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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Актуальність теми дослідження зумовлена 

необхідністю перегляду форм ціноутворення і методів формування тарифів з 

метою забезпечення ефективної діяльності підприємств комунальної сфери. 

Внаслідок зношеності основних фондів комунального призначення, нестачі 

бюджетних коштів і власних фінансових ресурсів підприємства житлово-

комунального комплексу знаходяться в умовах частих аварій і втрат і нездатні 

забезпечити якість наданих послуг та ефективність діяльності. 

На основі нормативно-правової бази, існуючих досліджень та пропозицій 

щодо  регулювання ціни у комунальноїсфер фахівці недарма акцентують увагу 

на те, що житлово-комунальне господарство (надалі – ЖКГ), як галузь, потребує 

негайного і докорінного реформування, оскільки знос основних фондів на 

підприємствах ЖКГ в окремих регіонах України перевищує 60% і продовжує 

зростати, при цьому збільшення тарифів на послуги ЖКГ не сприяє зменшенню 

збоїв у системі життєзабезпечення міст.  

Проблему формування і регулювання тарифної політики у сфері ЖКГ 

висвітлювали у своїх дослідженнях такі науковці, як О. Амосов , І. Батіна , З. 

Герасимчук, Н. Гура, Н. Матвєєва, Т. Новікова, Г. Онищук , В. Полуянов, В. 

Хобта. Загальні питання механізму ціноутворення аналізуються у працях М. 

Артуса, В. Єсіпова, В. Корінєва, Т. Негла, В. Пінішко, Н. Хижа, Р. Холдена, Г. 

Чубакова, Л. Шкварчук та ін.. Незважаючи на значну кількість наукових праць, 

присвячених проблемі ціно- та тарифоутворення у різних галузях, у т.ч. в 

комунальній сфері, залишився малодослідженим ряд питань, пов’язаних з 

механізмом формування обґрунтованої ціни (тарифів) у сфері поводження з 

відходами, що передбачає окремі етапи сортування, перероблення, утилізації, 

знешкодження та захоронення відходів. 

Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи магістра є 

отримання наукового результату від дослідження вітчизняного та  зарубіжного 

досвіду дії чинних моделей ціно- та тарифоутворення в комунальній сфері.  

Для досягнення поставленої мети передбачено вирішити наступні завдання:  

 виявити природу ціно- та тарифоутворення у комунальній сфері, 

зокрема у сфері поводження з відходами, що передбачає етапи сортування, 

перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення відходів; 

  з’ясувати сучасні підходи до ціно- та тарифоутворення у ЖКГ;  

 з’ясувати суть механізму  ціно- та тарифоутворення у ЖКГ, зокрема  у 

сфері поводження з відходами на підставі вивчення наявної нормативно-правової 

бази ціно- та тарифоутворення у ЖКГ, зокрема  у сфері поводження з відходами; 

 вивчити порядок ціно- та тарифоутворення у сфері поводження з 

відходами; 

 дослідити існуючі моделі ціно- та тарифоутворення, у т.ч. у сфері 

поводження з відходами як предмету дослідження на підставі вивчення фахової 

літератури та статистичних джерел інформації, вітчизняного досвіду вирішення 

проблем ціноутворення. 
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Об'єкт дослідження – процеси ціно- та тарифоутворення у сфері 

поводження з відходами в країні. 

Предмет дослідження – теоретичні основи та методичні підходи до 

формування механізму ціно- та тарифоутворення у сфері поводження з відходами 

(їх перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення) в України. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою дослідження є 

нормативно-правова база, положення економіки та статистики, економетрики, 

моделювання та прийняття рішень, викладені в наукових працях вітчизняних і 

зарубіжних учених, які висвітлюють фундаментальні основи ціно- та 

тарифоутворення у сфері поводження з відходами в комунальному секторі країни. 

У роботі використано такі методи економічних досліджень: діалектичного 

пізнання, теоретичного узагальнення, системного аналізу; структурно-

порівняльний аналіз; табличний і графічний аналіз. 

Інформаційну базу забезпечують статистичні дані, законодавчі та 

нормативно-правові акти, що регулюють питання ціно- та тарифоутворення у 

сфері поводження з відходами, фахова література з предмету дослідження, а також 

результати власного дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні існуючих 

теоретико-методологічних основ ціно- та тарифоутворення у сфері поводження з 

відходами в комунальному секторі країни. 

