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З часом суспільство змінює стиль життя і інтереси. 
У другій половині XX ст. спостерігається перехід 
від індустріального до постіндустріального сус-

пільства. Виробнича діяльність перестає бути передо-
вою сферою діяльності. Суспільство починає активний 
розвиток за іншим напрямками. На світовому рівні про-
відними країнами, які відображають розвиток постін-
дустріального суспільства є: США, країни Євросоюзу, 
Росія та інші. Світові тенденції мають вплив на всі краї-
ни світу, у тому числі і Україну. Культурно-розважальна 
сфера послуг є невід’ємною частиною постіндустріаль-
ного розвитку суспільства. 

Дослідження проблемних питань розвитку куль-
турно-розважальної сфери та визначення доцільно-
сті використання сучасних механізмів менеджменту у 
культурно-розважальній сфері м. Харкова.

Даною проблематикою займалися такі вчені: Туль-
чинський Г. Л., Шекова К. Л., Переверзєв М. П., Косцов 
Т. В. Окремі аспекти проблематики висвітлені у роботах 
Якобсона Л., Нурєєва Р. М., Долгіна О., Герасимова С. В., 
Шегди А. В. та Шеннона К. 

Український ринок послуг інтегрується у світовий, 
що дає можливість відповідати європейським стандар-
там. При аналізі культурно-розважальної сфери було 
виявлено недостатню висвітленість її проблематики, що 
обґрунтовує необхідність і актуальність даної роботи.

Культурна сфера діяльності являє собою складну 
організаційну систему, на функціонування якої вплива-
ють безліч факторів як зовнішнього, так і внутрішнього 
середовища. Лише завдяки правильному менеджменту 
можливо прийняти виважене і доцільне рішення. Роз-
глядаючи культурно-розважальну сферу діяльності 
через призму менеджменту, можливо знайти ефек-
тивні шляхи з покращення економічної та соціально-
економічної системи в цілому [6]. 

У Харкові велика кількість культурно-дозвільних, 
культурно-розважальних і міжнародних молодіжних 
культурних центрів. У великому місті, де кожен жи-
тель живе у самотності, повинні бути такі організації, 
які зможуть допомогти людям різних вікових категорій 
проводити час з користю для свого навчання, відпочин-
ку, спілкування та самореалізації. Таким організаціями 
можуть бути центри різної спрямованості: культурно-
оздоровчі, культурно-спортивні, інформаційно-культур-
ні, культурно-історичні. 

З кожним роком у Харкові виділяються кошти та 
відкриваються нові центри для підтримки талановито-
го населення та людей, які бажають розвиватися. Зараз 
у місті існує майже 90 культурних центрів, в яких мож-
на знайти як сучасні спрямування, так і індивідуальні й 
нестандартні напрямки в мистецтві. Наведемо рейтинг 
найпоширеніших палаців і домів культури та культурних 
центрів у Харкові: Палац студентів НЮАУ ім. Ярослава 
Мудрого, ДК Міліції, Палац студентів НТУ ХПІ, ДК ХТЗ, 
ДК Металіст, «Современник», палац культури ХГУПТ, 
Центр культури Київського району, ДК ХЕМЗ, Харків-
ський обласний палац дитячої та юнацької творчості. 
Саме в цих центрах зосереджена найбільша кількість 
творчих колективів, різноманітних кружків дозвілля. 

Харків є провідним молодіжним культурним міс-
том країни, в ньому нараховується понад 35 вищих на-
вчальних закладів. Студенти є невід'ємною складовою 
української культури, тому значною частиною у рейтин-
гу найпоширеніших палаців культури (ПК) та домів куль-
тури є палаци студентів різноманітних вищих закладів. 

Діяльність культурних центрів та ПК регулюється 
різними органами управління: професійними спілками, ке-
рівництвом підприємств і організацій, міськими та облас-
ними органами управління, департаментами освіти та ін.

Результати культурної діяльності можуть існувати 
в матеріально-речовій формі і в самій живій діяль-
ності творця як послуги, які набувають в ринкових 

умовах форму товару. При цьому матеріально-речова 
форма характерна для культурних цінностей, втілених у 
матеріальних носіях – книгах, картинах, аудіо-та відео-
продукції. 

