ефекту в цілому.  

Ми вважаємо, що в умовах реформування ЖКГ серед позитивних соціально-економічних ефектів 

найбільш важливе значення матимуть такі: 

- розширення участі громадян в управлінні житловим фондом, і, як наслідок, підвищення соціальної 

відповідальності і обґрунтованості в ухваленні управлінських рішень; 

- істотне поліпшення санітарних і гігієнічних умов проживання, що сприяє зміцненню здоров'я і 

продовженню життя громадян; 

- перспективне збільшення житлової і загальної площі жител на душу населення, що приведе до 

поліпшення демографічної ситуації і зниження соціальної напруженості в суспільстві; 

- суттєве підвищення культурно-побутового сприйняття місця проживання за рахунок названих вище 

чинників, а також поліпшення утримання прибудинкових територій і ефективніше поводження з відходами;  

- реалізація підприємницького потенціалу як керуючих компаній і підрядних (обслуговуючих) 

організацій, так і самих громадян – власників і наймачів житла. 

Перші чотири ефекти сприяють прояву останнього, який, на наш погляд, одночасно і є ключовим 

чинником успіху проведення реформи ЖКГ.  

Виділяють ще декілька важливих властивостей підприємницького середовища ЖКГ: невідчутність, 

нерозривність виробництва і споживання послуг, нездатність послуг до зберігання, непостійність якості 

тощо [4].  

Виходячи з аналізу якісно-кількісної характеристики сучасних послуг і соціально-економічних 

ефектів від реформування, професором Коровіним Е.В. пропонується таке визначення підприємницького 

середовища ЖКГ – це сприятлива соціально-економічна ситуація в галузі, яка забезпечує економічну 

свободу підприємствам ЖКГ – постачальникам послуг для зайняття підприємницькою діяльністю, 

спрямованою на задоволення потреб громадянин-споживачів в послугах комплексу [2]. Нам імпонує таке 

визначення, як найбільш повне для характеристики підприємництва у сфері ЖКГ. 

Аналіз соціального впливу системи ЖКГ на громадян, населення, суспільство виділяє її в особливий 

вид і форму сервісного обслуговування і галузь сфери послуг. ЖКГ, як показано вище, задовольняє 

широкий спектр потреб людини. Аналіз економічного впливу системи ЖКГ показує матеріальний характер 

ЖКП і наявність споживчої вартості. Отже, потрібне введення нової соціально-економічної категорії. Такою 

соціально-економічною категорією є обслуговуюча система ЖКГ (система житлово-комунального 

обслуговування), під якою пропонується розуміти сукупність взаємозв'язаних елементів підприємств ЖКГ у 

вигляді організацій, які обслуговують житловий фонд споживачів під управлінням керуючої компанії, ОСББ 

або іншої форми, що здійснюють діяльність на ринку ЖКП. 

Особливості галузі і послуг ЖКГ та введення поняття обслуговуючої системи ЖКГ дозволяють 

сформулювати визначення ринку ЖКП. Ринок ЖКП – це особливий вид економічного ринку, суб'єктами 

якого є, з одного боку, підприємства ЖКГ (обслуговуючі організації і керуючі компанії), а з іншої – 



 150 

громадяни країни як споживачі предмета товарно-грошових відносин – ЖКП. Головна особливість цього 

виду ринку полягає в тому, що об'єктами відносин на ньому виступають послуги, що задовольняють основні 

види життєвих потреб людини що забезпечують її виживання.  
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ 

 

Питання забезпечення реалізації трудових прав і підвищення ефективності їх захисту в умовах 

ринкової економіки належать до актуальних. Кризові явища сучасного періоду розвитку сприяли появі 

численних проблем, які ускладнюють процес здійснення трудових прав, про що свідчить рівень безробіття, 

масові порушення трудових прав, незначні показники їх захисту у судовому порядку, нерозвиненість 

механізмів самозахисту трудових прав, відсутність правових засобів попередження зловживання правом у 

сфері найманої праці та ін. 

Затяжний характер реформування трудового законодавства обумовили посилену увагу науковців до 

вищезазначених питань, оскільки права осіб, які виникають і існують у трудовій сфері, являють собою 

систему неоднорідних, прав, свобод і гарантій, тобто не вичерпуються тільки трудовими. Трудові відносини 

є базовими, тривалими і найбільш розповсюдженими відносинами матеріального характеру для більшої 

частини працездатного населення. Взаємозв’язок і взаємообумовленість прав різної галузевої належності 

особливо чітко в них простежується. Систему прав, що виникають у сфері праці можна розглядати як 

утворення, яке складається з трьох елементів: міжгалузеві, безпосередньо трудові і права соціально-

забезпечувального змісту. Характер міжгалузевих (загальних) прав, свобод і гарантій не дозволяє 

співвіднести їх виключно з однією групою суспільних відносин, вони носять універсальний характер, їх 

реалізація здійснюється в сфері трудових відносин нарівні з іншими групами суспільних відносин (право на 

зайнятість, право на безпечні умови праці, свобода об’єднань, гарантії державного і судового захисту). 

Групу безпосередньо трудових прав складають права, свободи і гарантії, реалізація яких відбувається 

виключно в рамках трудових відносин (право на працю, гарантії оплати праці, право на відпочинок, право 

на колективні угоди та ін.). Групу прав соціально-забезпечувального змісту у сфері трудових відносин 

складають права, свободи і гарантії, кінцева реалізація яких відбувається поза трудових відносин, тобто, в їх 

кінцевій реалізації задіяний правовий механізм іншої галузевої природи. Реалізація у сфері трудових 

відносин даних прав носить допоміжний, субсидіарний, гарантійний характер і спрямована на повноцінну 

кінцеву реалізацію цих прав в рамках інших суспільних відносин (право на пенсію та інші види соціального 

забезпечення, на захист материнства і дитинства, молоді, інвалідів та ін.). Таким чином, від ефективності 

забезпечення та захисту трудових прав залежить ефективність забезпечення реалізації або можливість 

реалізації та захисту інших прав за класифікаційними критеріями.  

Загальноприйнятним у теорії права є розуміння того, що механізм забезпечення прав людини включає 

наступні підсистеми: реалізація прав, охорона прав і захист прав. Відповідно: механізм реалізації прав 

розглядають як сукупність заходів, здатних створити умови для реального застосування прав і свобод 

людини; механізм охорони прав включає заходи профілактики правопорушень і забезпечення, на цій основі, 

правомірної поведінки суб’єктів права; механізм захисту прав передбачає заходи поновлення порушених 

прав і притягання до відповідальності осіб, які здійснили правопорушення. Враховуючи соціальну природу 

трудового права як галузі права, у науці трудового права зазначається багатоаспектність поняття «захист 

прав». У широкому значенні, під ним розуміють реалізацію захисної функції, мети і завдань трудового права 

та його принцип. У вузькому розумінні, як інститут трудового права – сукупність норм, що об’єднують 

форми і засоби захисту трудових прав сторін трудових відносин [1, с. 604]. Триваючий процес кодифікації 

трудового законодавства свідчить про наявність тенденцій до формування консолідованого інституту 

захисту трудових прав і свобод, але знаходиться він на початковій стадії. 