Основні положення, які відображають новизну дослідження, полягають у 

такому: 

удосконалено: 

методичний підхід до формування та вдосконалення механізму 

ціноутворення комунального підприємства  на підґрунті використання системного 

підходу та моделювання; 

набуло подальшого розвитку: 

організаційно-економічні засади прийнятої системи формування та 

вдосконалення тарифів комунального підприємства  на підставі системного 

підходу; 

деталізація умов і можливостей вдосконалення механізму ціноутворення 

комунального підприємства; 

деталізація процедури формування тарифів поводження з ТПВ та 

вдосконалення механізму ціноутворення  комунального підприємства, практичне 

застосування якої дає змогу достовірно оцінити поточний стан, приховані резерви 

й перспективні напрями зростання ефективності діяльності. 

Особистий внесок здобувача. Кваліфікаційна робота магістру є самостійно 

виконаною працею, в якій наведено авторські положення, висновки і рекомендації 

щодо економічного обґрунтування планування,  формування та вдосконалення 

механізму ціноутворення  комунального підприємства. 

Публікації. Основні положення та результати роботи відображено у  

наукових працях, а саме: одна публікація - у науковому виданні ВАК. Загальний 

обсяг публікацій складає  2,38 ум. друк. арк., з яких особисто авторові належить 

0,16 ум.-друк. арк. 
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Обсяг і структура роботи. Кваліфікаційна магістерська робота складається 

із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 118 сторінок основного тексту. Робота містить 

15 таблиць та 12 рисунок, список використаної літератури (47 бібліографічних 

джерела),   4 додатки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Перший розділ роботи «Теоретико-методологічні положення формування 

механізму тарифоутворення в сфері поводження з побутовими відходами» 

спрямований на визначення суті та видів цін, основним методам формування 

собівартості та ціни, стратегії і тактики ціноутворення, засадам та особливостям 

формування тарифів у сфері ЖКГ, а також сутності механізму тарифоутворення в 

сфері поводження з побутовими відходами. 

В роботі з'ясовано, що основним завданням  ціноутворення є насамперед 

забезпечення виживання та розвитку підприємства. У роботі досліджені умови та 

принципи ціноутворення.  

У роботі розглянуто суть та особливості методів визначення ціни продажу 

продукції. Встановлено, що найчастіше для визначення ціни продажу продукції 

використовують такф методи та моделі як: «витрати плюс», «директ-костинг», 

обчислення ціни на підставі повних витрат, «стандарт-костинг»  та ін. З'ясовано, 

що на практиці використовують три основні підходи до визначення ціни на 

продукцію і послуги підприємства: з орієнтацією на витрати (витратні методи), з 

орієнтацією на попит або орієнтацією на конкуренцію (ціннісні методи).  

В роботі означено суть та  особливості визначення ціни реалізації другої 

групи  – ринкових методів ціноутворення – методів на основі врахування поточної 

ринкової кон'юнктури, особливості стратегічного та оперативного управління 

витратами та тарифоутворення в сфері поводження з побутовими відходами.  

Доведено, що у сфері ЖКГ “ціна на житлово-комунальні послуги” 

розглядається як сукупність ставок роздрібних цін, за якими підприємства 

житлово-комунального господарства реалізують свою продукцію (послуги) 

споживачам тарифи значною мірою є регульованими, що обумовлено  соціальною 

значущістю галузі й існуючим локальним монополізмом. Іншою особливістю є те, 

що підходи до диференціації тарифів не завжди   економічно обґрунтовані. У ряді 

галузей тарифи диференціюють за ознакою “категорії споживачів”, коли 

продукція (послуги) однакової якості реалізується за різними цінами. Це суттєво 

впливає на ефективність діяльності підприємств галузі.  

В роботі з'ясовано специфіка формування механізму тарифоутворення в 

сфері поводження з побутовими відходами. 

Представлено загальні вимоги до формування планованих витрат, що 

включаються до повної собівартості послуг з захоронення побутових відходів. 

Встановлено та представлено порядок визначення величини і групування 

планованих витрат, що включаються до повної собівартості послуги з 

захоронення побутових відходів, а також процедура формування тарифу на 

послугу з захоронення побутових відходів. 
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Представлена характеристика існуючого стану санітарного очищення та 

умов формування нормативів поводження з побутовими відходами у м. 