Ці показники можуть вимірюватися в абсолютних 
і відносних показниках (на 1 тис. і 10 тис. населення). 
Для сфери культури та мистецтва це має певне значен-
ня. Переваги і недоліки цих показників очевидні, оскіль-
ки, з одного боку, вони дозволяють здійснювати моні-
торинг культурного забезпечення окремих суб'єктів 
України, а з іншого – не відображають реального обсягу 
культурних благ і послуг, що споживаються населенням 
цих адміністративно-територіальних утворень, оскіль-
ки зростання кількості закладів культури може супро-
воджуватися не тільки підвищенням, а й зниженням 
кількості відвідувачів. Натуральні показники не дозво-
ляють в силу їх несумісності дати зведену картину рівня 
культурного забезпечення населення, а також відобра-
зити зміни структури споживання.

Універсальними є показники у грошовій оцінці 
споживаних населенням культурних благ і послуг (дохо-
ди закладів культури, бюджету, витрати сімейного бю-
джету на культуру і т. ін.). Проте збитковість більшості 
закладів культури, безкоштовний або пільговий харак-
тер надання ними послуг населенню призводять до того, 
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що грошова оцінка здійснюється за витратами установ 
або держави, що не збігається з ринковою оцінкою і 
створює певні спотворення реальних обсягів послуг і 
культурних благ.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що існуван-
ня культурної сфери з точки зору упорядкування систе-
ми носить дещо хаотичний характер. Крім того, вагомим 
недоліком функціонування є застосування розрізнених і 
іноді недоцільних методів менеджменту, що не приво-
дить до отримання загального ефекту стабільності ста-
ну та розвитку досліджуваної сфери діяльності.

Прийоми менеджменту в культурно-розважальній 
сфері, пов’язані з пошуком джерел фінансування, можна 
назвати фандрайзингом. Найчастіше за все під фандрай-
зингом розуміють процес залучення грошових засобів 
та інших ресурсів для реалізації певних проектів або 
власної діяльності [5]. Важливими аспектами фандрай-
зингової системи є: написання бізнес-плану, написання 
спонсорської пропозиції, чітке визначення цільової ау-
диторії проекту для подальшого визначення потенцій-
них спонсорів, встановлення певних взаємовідносин з 
партнерами для подальшого задоволення інтересів двох 
сторін, правильне закриття проекту. 

Розважальні послуги розглянемо у контексті з роз-
витком шоу-бізнесу та торгових центрів (ТЦ). 

Україна має за орієнтир російський ринок послуг 
щодо розвитку розважальної сфери діяльності. Прогре-
сивне зростання різноманітних проектів, шоу, програм 
спостерігається за останні роки шоу-бізнесу. Продюсер 
є головною фігурою організаційного процесу, який ви-
конує як ідейно-постановчі функції, так і має контролю-
вати фінансування культурних проектів. Пошук дже-
рел фінансування є складним процесом, але без участі 
фінансового капіталу неможливе втілення ідеї. Втім, 
незважаючи на певні труднощі у залученні грошових 
коштів до цієї сфери, шоу-бізнес є найприбутковішим 
бізнесом у розважальній сфері діяльності. 

Розглядаючи розважальну сферу діяльності в роз-
різі торгівельних закладів, необхідно спиратися 
на провідний європейський досвід. Забезпече-

ність торговими площами повинна складати приблизно 
350 – 400 м2 на 1 тис. населення. У Харкові 140 м2 на  
1 тис. населення. Необхідність відповідати європейським 
стандартам якості обслуговування покупців, краще за їх 
очікування, є одним із найголовніших позитивних фак-
торів розвитку країни, який впливає на справжній рі-
вень купівельної культури та здатності населення. Хар-
ків – один із лідерів в Україні за насиченістю торговими 
майданчиками на одного жителя, що впливає на рівень 
орендних ставок. На сьогоднішній день орендна став-
ка становить близько $ 700 – 900 на кв. метр. На етапі 
будівництва у секторі ТЦ у даний момент знаходиться 
біля 650 тис. м2, тому приблизною цифрою інвестування 
у нерухомість розважальної сфери є 520 млн доларів. 

Дуже вигідним аспектом для власників таких цен-
трів є те, щоб на території ТЦ була розважальна зона, бо це 
залучає додаткових відвідувачів та впливає на збільшення 
прибутків. Сучасною тенденцією є забезпечення залів тор-
гових центрів різними видами розважальних послуг.

