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У статті визначено мету, цілі й завдання створення кластера в житлово-комунальному
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Постановка проблеми. Активне формування кла-
стерів - не випадкове явище й обумовлюється сучас-
ним розвитком української економіки та інтеграцією
підприємств різних організаційно-правових форм, але
має складний суперечливий характер. По-перше, ак-
тивізація процесу інтеграції підпорядкована вирішен-
ню проблем загальноекономічного характеру, пов'я-
заного з процесами приватизації, реструктуризації ви-
робничо-технологічних комплексів, скороченням випус-
ку промислової продукції, ослабленням інвестиційної
активності підприємств, порушенням кредитно-грошо-
вих відносин у системі "підприємство-банк" і, як на-
слідок, хронічним недофінансуванням виробничих
фондів реального сектора економіки. По-друге, відбу-
вається процес глобалізації економіки, посилюється
конкурентна боротьба великих корпорацій на світово-
му і внутрішньому ринках і, як наслідок, посилюється
зростання їх впливу на національну економіку.

Важлива роль серед галузей невиробничої сфери
належить житлово-комунальному господарству Украї-
ни, яке являє собою складну технічно забезпечену га-
лузь, що має розгалужену структуру, і містить у собі
комплекс послуг, спрямованих на задоволення першо-

чергових життєвих потреб населення та потребує
впровадження сучасних форм організації господарю-
вання, а саме - кластерних утворень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вико-
ристанню кластера як новітньої форми організації гос-
подарства присвячено ряд наукових публікацій, зок-
рема Н. Н. Волкової, Т. В. Сахно, В. М. Гейця, М. І. До-
лішнього, Л. М. Дружиліна, В. І. Дубницького, В. Г. Ігна-
това, В. І. Бутова, А. А. Мігранян, С. О. Соколенко та
інших [1-9]. Проте в сучасній науковій літературі немає
чітко визначеної структури кластера в житлово-кому-
нальному господарстві.

Мета статті - визначння структури кластера та його
учасників у межах житлово-комунального господар-
ства міста на прикладі Луганська.

Виклад основного матеріалу. Житлово-кому-
нальне господарство (ЖКГ) - це комплекс підприємств
та організацій, що забезпечують комунально-побутові
потреби населення, зокрема в галузі обслуговування
житлового фонду - частини основних невиробничих
фондів, до складу якої входять будинки та приміщен-
ня, використовувані як житло. Підгалузі житлово-кому-
нального господарства наведені на рис. 1 [1].
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Рис. 1. Підгалузі житлово-комунального господарства України.

На основі двох основних підходів до визначення
функцій житлово-комунального господарства міста -
галузево-функціонального та територіального - сфор-
муємо мету, цілі й завдання створення кластера в жит-
лово-комунальному господарстві (табл. 1).

Як видно з табл. 1, роль житлово-комунального гос-
подарства в розвитку міста, мета створення класте-
ра з точки зору галузево-функціонального та терито-
ріального підходу різні, але мета та завдання класте-

ра однакові: створення ефективної моделі забезпе-
чення населення міста доступним, високоякісним і ком-
фортним житлом; здійснення його обслуговування з
урахуванням потреб і можливостей людини; гаранту-
вання надійності та високої якості послуг із тепло-,
водопостачання, водовідведення й обслуговування
житла за умови економічно обґрунтованої вартості
таких послуг. Це обумовлює чітке визначене коло учас-
ників кластера та його структуру з урахуванням домі-
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Таблиця 1. - Визначення житлово-комунального господарства міста та ролі кластера в ньому [10-14]
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Рис. 2. Структура кластера в житлово-комунальному господарстві міста.
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нанти розвитку публічно-приватного партнерства в
житлово-комунальній сфері. Необхідно також урахо-
вувати, що кластер у житлово-комунальному госпо-
дарстві створюється в межах одного міста й орієн-
тується на наявну географічну концентрацію взаємо-
пов'язаних галузей із регламентованими відносинами
й діями між членами кластера, за характером зв'язків
- змішаний, складається з невеликої кількості членів
(до 20). Управління та географічне охоплення перед-
бачає, що це мікрокластер, структура кластера і взає-
модія між наявними учасниками кластера стійка, він
зароджується й функціонує у сфері послуг, із захисною
поведінкою на ринку, має унікальні властивості. За
кількістю працівників це мезокластер, який розви-
вається та має локальне географічне розташування
та охоплення ринків.

На рис. 2 запропоновано структуру кластера в жит-
лово-комунальному господарстві на прикладі міста
Луганська, який складається з трьох рівнів. До пер-
шого рівня належать державні установи: Міністерство
з питань житлово-комунального господарства Украї-
ни, Житлово-комунальний союз України, Міжгалузева
асоціація "Укртеплокомуненерго", асоціація підпри-
ємств водопровідно-каналізаційного господарства
України "Укрводоканалекологія", інші установи сфе-
ри ЖКГ. До другого рівня слід віднести органи місце-
вого самоврядування, державне комунальне підприє-
мство "Центрожитлоком", постачальників житлово-ко-
мунальних послуг міста, об'єднання співвласників ба-
гатоквартирних будинків (ОСББ), ЖЕКи, Луганський
інститут житлово-комунального господарства, агент-
ство регіонального розвитку, органи контролю, ава-
рійну службу, комерційні установи, банківські устано-
ви. Саме за їх допомогою здійснюється публічно-при-
ватне партнерство.

Третій рівень представлено споживачами житло-
во-комунальних послуг, задля яких і створюється цей
кластер.

Висновки

Визначення мети й завдання створення кластера
в житлово-комунальному господарстві міста здійсне-
но відповідно до основних підходів до визначення
функцій житлово-комунального господарства міста:
галузево-функціонального та територіального.

Запропоновано структуру кластера в житлово-ко-
мунальному господарстві на прикладі міста Лугансь-
ка, який складається з трьох рівнів.

До першого рівня належать державні галузеві ус-
танови, які опікуються проблемами житлово-кому-
нального господарства.

До другого рівня - місцеві органи влади, наукові,
комерційні та громадські інституції, які беруть участь
у відносинах публічно-приватного партнерства.

Третій рівень охоплює споживачів житлово-кому-
нальних послуг, задля ефективного обслуговування
яких і створюється цей кластер.

Кожен із учасників кластера першого та другого
рівня має виконувати ті чи інші завдання й заходи
нормативно-правового, науково-технічного, інститу-
ціонального та організаційного забезпечення. ©  І. Салуквадзе

У подальших дослідженнях доцільно докладно про-
аналізувати окремі складові елементи кластера ЖКГ
міста.
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