Краматорськ, а саме встановлено наступне: черговість здійснення заходів, обсяги 

робіт з усіх видів очищення і прибирання, системи і методи збирання, зберігання, 

видалення, знешкодження, перероблення, утилізації та захоронення, необхідна 

кількість збиральних машин, механізмів, устаткування й інвентарю, доцільність 

проектування, будівництва чи реконструкції розширення об'єктів системи 

санітарного очищення, їх основні параметри і розміщення, орієнтовані 

капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів. 

У другому розділі «Особливості формування механізму тарифо- та 

ціноутворення в умовах комунального автотранспортного підприємства» 

приведена характеристика умов та результатів роботи базового Краматорського 

комунального автотранспортного підприємства 052810; з'ясовано особливості 

механізму формування тарифів та ціноутворення в умовах Комунального 

автотранспортного підприємства 052810 на підставі аналізу діючої нормативно-

правової бази щодо тарифів на послуги з вивезення твердих і рідких побутових 

відходів та затверджених норм надання послуг з вивезення відходів та ін.. 

В роботі проведено обстеження матеріальної бази КАТП 052810. Вияснено, 

що майно Комунального автотранспортного підприємства 052810 перебуває у 

комунальній власності і закріплено за ним на праві господарського відання, при 

цьому складають його основні та оборотні кошти,  фінансові ресурси, а також 

інші матеріальні цінності, що знаходяться на балансі підприємства.  

Проведено аналіз обсягів фінансування та питомих експлуатаційних витрат.  

Представлено розрахункові показники експлуатаційних витрат кожного з етапів 

Схеми санітарного очищення міста.  

Для аналізу повної собівартості та тарифів на послуги з поводження з 

побутовими відходами і надання послуг із вивезення та захоронення побутових 

відходів складено річний план надання послуг із вивезення та захоронення 

побутових відходів. Представлено результати аналізу впливу зміни тарифів на 

послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів на 

загальний тариф на послуги з поводження з побутовими відходами для кінцевого 

споживача на 2020 р. у м. Краматорськ.  

Представлено результати розрахунку операційних витрат, пов'язаних з 

наданням послуг з поводження з побутовими відходами, а також повної 

собівартості та тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами  - 

вивезення твердих побутових відходів (без податку на додану вартість). 

Підводячи підсумки щодо особливостей ціноутворення на житлово-

комунальні послуги з поводження з твердими побутовими відходами в умовах 

Комунального автотранспортного підприємства 052810 слід зазначити, що КАТП-

052810 на підставі проведенного конкурсу визначено єдиним виконавцем послуг з 

вивезення та розміщення твердих побутових відходів на теріторії міста 

Краматорська та є монополістом на даному ринку на сьогоднішній день.  

Встановлено, що на сьогонішній день за результатами проведенного 

конкурсу на визначення виконавця послуг з поводження з твердими побутовими 

відходами на теритіторії міста Краматорська КАТП-052810 надає послуги 112 919 
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особам – мешканцям багатоповерхового сектору та 56 413 особам – мешканцям 

приватного сектору. За стастистичними даними щодо загальної кількості 

мешканців – це відповідає 98% охоплення населення міста санітарною очисткою.  

З'ясовано, що Функції встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих 

побутових відходів у місті Краматорську покладені на органи міського 

самоврядування, а саме на Виконавчий комітет Краматорської міської ради. Після 

подання економічно обгрунтованих розрахунків тарифів Комунальним 

автотранспортним підприємством 052810, за результатами розгляду, Виконавчим 

комітетом приймається рішення щодо встановлення таких тарифів для споживачів 

міста. 

Установлено, що питому вагу складової тарифів має фонд заробітної плати, 

витрати на паливно-мастильні матеріали, а також витрати на ремонт та 

обслуговування автопарку.  

Доведено, що нестабільна ситуація з коливанням курсу валют, постійне 

зростання курсу та відповідне зростання цін на паливо, мастильні матеріали, 

запасні частини, а також планове зростання заробітної плати – неминуче 

призводить до постійного зростання тарифів на послуги з вивезення твердих 

побутових відходів. 

У третьому розділі «Вдосконалення механізму ціноутворення підприємства 

комунальної сфери» приведено результат дослідження існуючих перспективних 

напрямів вдосконалення механізму ціноутворення у ЖКГ та власні пропозиції 

щодо вдосконалення системи формування обґрунтованих тарифів на житлово-

комунальні послуги поводження з ТПВ. 