У процесі аналізу діяльності у культурно-розва-
жальній сфері за 2009 – 2011 рр. виявлено, що активно 
проводилась молодіжна політика щодо реалізації нових 
ідей та проектів у цільовій соціальній програмі «Молодь 
України». За 2009 р. було виконано за планом 90986,1 
млн грн, а за 2010 р.– 116879,5 млн грн. 

На підставі інформації різних відкритих джерел 
можна спостерігати зміни в культурно-розважальних 
послугах Харкова. Після 1991 р. були припинені заходи 
як масові видовища. Але за останні 5 років місто почина-
ють відроджувати, з’являються нові традиції. Найяскра-
вішим прикладом є те, що всі основні концерти та заходи 
перенесенні на центральну площу міста. Доцільно відмі-
тити, що це все стало можливим лише при виділенні зна-
чних коштів. До 2006 р. усі концерти були організовані 
лише міськими колективами творчості, після 2006 р. по-
чали запрошувати колективи та виконавців української, 
російської естради та навіть світового рівня. 

Слід підкреслити, що Харків є новатором різних 
свят, які до цього не були проведені в жодному місті 
України: День випускника (з 2007 р.); Посвячення у сту-
денти (2010 р.). 

Усі заходи, які влаштовують на великій площі міс-
та, робляться не лише для виконання творчого плану,  
а в першу чергу для усіх жителів міста, для дітей та для 
туристів. Кожне свято, яке проводиться, має не тільки 
розважальний характер, а й благодійні наміри. Основ-
ним святом для Харкова є 23 серпня – День Міста, який 
щорічно проводиться з новою великою програмою [2]. 

Згідно з планом департаменту та управління по 
справах сім’ї та молоді на 2011 р. у Харкові були 
заплановані такі культурно-розважальні заходи: 

січень – святкування Різдва; лютий – Масляна; бере-
зень – відкриті Малі Олімпійські Ігри; квітень – Пасха, 
виставка писанок, творча програма від колективів міста; 
травень: 9 травня – святковий парад, 29 травня – День 
випускника; червень – День захисту дітей, святковий 
хід; серпень – День Міста; вересень – День посвячення 
в студенти; грудень – зустріч Нового Року. 

Також у Харкові проводяться міські програми 
щодо розвитку та поновлення культурної спадщини 
міста. Одна з цих програм запланована на 2010 – 2013 
рр. [1], вона містить: державні концерти та свята (41 
од.), шанування представників різних галузей у зв’язку 
з професіональним святом (25 од.), театралізовані свята 
та виставки (26 од.), міжнародні, всеукраїнські та міські 
фестивалі та конкурси народного і сучасного мистецтва, 
хорового та сольного співу, диригентів, музикантів, юних 
артистів балету, художників та дизайнерів моди і т. д. (39 
од.), святкові феєрверки (3 од.), надання матеріальної до-
помоги обдарованим дітям (87 осіб), прийом іноземних 
делегацій (3 од.), підтримка творчих проектів та інтелі-
генції (20 од.), ювілейних дат закладів культури (17 од.).

У Харкові існує багато культурно-розважальних 
закладів: кінотеатри – 11 од.; театри – 24 од.; галереї – 16 
од.; дитячі культурні центри – 15 од.; нічні розважаль-
ні заклади – 58 од. За підрахунками за рік близько 250 
кінопоказів, 2530 театральних вистав, 400 виставок, 470 
концертів, 1540 прем’єр у нічних закладах міста.
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Для такої кількості заходів необхідна значна кіль-

кість коштів, які виділяються з міського бюджету міста 
(табл. 1) [3].

За даними в табл. 1 можна зробити висновок, що 
кількість загальних видатків збільшилась в 1,4 раза. 

Видатки по галузі культури можуть надходити з за-
гального та спеціального фондів бюджету. Так, на рис. 1 
зазначені суми коштів, які виділялися на розвиток куль-
тури у період з 2005 по 2010 рр.

Для дослідження рівня розвитку інфраструктури 
культури пропонуємо оцінити показник забезпеченості 
населення клубними закладами ЗКЗ, що розраховується 
таким чином:

         
,КЗ

КЗ
Ч

=

  
(1)

де      К – кількість закладів культури клубного типу, од.;
Ч – чисельність наявного населення, тис. осіб. 

Таблиця 1

Виконання видаткової частини міського бюджету міста Харкова по закладах культури, тис. грн

Видатки 2009 р. 2010 р.

