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КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ У МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 

У статті викладено підхід, згідно з яким об’єктивний розгляд ефективності тарифної політики 

неможливий без встановлення відповідних критеріїв оцінки її стану. Доведено, що споживачі послуг 

підприємств міського господарства повинні розглядатися не тільки як об’єкт, але і як суб’єкт тарифної 

політики, оскільки їх реалізація має  суттєвий вплив на ефективність реалізації тих чи інших заходів.  

Для підприємств міського господарства запропоновано два критерії ефективності. Перший з них – 

критерій оптимізації попиту – визначається  як min  модулю відхилення діючого рівня тарифу від рівня, що 

забезпечує max доходів підприємства з урахуванням відповідного рівня проплати наданих послуг. Другий  

критерій – оптимізація пропозиції – визначається як співвідношення встановленого рівня та його економічно 

обґрунтованого рівня. 

Для споживачів теж запропоновано два критерії. Перший – оцінка якості послуг, що отримується за 

допомогою кваліметричного аналізу соціологічного опитування. Другий – співвідношення темпів зміни тарифів 

і  темпів зміни доходів населення. 

Для регулюючих органів запропоновано інтегральний критерій, що повинен враховувати, з одного боку – 

баланс інтересів підприємств міського господарства та споживачів послуг, з другого – взаємодію цінового 

механізму з іншими механізмами підвищення ефективності міського господарства. Реалізація такого підходу 

передбачає введення поняття умовно-фактичного рівня тарифу у відповідний часовий термін та 

використання індексів, що характеризують дві групи факторів, що впливають на ціноутворення. До першої 

групи належать адміністративні, організаційні та управлінські фактори, техніко-технологічні та ринкові 

фактори. До другої групи факторів належить інфляційна складова у тарифах, а також зміна рівня заробітної 

плати в окремих галузях.  

Позитивна динаміка значень таких критеріїв буде відповідати підвищенню ефективності  

функціонування відповідної системи, а негативна динаміка, навпаки, буде відповідати зниженню рівня 

ефективності. 

Ключові слова: тарифна політика, ефективність, міське господарство, критерії оцінки. 

 

Постановка проблеми у загальному виг-

ляді. Одною з найважливіших проблем під-

вищення ефективності функціонування міського 

господарства є підвищення ефективності відпо-

відної тарифної політики. Але, за відсутності 

відповідних критеріїв її оцінки, неможливо не 

тільки зафіксувати та оцінити минулий, поточний 

та прогнозований стан системи. Неможливо також 

здійснювати цілеспрямоване управління процесом 

підвищення ефективності за рахунок реалізації 

відповідних заходів.  

Проблема полягає у необхідності визначення 

об’єктивних критеріїв ефективності тарифної 

політики у галузі міського господарства для таких 

її суб’єктів як виконавці та виробники послуг, 

споживачі послуг та відповідні регулюючі органи. 

Аналіз дослідження і публікацій останніх 

років. Підвищенню ефективності діяльності 

підприємств, у тому числі і такої складової, як 

тарифна політика, присвячено досить багато 

досліджень. Але більшість цих досліджень не 

враховує специфіки підприємств саме міського 

господарства, які у значній кількості випадків є 

локальними природними монополістами та 

відповідно мають суттєві особливості у галузі 
попиту і пропозицій. Щодо оцінки ефективності 

тарифної політики з точки зору регулюючих 
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органів, то значну цікавість викликає підхід, 

запропонований А.Н. Кириловою, Є.Ю. Фаєрма-

ном, С.Р. Хачатрян [1]. 

Але навіть цей підхід потребує певної 

трансформації, оскільки запропонований виключно 

для підгалузі житлово-комунального господарства.  

Крім того, в існуючих дослідженнях прак-

тично відсутні критерії оцінки тарифної політики з 

точки зору такого її суб’єкта, як споживач. 

Виходячи з цих обставин подальші дослідження у 

цьому напрямі є доцільними.  

Виокремлення невирішених раніше 

частин загальної проблеми. Недостатньо виріше-

ною слід вважати проблему визначення критеріїв 

ефективності тарифної політики з точки таких її 

суб’єктів, як виконавців та виробників послуг, 

споживачів послуг та відповідних регулюючих 

органів. 