Доведено, що необхідність формування обґрунтованих тарифів на житлово-

комунальні послуги зумовлює актуальність пошуку напрямів вдосконалення 

механізму ціноутворення у комунальній сфері.  

У третьому розділі було розглянуто специфічні риси тарифної політики у 

комунальній сфері України, основні завдання нової (вдосконаленої) системи 

ціноутворення. 

Доведено, що оптимізація тарифної політики полягає у пошуку шляхів 

формування тарифів на рівні, який забезпечував би дохідну діяльність 

підприємств житлово-комунального комплексу, належну якість послуг, дозволив 

б знизити собівартість їх виробництва та гарантувати реальну платоспроможність 

населення. 

У роботі обґрунтовано можливість забезпечувати споживачів якісними 

послугами і рентабельності діяльності підприємств ЖКГ, для чого необхідно 

привести до економічно обґрунтованих тарифи на житлово-комунальні послуги та 

ліквідувати перехресне субсидіювання населення за рахунок підприємницьких 

структур, забезпечуючи рівні умови для усіх споживачів послуг. Це, в свою чергу, 

неминуче призведе до підвищення тарифів і, як наслідок, зростання неплатежів 

споживачів послуг та дебіторської заборгованості підприємств комплексу. Таким 

чином, для виходу з замкнутого кола, необхідно змінити сам механізм реалізації 

тарифної політики з метою забезпечення житлово-комунального комплексу 

фінансовими ресурсами, необхідними для їх ефективного функціонування і 

розвитку та формування у сфері конкурентного середовища. Насамперед, 
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упровадження економічно обґрунтованих тарифів має супроводжуватися 

підвищенням якості житлово-комунальних послуг, що зменшить неплатежі за 

них. Для цього треба відмовитися від формування тарифів за методом “витрати 

плюс”,  який не  стимулює   виробників до економії витрат, ресурсозбереження, 

підвищення ефективності їх діяльності.  

Представлено порівняльний аналіз обсягів утворення твердих побутових 

відходів населення у місті Краматорську виходячи з діючих норм вивезення 

твердих побутових відходів та фактичних обсягів утворення та вивезення твердих 

побутових відходів 

Встановлено, що існуюча різниця між реальними обсягами утворення 

твердих побутових відходів населення міста Краматорська та обсягів 

використовуваних для розрахунку нарахувань за надані послуги з вивезення 

твердих побутових відходів приводить до неминучою збитковості фінансово-

господарської діяльності підприємства. Саме тому у роботі пропонується 

переглянути нормативи тарифів на утворення твердих побутових відходів.  

Доведено, що Донецька військово-цивільна адміністрація хоч й не 

повноважна встановлювати тарифи на захоронення твердих побутових відходів, 

однак внаслідок заклонодавчої колізії не вдалось встановити обґрунтований 

тариф на поводження з твердими побутовими відходами, чим відтерміновано 

введення в дію нових норм надання послуг з поводження з ТПВ та продовжено 

дія норм з вивезення побутових відходів, затверджених Рішенням виконавчого 

комітету Краматорської міської ради №846 від 20.11.2013 р.. 

Запропоновано враховувати особливості розрахунку витрат по кожній 

операції поводження з побутовими відходами. Запропоновано проводити 

вимірювання кількості твердих побутових відходів прискореним методом – 

протягом одного сезону з урахуванням коефіцієнта сезонної нерівномірності 

утворення твердих побутових відходів (за об’ємом). 

Запропоновано  використовувати дані досліджень згідно Наказу 

Мінжитлокомунгоспу України від 30.07.2010 р. № 259 і розроблених Норм 

надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у м. Краматорськ, у т.ч. з 

використанням бази даних натурних досліджень в м. Краматорськ за  період з 

05.12 по 12.12.2017 р.. 

Запропоновано скласти та узгоджити графік проведення вимірювання 

кількості твердих побутових відходів за маршрутами спеціального 

автотранспорту, а також проаналізувати існуючі маршрути з метою оптимізації та 

розробити графіки вивезення побутових відходів і відібрати  з маршрутів 

необхідні об’єкти для досліджень, групи об’єктів одного типу за кожним 

маршрутом.  