Культура та мистецтво  35452,2 50575,8

Філармонії, музикальні колективи, ансамблі та інші творчі заклади та заходи 5108,4 12056,5

Видатки на заходи, передбачені державним та міськими програмами розвитку культури 
та мистецтва 9193,2 12602,9

Бібліотеки 1109,4 1281,4

Музеї та виставки 1357,0 1526,3

Палаци та дома культури, клуби та інші заклади клубного типу 530,9 617,1

Школи естетичного виховання дітей 6481,0 8588,9

Інші культурно-освітні заклади та заходи 11666,7 13854,7

Рис. 1. Видатки загального та спеціального фондів бюджету м. Харкова за 2005 – 2010 рр., млн грн
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Видатки на соціально-культурну сферу Видаткова частина бюджету м. Харкова

За 6 років видатки на соціально-культурну сферу 
збільшились у 2,7 раза. Відсоткове співвідношення з кож-
ним роком зростає: 2005 р.– 58,5%; 2006 р.– 61,5%; 2007 р.– 
63,8%; 2008 р.– 64,3%; 2009 р.– 73,9%; 2010 р.– 74,7%: За 
останні два роки видатки збільшились у 1,2 раза.

Систематизуючи інформацію про видатки на куль-
туру та мистецтво м. Харкова, зазначимо, що в період 
з 2005 р. по 2010 р. сума виділених коштів збільшилась 
в 4,4 раза, а за останні 2 роки – в 1,3 раза. Загальна ве-
личина видатків зростає, і це є позитивною тенденцією 
розвитку даної сфери.

Удосконаленню менеджменту культурно-розва-
жальної сфери має передувати аналіз основних 
показників, що характеризують дану сферу, не 

тільки по м. Харкову, але й в розрізі регіонів України. На 
жаль, набір показників, що є у офіційній статистичний 
звітності, не є репрезентативними, крім того, за ними не-
можливо порівнювати регіони і встановлювати пріори-
тети у виділенні коштів. Неможливо також групувати ре-
гіони для розробки сучасної концепції менеджменту для 
регіонів с певними ознаками. Саме цьому в даній роботі 
пропонуються розрахувати новий відносний показник.

На основі даних статистичної звітності по регіонах 
України розраховуємо такий показник [4]. За порівняль-
ною динамікою по всіх регіонах, значення показника, 
що спостерігаються у нашому регіоні, нижчі за серед-
ньоукраїнські значення. Дані зміни пов’язані з кризови-
ми явищами в економіці країни, що не дали можливість 
більш активно розвиватися даній сфері при скороченні 
фінансування.

Нами був проведений кластерний аналіз регіонів 
за вищевказаним показником. Для визначення кількості 
кластерів традиційно використовують поняття ентропії 
класифікації. Кластерний аналіз вияв наявність таких груп: 

 кластер 4 – високий рівень забезпеченості на-
селення клубними закладами; 

 кластер 3 – помірно високий рівень забезпече-
ності населення клубними закладами; 

 кластер 2 – помірно низький рівень забезпече-
ності населення клубними закладами; 

 кластер 1 – низький рівень забезпеченості на-
селення клубними закладами.

Результати кластерного аналізу такі. Низький 
кластер займають: Дніпропетровська, Донецька, Запо-
різька, Луганська, Харківська області, м. Київ, м. Севас-
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тополь. Кластер з помірно-низьким рівнем займають: 
АР Крим, Закарпатська, Миколаївська, Одеська, Хер-
сонська, Чернівецька області. Помірно-високий кластер 
займають: Волинська, Івано-Франківська, Київська, Кі-
ровоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сум-
ська, Черкаська області. Високий кластер за рівнем за-
безпеченості населення клубними закладами займають: 
Вінницька, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька 
та Чернігівська області.

Проведена нами кластеризація виявила неоднорід-
ність у розвитку культурно-розважальної сфери ре гі-
о нів. Для отримання повної інформації і проведення 
кластеризації за більшою кількістю критеріїв профільне 
міністерство має забезпечити збір адекватної і реальної 
інформації, яку можна буде співставляти і аналізувати.