Постановка завдання. Метою статті є 

визначення критеріїв ефективності тарифної полі-

тики у міському господарстві, маючи на увазі 

можливості об’єктивної оцінки минулого, поточ-

ного та прогнозованого стану системи, а також за-

безпечення цілеспрямованого управління ком-

плексом заходів, призначених для підвищення 

ефективності міського господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Тарифна політика у галузі міського господарства 

визначається як складна система, що передбачає 

послідовність дій, заходів, організаційних та управ-

лінських рішень органів місцевого самоврядування, 
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державних органів виконавчої влади та суб’єктів 

господарювання, що  надають відповідні послуги 

стосовно визначення видів, структури та розміру 

тарифів, методів та термінів їх встановлення та 

зміни, а також взаємодію цінового механізму з 

іншими механізмами підвищення ефективності 

функціонування міського господарства.  

Але об’єктивний розгляд ефективності 

функціонування системи, не кажучи вже про її 

оптимізацію, неможливий без встановлення 

відповідних критеріїв оцінки її стану.  

Зрозуміло, що позитивна динаміка значень 

таких критеріїв відповідатиме підвищенню 

ефективності її функціонування, а негативна 

динаміка, навпаки, буде відповідати зниженню 

рівня ефективності. 

Але, оскільки завдання полягає не тільки в 

тому, щоб зафіксувати та оцінити минулий, 

поточний чи прогнозований стан системи, а перш 

за все в тому, щоб за рахунок реалізації відповідних 

заходів здійснювати цілеспрямоване управління 

цим процесом, визначитися із суб’єктами, які 

можуть суттєво впливати на цей процес.  

Два суб’єкти є очевидними – це 

безпосередньо підприємство, що є виробниками 

продукції та надавачами послуг у системі міського 

господарства, а також відповідні органи місцевого 

самоврядування та виконавчі органи державної 

влади.  

Що стосується споживачів продукції та 

послуг, то ситуація з ними дещо складніша. У 

дореформенній економіці споживачі сприймалися 

виключно як об’єкт. Передбачалося, що захист їх 

інтересів у повному обсязі делегований відпо-

відним органам державного управління та 

виконавчим органам місцевого самоврядування. На 

жаль, за інерцією такий підхід на практиці досить 

поширений і в теперішній час. Дійсно, значна 

кількість спеціалістів, розглядаючи окремі 

елементи удосконалення тарифної політики, майже 

повністю ігнорують такий суттєвий момент, як 

можливу реакцію споживачів на реалізацію 

відповідних заходів. 

З точки зору автора, такий підхід є досить 

хибним, оскільки реакція споживачів має без-

заперечний та суттєвий вплив на ефективність 

реалізації тих чи інших заходів та відповідно значною 

мірою впливає на ефективність тарифної політики 

щонайменше з точки зору споживачів послуг.  

Найбільш поширеним механізмом такого 

впливу є еластичність попиту, тобто, у нашому 

випадку, перш за все, рівень споживання та рівень 

сплати окремих комунальних послуг.   

Крім того, чинне законодавство дає мож-

ливість споживачам не тільки відмовлятися від 

деяких видів послуг, але безпосередньо впливати 

на рівень тарифів, використовуючи механізм, 

наприклад, громадських слухань [2, 3, 4], участь 

громадських організацій в обговоренні та 

затвердженні регуляторних актів тощо. 

Таким чином, з точки зору автора, можна 

дійти висновку, що споживачі можуть розглядатися 

одночасно і як об’єкт, і як суб’єкт тарифної 

політики.  

Але, виступаючи в якості суб’єкта тарифної 

політики, вони, очевидно, повинні мати власні, 

тобто притаманні безпосередньо споживачам, 

критерії оцінки ефективності тарифної політики.  

Розглянемо можливі критерії ефективності 

тарифної політики з точки зору окремих її суб’єктів. 

З точки зору виробників продукції та 

надавачів послуг, тобто підприємств міського 

господарства, тарифна (цінова) політика є одним з 

найважливіших елементів загальної господарської 

політики кожного підприємства, що забезпечує 

його ефективну адаптацію як до існуючих 

економічних умов, так і до можливої зміни цих 

умов у короткостроковій та середньостроковій 

перспективах.  

Відповідно, кожне підприємство у явному чи 

не в явному вигляді, з тим чи іншим рівнем 

ефективності, вимушене розробляти та реалізо-

вувати власну тарифну (цінову) стратегію.  

Втім, незважаючи на те, що стратегії 

тарифо(ціно)утворення можуть бути різними для 

різних підприємств, або навіть для одного 

підприємства у різні терміни часу, кожне 

підприємство, тим чи іншим чином намагається 

максимізувати свій прибуток.  