У 4 розділі «Охорона праці та безпека при надзвичайних ситуаціях» 

проаналізовано небезпечні і шкідливі виробничі фактори при роботі користувача 

ПЕОМ, розроблені заходи щодо забезпечення безпечних і комфортних умов 

праці. Розроблено заходи дозволили підвищити продуктивність праці. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті дослідження стану та механізмів та принципів ціноутворення у 

комунальній сфері, зокрема у сфері надання послуг з поводження з побутовими 

відходами встановлено існуючі проблеми і колізії у системі ціноутворення ЖКГ 

та можливості удосконалення ціноутворення. 

Основним науковим результатом є вирішення наукового завдання, 

пов’язаного із обґрунтуванням теоретичних положень  та поглиблення існуючих 

теоретико-методологічних основ ціно- та тарифоутворення у сфері поводження з 

відходами в комунальному секторі країни.  

Це дозволило сформулювати наступні висновки теоретичного та науково-

практичного характеру:  

1. Вдосконалено методичний підхід до формування та вдосконалення 

механізму ціноутворення комунального підприємства  на підґрунті використання 

системного підходу та моделювання. Визначено сутність  формування 

собівартості та ціни, стратегії і тактики ціноутворення, засади та особливостям 

формування тарифів у сфері ЖКГ, специфіка тарифоутворення в сфері 

поводження з побутовими відходами. 

2. Набуло подальшого розвитку організаційно-економічні засади прийнятої 

системи формування та вдосконалення тарифів комунального підприємства  на 

підставі системного підходу. приведена характеристика умов та результатів 

роботи базового Краматорського комунального автотранспортного підприємства 

052810; з'ясовано особливості механізму формування тарифів та ціноутворення в 

умовах Комунального автотранспортного підприємства 052810 на підставі аналізу 

діючої нормативно-правової бази щодо тарифів на послуги з вивезення твердих і 

рідких побутових відходів та затверджених норм надання послуг з вивезення 

відходів та ін..  

Встановлено, що одним з основних напрямків реформування має бути 

забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунальної 

сфери, шляхом змін методик та механізмів формування цін та тарифів на 

житлово-комунальні послуги, які повинні бути націлені на забезпечення 

ефективної фінансово-господарської діяльності підприємств відповідної галузі, 

встановлення економічно обгрунтованої плати за житлово-комунальні послуги 

відповідно до їх якості та обсягів споживання; відшкодування суб’єктам 

господарювання витрат, пов’язаних з наданням відповідних послуг, що 

розраховані відповідно законів, стандартів, норм, порядків і правил житлово-

комунальної сфери. 

Встановлено, що на сучасному етапі природні монополісти змушені 

порушувати норми антимонопольного законодавства з огляду на недосконалість 

регулюючої політики держави, а тарифи на послуги природних монополістів 

встановлено з урахуванням політичних, а не економічних міркувань. Саме тому 

одним з напрямків реформування ціноутворення і  ЖКГ є перехід від бюджетного 

дотування наданих населенню послуг до повного відшкодування витрат на їх 

виробництво при одночасному захисті малозабезпечених верств населення. 
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3. Представлена деталізація умов і можливостей вдосконалення механізму 

ціноутворення комунального підприємства.  

Встановлено, що основними завданнями нової системи ціноутворення в 

житлово-комунальному господарстві є: обґрунтування рівня витрат, 

невиробничих витрат і вартості комунальних послуг, чіткий облік і 

справедливість цін та тарифів;формування соціально-економічних обґрунтованих 

цін і тарифів на комунальні послуги, які відображають фінансові можливості і 

потреби постачальників і споживачів;оптимізація і регулювання процесу 

ціноутворення в житлово- комунальному господарстві;визначення вартості 

комунальної продукції на всіх етапах її виробництва і поставки 

споживачу;поетапний перехід до введення єдиних цін і тарифів на одна- кові 

комунальні послуги для всіх споживачів.  

Для вирішення перелічених завдань потрібно розробити та належним чином 

затвердити низку законів, нормативно-правових актів, положень, інструкцій, 

методик планування та обліку витрат, розробити і запровадити механізми 

економічного стимулювання та ін. Виконати це треба в стислі строки, бо 

ефективність економічного механізму господарювання залежить саме від 

досконалої системи ціноутворення. 