Результати даного дослідження привели до висновку, 
що «вузьким місцем» у менеджменті культурно-
розважальної сфери є організація її фі нан сового 

забезпечення. Тому як пропозиції з удосконалення ме-
ханізмів управління нами пропонується більш глибоке 
використання фандрайзингу і впровадження процесу 
пошуку спонсорів і меценатів як обов’язкового елементу 
діяльності для суб’єктів культурно-розважальної сфери.

Для кожного регіону України та закладу культури 
або розваг необхідно визначати так звану «інвестицій-
ну привабливість» або «фандрайзинг-привабливість» 
(ФП). На рівень ФП впливають такі фактори:

 комерційна чи іміджева привабливість для по-
треб реклами;

 престижність, підтвердження або просунення 
соціального статусу «донора ресурсів» (фірма, 
що надає кошти на розвиток).

Заклади культурно-розважальної сфери незалеж-
но від того, комерційні вони організації чи некомерцій-
ні, мають обов’язково визначити для себе потенційних 
донорів ресурсів і те, які саме аспекти привабливості 
мають пріоритет у кожному конкретному випадку. Фан-
драйзинг закладів культурно-розважальної сфери має 
бути тісно пов'язаний із системою повномасштабних 
public relations, і управлінці в цій сфері мають забезпе-
чувати формування привабливого іміджу.

Заклади культурно-розважальної сфери України 
мають обов’язково в очах суспільства і окремих її пред-
ставників бути надійними, відповідальними та цікавими 
організаціями, починаючи із зовнішнього вигляду буді-
вель і завершуючи обранням відповідних видів і жанрів 
роботи.

 Для різних категорій стейкхолдерів і спожива-
чів мають бути забезпечені їх інтереси:

 якісні та доступні послуги;
 цікаві новини, які сприяють збільшенню тира-

жів і рейтингів ЗМІ;
 підтримка в реалізації нововведень;
 впевненість у професійному менеджменті та по-

верненні вкладених коштів у вигляді збільшен-
ня прибутку і зростання власної привабливості 
і значущості.

Керівництво кожного закладу культурно-роз ва-
жальної сфери в Україні має зробити таке:

 розробити список заходів, які потребують по-
забюджетного фінансування;

 розробити карту стейкхолдерів-донорів (відпо-
відно до масштабів їх можливого фінансування 
і вірогідності виділення коштів) – комерційні 
організації, благодійні фонди, приватні особи;

 розробити програми роботи зі спонсорами;
 розробити програми роботи з депутатами і 

представниками влади.
Також обов’язковими мають стати розрахунки по-

казників – окупність витрат на фандрайзинг та коефіці-
єнт прибутковості фандрайзингу. 

Але, перш за все, на території України мають бути 
вжити загальні заходи з підвищення інвестиційної при-
вабливості країни і підвищення її свтового статусу.

Для збільшення привабливості культурно-роз ва-
жальної сфери необхідно залучати до відвідування міст 
туристів і гостей. Щодо м. Харкова, то слід привертати 
увагу незвичайними і креативними культурними захо-
дами, збільшуючи цим кількість людей, які приїздять до 
міста, і місцевих мешканців, що відвідують заходи.

Для загального покращення економічних показ-
ників культурно-розважальної сфери послуг у Харкові 
необхідно поєднати торгівельні центри з культурно-
розважальними заходами. Метою цієї пропозиції є 
максимально задовольнити потреби споживачів. На те-
риторії торгівельного центру можуть знаходитись куль-
турні заклади, такі як: художні, вокальні, мистецькі, тан-
цювальні школи, різноманітні студії, естетичні центри 
та курси. Крім цього, можуть проводитися культурні 
заходи: виставки, концерти, майстер-класи. Поєдную-
чи усе це, можна забезпечити цікаве, корисне, а голов-
не – культурне, проводження часу у торгових центрах.  
А також залучення спонсорів та інвесторів на вкладення 
грошових коштів у нові проекти.

Таким чином, при правильному поєднанні торго-
вих залів, культурних закладів і цікавих заходів ми змо-
жемо отримати максимально позитивні відгуки, нових 
клієнтів та збільшення прибутків. 

Реалізуючи заходи, запропоновані у роботі, можна 
активізувати розвиток культурно-розважальної сфери, 
змінити підхід до механізмів фінансування культурних 
заходів та допомогти Україні швидше впроваджувати 
елементи провідного світового досвіду у такій важливій 
сфері суспільства.  