Підкреслимо, що мова йде саме про 

максимізацію обсягу прибутку, а не про рівень 

рентабельності виробництва [5]. Дійсно, навіть 

зменшивши рентабельність виробництва, тобто в 

нашому випадку – розмір прибутку у тарифі, 

підприємство може збільшити загальний обсяг 

прибутку за рахунок відповідного збільшення 

обсягу реалізації продукції (послуг), або за рахунок 

підвищення рівня коефіцієнту проплати.  

З такої точки зору оптимальним для 

підприємства буде тариф, що забезпечить 

максимальний загальний розмір доходів. Таким 

чином, необхідно визначити такий тариф, при 

якому ці доходи будуть максимальними. 

Автор вважає вірогідною гіпотезу, що 

функція залежності рівня проплат (попиту) від 

рівня тарифу (ціни) у загальному вигляді (при 

відносно фіксованому рівні доходів споживачів) 

має характер:  

d+cP+bP+aP=К
Т

2

Т

3

Тпр
,     (1) 

де 
пр

К  - коефіцієнт проплати; 

Р
Т  – рівень тарифу. 

Дійсно, при незначній зміні рівня тарифу 

рівень проплати змінюється дуже повільно. При 

подальшому збільшенні рівня тарифу рівень 

проплати починає суттєво скорочуватися, але до 

певної межі, нижче якої він як правило не падає. 

Виходячи з цього, зрозуміло, що функція (1) 

є такою, що зменшується. 

При визначених (наприклад за допомогою 

апарату кореляційно- регресійного аналізу) 

параметрах функції (1), можна вирішити завдання 
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максимізації 
В

Д . Для цього необхідно визначити  

)Рmaxf(K
Тnp

 . 

Оскільки ці два показника є пов'язаними і 

залежність між K np  (функція) та РТ  (аргумент) 

описаний формулою (1), то функція, яку треба 

максимізувати, приймає такий вигляд:  

dР+сР+bP+aP=f
2

Т

3

Т

4

Т
         (2)  

Відповідно, перша похідна від (2) буде мати 

такий вигляд: 

d+сР+bP+4aP=f
Т

2

Т

3

Т

'
23    (3) 

Прирівнюючи (3) до нуля можна за 

стандартною процедурою визначити максимум цієї 

функції.   

Таке значення тарифу, що відповідає 

максимуму функції (2) буде для надавача послуг 

оптимальним з точки зору максимізації 

платоспроможного попиту.  

Виходячи з цього, в якості відповідного 

критерію, можна запропонувати співвідношення 

між встановленим та оптимальним рівнем тарифу.  

При цьому, слід мати на увазі, що 

відхилення від оптимального рівня має негативний 

характер незалежно від того, має це відхилення 

знак (+) чи знак (-). Відповідно, критерій 

ефективності тарифної політики для надавача 

послуг, з точки зору попиту, може мати такий 

вигляд:  

 
ОПТр

ΔТ1=ПК 
1

 (4) 

К рП1 — критерій ефективності тарифної 

політики для підприємства з точки зору попиту; 

 
ОПТ

ΔТ – модуль відхилення значення 

встановленого тарифу (Т ВСТ )  від його 

оптимального, з точки зору попиту, значення 

(ТОПТ ) , тобто, .|Т-Т|
ОПТВСТ

 

Але, у переважній більшості випадків, для 

підприємств міського господарства встановлюється 

конкретне значення тарифу, тобто, навіть у тих 

випадках, коли підприємству з точки зору 

максимізації попиту вигідно встановити менше 

значення тарифу, воно не може цього зробити, 

оскільки така ситуація майже завжди розглядається 

контролюючими органами як зменшення бази 

оподаткування.  

З точки зору автора для вирішення цієї 

ситуації мало б сенс суттєво розширити коло 

застосування для підприємств міського 

господарства встановлення так званого 

«граничного рівня» тарифів, тобто максимально 

допустимого їх значення. 

Якщо перший, запропонований автором для 

надавача послуг, критерій характеризує 

ефективність тарифної політики з точки зору 

впливу на попит, то другий критерій повинен 

характеризувати ефективність тарифної політики з 

точки зору пропозиції. Автор вважає, що чинником, 

який фактично впливає на пропозицію, насправді є 

відношення встановленого рівня тарифу до його 

економічно обґрунтованого рівня. Виходячи з 

цього: 

К рП2=Т вс /Т ео   (5) 

де,  Т вс - встановлений тариф; 

Т вс  - економічно обґрунтований рівень 

тарифу. 