4. Представлена деталізація процедури формування тарифів поводження з 

ТПВ та вдосконалення механізму ціноутворення  комунального підприємства, 

практичне застосування якої дає змогу достовірно оцінити поточний стан, 

приховані резерви й перспективні напрями зростання ефективності діяльності. 

Доведено, що необхідність формування обґрунтованих тарифів на житлово-

комунальні послуги зумовлює актуальність пошуку напрямів вдосконалення 

механізму ціноутворення у комунальній сфері.  

Приведено результат дослідження існуючих перспективних напрямів 

вдосконалення механізму ціноутворення у ЖКГ та надані власні пропозиції щодо 

вдосконалення системи формування обґрунтованих тарифів на житлово-

комунальні послуги поводження з ТПВ. Запропоновано враховувати особливості 

розрахунку витрат по кожній операції поводження з побутовими відходами. 

Запропоновано проводити вимірювання кількості твердих побутових відходів 

прискореним методом – протягом одного сезону з урахуванням коефіцієнта 

сезонної нерівномірності утворення твердих побутових відходів (за об’ємом). 

Запропоновано використовувати дані досліджень згідно Наказу 

Мінжитлокомунгоспу України від 30.07.2010 р. № 259 і розроблених Норм 

надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у м. Краматорськ, у т.ч. з 

використанням бази даних натурних досліджень в м. Краматорськ за  період з 

05.12 по 12.12.2017 р.. Запропоновано скласти та узгоджити графік проведення 

вимірювання кількості твердих побутових відходів за маршрутами спеціального 

автотранспорту, а також проаналізувати існуючі маршрути з метою оптимізації та 

розробити графіки вивезення побутових відходів і відібрати  з маршрутів 

необхідні об’єкти для досліджень, групи об’єктів одного типу за кожним 

маршрутом.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Проніна Ольга Олександрівна. Вдосконалення механізму 

ціноутворення в умовах КАТП 052810. - Кваліфікаційна праця на правах 

рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти – магістра за 

спеціальністю 051 Економіка. – Донбаська державна машинобудівна академія 

МОН України, Краматорськ, 2020. 

Об'єкт дослідження – процеси ціно- та тарифоутворення у сфері 

поводження з відходами в країні. 

Предмет дослідження – теоретичні основи та методичні підходи до 

формування механізму ціно- та тарифоутворення у сфері поводження з відходами 

(їх перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення) в України. 

Перший розділ роботи «Теоретико-методологічні положення формування 

механізму тарифоутворення в сфері поводження з побутовими відходами» 

спрямований на визначення суті та видів цін, основним методам формування 

собівартості та ціни, стратегії і тактики ціноутворення, засадам та особливостям 

формування тарифів у сфері ЖКГ, а також сутності механізму тарифоутворення в 

сфері поводження з побутовими відходами. У другому розділі «Особливості 

формування механізму тарифо- та ціноутворення в умовах комунального 

автотранспортного підприємства» приведена характеристика умов та результатів 

роботи базового Краматорського комунального автотранспортного підприємства 

052810; з'ясовано особливості механізму формування тарифів та ціноутворення в 

умовах Комунального автотранспортного підприємства 052810 на підставі аналізу 

діючої нормативно-правової бази щодо тарифів на послуги з вивезення твердих і 

рідких побутових відходів та затверджених норм надання послуг з вивезення 

відходів та ін. У третьому розділі «Вдосконалення механізму ціноутворення 

підприємства комунальної сфери» приведено результат дослідження існуючих 

перспективних напрямів вдосконалення механізму ціноутворення у ЖКГ та власні 

пропозиції щодо вдосконалення системи формування обґрунтованих тарифів на 

житлово-комунальні послуги поводження з ТПВ.  

В четвертому розділі наведено оцінку умов праці на робочому місці, 

запропоновано напрямки забезпечення безпечних та комфортних умов праці при 

використанні ПЕОМ. 

Ключові слова: ціна, тариф, ціноутворення, відходи, комунальне 

підприємство, побутові відходи, система поводження з відходами,  витрати, 

собівартість, кошторис, бюджет  
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АННОТАЦИЯ 

 

Проніна Ольга Александровна. Совершенствование механизма 

ценообразования в условиях КАТП 052810. - Квалификационный труд на правах 

рукописи. 