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи результати дослідження, можна 

сказати, що: економічні передумови розвитку культурно-
розважальної сфери є слабкими, необхідне активне фі-
нансування даної сфери і вдосконалення її менеджмен-
ту; фінансові витрати бюджету на культуру і мистецтво 
м. Харкова, які становлять 107,1 млн грн на рік, замалі 
для гідного функціонування цієї сфери; Харків знахо-
диться на помірно-низькому рівні забезпеченості насе-
лення клубними закладами, що є негативним фактором 
для фандрайзинг-привабливості нашого регіону.

Отже, бачимо, що з кожним роком рівень куль-
турно-розважальної сфери діяльності підвищується, але 
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більшість економічних показників залишаються низь-
кими. Для цього необхідно проводити аналіз діяльності 
та вносити коригування щодо функціонування певних 
економічних механізмів, маючи за приклад провідний 
європейський та світовий досвід.                    
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Производственные отношения представляют со-
бой общественную форму развития производи-
тельных сил в процессе производства, обмена, 

распределения и потребления материальных и духовных 
благ. Социальную природу такой общественной формы 
определяют отношения собственности, которые приме-
нительно к жилищной сфере экономики рассматриваются 
в научных трудах Плакиды В. Т., Камаева В. Д., Бабаева В. Н., 
Онищука Г. И., Рибака В. В., Шутенко Л. Н., Манцеви- 
ча Ю. Н. [1, 2, 4 – 8] и др. Вместе с тем в жилищной сфе-
ре экономики остаються нерешенными вопросы: каково 
соотношение и каков экономический статус категории 
собственности? Потому целью данной научной статьи 
является рассмотрение теоретических аспектов соб-
ственности как экономической категории и углубление 
смысловой нагрузки этого понятия в системе производ-
ственных отношений жилищной сферы экономики.

В процессе производства осуществляется при-
своение двух видов: 1) созидательное использование 
(производительное потребление) непосредственным 
производителем (работником) всех элементов произ-
водительных сил, включая собственную рабочую силу, 
через процесс труда; 2) предшествующее ему экономи-
ческое присвоение (купля, наем, аренда и т. п.) средств 
производства, рабочей силы, предметов потребления 
и услуг через соответствующую общественную форму. 
Присвоение второго типа представляет собой отноше-
ния собственности. В современных условиях развития 
жилищной сферы экономики объектом присвоения ста-
новятся также продукты интеллектуальной собствен-
ности – патенты, лицензии, «ноу-хау» и т. п. Таким об-
разом, в жилищной сфере экономики собственность – 
это экономические отношения между людьми по поводу 
присвоения средств производства, рабочей силы, пред-

метов потребления, услуг и объектов интеллектуальной 
собственности. Такое определение раскрывает каче-
ственную сторону собственности как экономической 
категории. Другой ее стороной является количествен-
ная определенность отношений собственности назван-
ными в определении ее объектами. Значит, подобные 
экономические отношения между людьми не беспред-
метны, они всегда связаны с присвоением тех или иных 
экономических благ. Следует отметить, что в политиче-
ской экономии как составной части экономической тео-
рии необходимым элементом каждого экономического 
отношения выступают объекты собственности. Что же 
касается имущественных прав и обязанностей людей, то 
они относятся к юридическому аспекту собственности. 
Определяющими среди них являются отношения между 
людьми по поводу присвоения средств производства, 
или отношения собственности на средства производ-
ства, составляющие основу производственных отноше-
ний, определяющие их тип. Отношения между людьми 
по поводу присвоения средств производства – «генети-
ческое ядро» системы производственных отношений в 
жилищной сфере экономики, которые функционируют 
и в секторе непосредственного производства, и при 
распределении, обмене и потреблении. 

В качестве основного производственного отно-
шения необходимо выделить отношения собственно-
сти на средства производства в сфере материального 
производства. Собственно они определяют социально-
экономическую форму соединения личных и вещных 
факторов производства. Отношения собственности яв-
ляются системной сущностью всей совокупности про-
изводственных отношений. Это означает, что усовер-
шенствование или коренное изменение отношений соб-
ственности невозможно без усовершенствования или 
изменения всех форм ее реализации и их проявлений в 
производственных отношениях: цены, заработной пла-
ты, налогов, распределения доходов и др. Но «собствен-
ность» в жилищной сфере экономики – это также еще 
и более емкая социологическая категория, включающая 
и экономические, и юридические отношения. Послед-
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