Розглянемо критерій ефективності тарифної 

політики з точки зору такого її суб'єкта, як 

споживач.  

Зрозуміло, що основними вимогами 

споживача до тарифної політики є два основних 

елементи, які містять у собі певні внутрішні 

протиріччя. Першим з цих елементів є мінімізація 

витрат на послуги підприємств міського 

господарства. Другий елемент — це бажання 

отримати послуги максимально високої якості.  

Додаткова складність полягає у тому, що необхідно 

надати відповідну кількісну оцінку параметрам 

якості обслуговування, оскільки точка зору 

споживачів має якісний характер, тобто, 

характеризується термінами «добре», «погано», 

«задовільно» та їх «емоційними» модифікаціями.  

Автор поділяє точку зору таких спеціалістів, 

як Є.Г. Абрамова, А.Й. Орловський, А.С. Крупник 

та ін. [6, 7], згідно з якою найбільш ефективним 

засобом виявлення реальної оцінки якості послуг з 

боку їх споживачів є відповідним чином 

організоване соціологічне опитування. 

Розглянемо питання надання кількісної 

оцінки результатам такого опитування. З точки 

зору кваліметричного аналізу, для цього необхідно 

надати кількісну оцінку якісним характеристикам, 

які висловлюють при проведенні опитування 

споживачі. З точки зору автора, у якості такої 

кількісної оцінки може бути використана питома 

вага споживачів, які дали позитивну (з точки зору 

якості послуг) відповідь на коректно 

сформульоване питання. 

Крім того, необхідно встановити кількісну 

оцінку «важливості» параметра, який оцінюється з 

точки зору його впливу на кінцевий результат.  

З точки зору автора, враховуючи особливості 

громадської психології, такою оцінкою може бути 

питома вага кількості мешканців, що взагалі надали 

позитивну чи негативну оцінку у загальній 

кількості опитуваних.  

Відповідно, для визначення інтегрального 

показника необхідно визначити середню оцінку 

кожної його складової з урахуванням коефіцієнта її 

«важливості».  

Таким чином, для визначення інтегрального 

показника, тобто критерію оцінки якості послуг 

підприємств міського господарства з боку 

споживачів (К рН 1) , необхідно визначити 

оцінку за видами діяльності. 

Але кожний вид діяльності може 

характеризуватися кількома параметрами. Тому 

оцінка за видом діяльності, в свою чергу, є 

середньою оцінкою за відповідними парамет- 

рами.  
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У деяких випадках, відповідний параметр 

теж містить у собі відповідні локальні складові, які 

в свою чергу необхідно оцінити. Так, наприклад, 

для оцінки такого параметра, як «рівень 

фактичного надання послуг» за певного виду 

діяльності, необхідно визначити локальні оцінки за 

відповідними видами послуг, тобто оцінка по 

параметру, у такому разі, теж є середнім значенням 

відповідних оцінок локальних складових. Виходячи 

з вищенаведеного: 

 

n

=i

n

=i
ЗiЗiПiПj РPP=О

1 1

/        (6) 

де, ОПj  - середня оцінка якості по j-му 

параметру відповідного виду діяльності;  

P
Пi  — питома вага позитивних оцінок по 

і-ій локальній складовій; 

PЗi  — питома вага загальної кількості 

оцінок по і-ій локальній складовій; 
n  — кількість локальних складових, що 

оцінювалися. 

Відповідно: 

 

m

=j

m

=j

ЗjЗjПjдк РPO=О
1 1

/  (7) 

де, O
дк  - середня оцінка якості послуг по к-

му виду діяльності; 

PЗj - середнє значення питомої ваги 

загальної кількості оцінок і-тих локальних 

складових по j-му параметру; 
m  - кількість параметрів, що оцінюється. 

Таким чином: 

 

v

=k

v

=k

kЗkдkр
РPO=НК

1 1
1

/  (8)  

де, P
Зk  -  середнє значення питомої ваги 

загальної кількості оцінок і-тих локальних 

складових j-их параметрів по к-му виду діяльності; 
к  - кількість видів діяльності, що 

оцінюються.  