Квалификационная работа на получение степени высшего образования - 

магистра за специальностью 051 Экономика. - Донбасская государственная 

машиностроительная академия Министерства образования и науки Украины, 

Краматорск, 2020. 

Объект исследования - процессы ценообразования и тарифообразования в 

сфере обращения с отходами в стране. 

Предмет исследования - теоретические основы и методические подходы до 

формирования механизма ценообразования и тарифообразования в сфере 

обращения с отходами (их переработка, утилизация, обезвреживание и 

захоронение) в Украине. 

Первый раздел работы «Теоретико-методологические положения 

формирования механизма тарифообразования в сфере обращения с бытовыми 

отходами» направлен на определение сути и видов цен, основных методов 

формирования себестоимости и цены, стратегии и тактики ценообразования, 

принципов и особенностей формирования тарифов в сфере жилищно - 

коммунального хозяйства, а также сущности механизма тарифообразования в 

сфере обращения с бытовыми отходами.  

Во втором разделе «Особенности формирования механизма 

тарифообразования и ценообразования в условиях коммунального 

автотранспортного предприятия» приведенная характеристика условий и 

результатов работы базового Краматорського коммунального автотранспортного 

предприятия 052810; выяснены особенности механизма формирования тарифов и 

ценообразования в условиях КАТП 052810 на основании анализа действующей 

нормативно-правовой базы относительно тарифов на услуги по вывозу твердых и 

жидких бытовых отходов и утвержденных норм предоставления услуг по вывозу 

отходов и др.  

В третьем разделе «Совершенствования механизма ценообразования 

предприятия коммунальной сферы» приведен результат исследования 

существующих перспективных направлений совершенствования механизма 

ценообразования в жилищный - коммунальном хозяйстве и собственные 

предложения относительно совершенствования системы формирования 

обоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги обращения с 

бытовыми отходами.  

В четвертом разделе приведена оценка условий труда на рабочем месте, 

предложены направления обеспечения безопасных и комфортных условий труда 

при использовании ПЕОМ. 

Ключевые слова: цена, тариф, ценообразование, отходы, коммунальное 

предприятие, бытовые отходы, система обращения с отходами,  расходы, 

себестоимость, смета, бюджет  
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SUMMARY 

Pronina Olga Oleksandrivna. Improving the pricing mechanism in terms of 

KATP 052810. - Qualifying labour on rights for a manuscript. 

Qualifying work on the receipt of degree of higher education - master's degree 

after speciality a 051 Economy. it is the Donbas state machine-building academy of 

Department of education and science of Ukraine, Kramatorsk, 2020. 

An of research object is processes of pricing of and formation of tariffs of in the 

field of handling wastes in a country. 

The article of research is theoretical bases and methodical approaches to forming 

of mechanism of pricing and тарифоутворення in the field of handling wastes (their 

redoing, utilizations, rendering and burial places harmless) at Ukraine. 

The first division of work is «Теоретико-методологічні positions of forming of 

mechanism of тарифоутворення in the sphere of handling domestic wastes» sent to 

determination of essence and types of prices, to the basic methods of forming of prime 

price and price, strategy and tactics of pricing, principles and features of forming of 

tariffs in the field of dwelling - communal economy, and also essence of mechanism of 

тарифоутворення in the sphere of handling domestic wastes. In the second division of 

«Feature of forming of mechanism of тарифоутворення and pricing in the conditions 

of communal motor transport enterprise» the brought description over of terms and job 

of base Краматорського of communal motor transport enterprise performances 

052810; the features of mechanism of forming of tariffs and pricing are found out in the 

conditions of the Communal motor transport enterprise 052810 on the basis of analysis 

of operating normatively-legal base in relation to tariffs on services in the export of hard 

and liquid domestic wastes and ratified norms of grant of services in the export of 

wastes and other In the third division of «Perfection of mechanism of pricing of 

enterprise of communal sphere» a result over of research of existent perspective 

directions of perfection of mechanism of pricing is brought in dwelling - communal 

economy and own suggestions in relation to perfection of the system of forming of 

reasonable tariffs on dwelling - communal services of handling domestic wastes.  

In a fourth division an estimation over of terms of labour is brought in the 

workplace, directions of providing of safe and comfort terms of labour are offered at the 

use of PМ. 

Keywords: price, tariff, pricing, wastes, communal enterprise, domestic wastes, 

system of handling wastes,  charges, prime price, estimate, budget  

 