Другим критерієм ефективності тарифної 

політики з точки зору споживачів послуг 

підприємств міського господарства, повинна бути 

кількісна оцінка їх бажання мінімізації витрат на ці 

послуги. Але, з об'єктивної точки зору  мова  

насправді йде про зменшення питомої ваги витрат 

на ці послуги у загальному розмірі витрат 

домогосподарства. З точки зору автора слід 

враховувати не тільки витрати домогосподарства, 

але й накопичені ним кошти, тобто мова може йти 

про зниження питомої ваги витрат споживачів на 

послуги підприємств комунального господарства у 

обсязі доходів всіх споживачів.  

Для забезпечення цього цілком природного 

бажання з точки зору автора достатньо, щоб темпи 

зростання тарифів на послуги підприємств міського 

господарства були нижчими за темпи росту доходів 

споживачів [5], тобто: 

ІТ <І Д  (9), 

де, І
Т  — індекс зміни тарифів за 

визначений період; 

І Д  - індекс зміни доходів протягом того ж 

періоду.  

Тоді, критерієм ефективності тарифної 

політики для населення (К рН 2) , з цієї точки 

зору  буде таке співвідношення: 

К рН 2=І Д /І Т        (10). 

Зрозуміло, що позитивною слід вважати 

ситуацію, коли К рН 2  більше 1,00.  

При визначенні критеріїв ефективності 

тарифної політики, з точки зору автора найбільш 

складним питанням є визначення критеріїв для 

органів місцевого самоврядування та виконавчих 

органів державної влади (надалі — регулюючих 

органів). Ця складність пояснюється щонайменше 

двома обставинами.  

Перша з цих обставин полягає у тому, що 

регулюючі органи об'єктивно зацікавлені як у тому, 

щоб максимально задовольнити інтереси спо-

живачів послуг підприємств міського господарства, 

так і в тому, щоб забезпечити об'єктивні інтереси 

підприємств міського господарства, оскільки тільки 

на базі їх ефективної роботи можна забезпечити 

необхідний обсяг та якість цих послуг. Тому, 

регулюючі органи повинні розглядати ефективність 

тарифної політики, перш за все, з точки зору 

забезпечення балансу між інтересами споживачів 

послуг та інтересами підприємств, що їх надають. 

Друга обставина витікає з самого визначення 

тарифної політики згідно з яким невід'ємною 

частиною тарифної політики є взаємодія цінового 

механізму з іншими механізмами підвищення 

ефективності міського господарства. 

На практиці це означає, що ефективність 

тарифної політики з точки зору регулюючих 

органів є невід'ємною складовою ефективності 

міського господарства в цілому.  

Дійсно, тарифна політика у міському 

господарстві має досить складну динаміку. Вона 

тісно пов'язана з господарськими механізмами 

функціонування міського господарства, відповід-

ними системами управління, взаємовідносинами з 

місцевим бюджетом, постачальниками ресурсів 

тощо. Відповідно, у процесі реформування місь-

кого господарства необхідно враховувати як 

соціальні, так і економічні фактори. При цьому, 

питання збалансованості тарифної політики з 

доходами населення, тобто співвідношення (10) 

безумовно є одним з найважливіших критеріїв 

оцінки ефективності тарифної політики не тільки 

для споживачів, але і для регулюючих органів.  

З наукових праць, присвячених цьому питанню, 

найбільш цікавим та перспективним з точки зору 

автора є підхід, запропонований А.Н. Кирилловою, 

Є.Ю. Фаєрманом, С.Р. Хачатрян [1]. 
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Хоча цей підхід запропонований виключно 

для оцінки тарифної політики у галузі житлово-

комунального господарства, він з точки зору автора 

при певній трансформації цілком може бути 

використаний для оцінки ефективності тарифної 

політики у міському господарстві в цілому.  

Дійсно, у міському господарстві можна 

виділити дві групи чинників тарифо- 

(ціно)утворення.  

До першої групи можна віднести 

організаційні, економічні та технологічні фактори, 

що передбачають позитивний вплив на динаміку 

тарифів, тобто можуть сприяти їх відносному 

зменшенню, перш за все за рахунок зниження 

собівартості виробництва та надання послуг і 

підвищення їх якості. До цих факторів можна 

віднести: 

- адміністративні, організаційні та 

управлінські;  

- техніко-технологічні; 

- ринкові.  

Друга група чинників пов'язана з динамікою 

формування поточних тарифів для споживачів. Як 

правило, врахування цих чинників передбачає 

можливий негативний вплив на динаміку тарифів, 

тобто можливість їх відносного збільшення. До цих 

чинників можна віднести: 

- інфляційну складову, що безпосередньо 

впливає на підвищення вартості ресурсів, що 

використовуються, та послуг, що надаються для 

підприємств міського господарства; 

- необхідність зростання інвестиційної 

складової у тарифах; 

- зміна тарифу в залежності від зростання 

рівня заробітної плати в окремих галузях. 

Для подальшого аналізу необхідно ввести 

поняття умовно-фактичного рівня тарифу. Під 

умовно-фактичним рівнем тарифу (тарифів) слід 

розуміти відношення фактичних доходів від 

наданих послуг до загального обсягу їх надання, з 

урахуванням якості цих послуг за відповідний 

часовий термін (t).  

Тоді процес зміни умовно-фактичного рівня 

тарифу у періоді (t), у загальному вигляді, можна 

формалізувати таким чином: 

Т уф ( t )=T вст( t )⋅ K пр( t )[1-a( t )− b ( t )− c ( t )+A( t )+B( t )+C ( t ) ] (11) 

де, 
Т уф  - умовно-фактичний рівень 

тарифу; 
a  - індекс, що характеризує можливу 

відповідну зміну 
Т уф  за рахунок 

адміністративних, організаційних та управлінських 

факторів; 
b  - індекс, що характеризує можливу 

відносну зміну 
Т уф  за рахунок техніко-

економічних факторів; 
c  - індекс, що характеризує можливу 

відносну зміну 
Т уф  за рахунок ринкових 

факторів; 

A - індекс, що характеризує можливу 

відносну зміну тарифу за рахунок інфляційних 

складових; 
В - індекс, що характеризує можливу 

відносну зміну тарифу за рахунок зміни 

інвестиційної складової; 
C - індекс, що характеризує можливу 

відносну зміну тарифу за рахунок зміни рівня 

заробітної плати.  

Оскільки критерії, які враховують Т вст  та 

K np були розглянуті раніше (2), (3), (4), зрозуміло, 

що динаміка Т уф  у загальному вигляді, 

визначається такою функцією: 

f ( t )=1-a( t )− b( t )− c ( t )+A( t )+B( t )+C ( t )       (12) 

На думку автора, саме ця функція може 

розглядатися як критерій ефективності тарифної 

політики для регулюючих органів ( K р . 

Зазначимо, що аналогічна за змістом залежність, 

розглядається А.Н. Кирилловою, Є.Ю. Фаєрман, 

С.Р. Хачатрян [1] як «узагальнений параметр 

економічної ефективності реформенних перет-

ворень...», тобто, практично, у такій же якості.  

Необхідно зазначити, що визначення 

параметрів А, В і С у загальному випадку не 

повинно викликати значних труднощів. У той же 

час для ідентифікації параметрів a, b і c може 

виникнути потреба у застосуванні нетривіальних 

методів.  

Дійсно, ознаки, якими можна характери-

зувати фактори, з яких складаються ці параметри, 

відносяться на думку автора до, так званих 

«латентних» [8].  

Відповідно, для ідентифікації параметрів a і 

b може бути застосовано, наприклад, метод 

таксономічного аналізу [8, 9], зрозуміло з 

попереднім визначенням відповідних груп 

показників, які можуть мати еталонне 

(антиеталонне) значення. В свою чергу, для 

ідентифікації параметра може бути застосовано, 

наприклад, ННІ (індекс Херфіндаля-Хиршмана).  

Слід зазначити, що окрім K
р , регулюючі 

органи мають безпосередній вплив на К рП2  (5) та 

К рН 2 (10) і тому ці критерії характеризують 

ефективність тарифної політики не тільки з точки зору 

відповідно підприємств міського господарства та 

споживачів, а й з точки зору регулюючих органів.  

Висновки і перспективи подальших 

розробок. На думку автора, наведені у статті критерії 

та методичні підходи до їх визначення, дозволяють 

досить об’єктивно визначити рівень ефективності 

тарифної політики з точки зору її суб’єктів у окремих 

підгалузях міського господарства та відповідно 

сприятимуть розробці комплексу заходів, 

спрямованих на підвищення цього рівня.  

Перспективи подальших розробок пов’язані, 

перш за все, з дослідженнями та практичними 

рекомендаціями щодо методів розрахунку критеріїв 

ефективності тарифної політики з точки зору 

регулюючих органів.  
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