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Становище, в якому сьогодні знаходиться українська економіка, 
не дозволяє нехтувати таким потенційно могутнім чинником зростання 
і підвищення її ефективності, як залучення приватних вітчизняних і 
іноземних інвестицій з використанням концесійної схеми. Науково 
обґрунтована концесійна політика, як і будь-який інший її напрям, 
припускає певну форму поведінки владних структур, підпорядковану 
досягненню встановленої на науковій базі мети і розраховану на пев-
ний період часу.  

Проблемам імплементації концесій у вітчизняну економіку при-
свячено роботи українських науковців і практиків [1, 2].  Стратегічні 
цілі концесійної політики реалізуються через програму (план) органі-
зації концесій, безпосередньо концесійні проекти, зміст договорів і, 
звичайно, управління концесіями. Важливо зазначити, що аналіз низки 
програм розвитку об'єктів комунальної сфери показав наступне [3-6]. 
Дані програми в містах є, по суті, довгими переліками інвестиційних 
пропозицій, джерелами фінансування яких мають бути передбачувані 
державні, приватні й іноземні інвестиції (за якими найчастіше стоять 
лише протоколи про наміри). Вкрай слабким є маркетингове опрацьо-
вування даних проектів: зазвичай вони відображають лише намір іс-
нуючих підприємств комунальної сфери збільшити виробничі потуж-
ності без чіткої перспективи реалізації своєї продукції (надання по-
слуг), не говорячи вже про опрацьовування питання про якісне і повне 
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задоволення потреб міського населення. 
Надмірна кількість програм розвитку, що одночасно розробля-

ються для тієї чи іншої галузі житлово-комунальної сфери призвела до 
явної переваги в них "паперового" елементу над реально-економічним. 
Часто це призводить до того, що розробники нових програм йдуть від 
аналізу виконання тих, що вже діють, тому що на практиці це звелося 
б до констатації їх невиконання з неприємними наслідками.  

Під впливом зростаючого недофінансування зміст такого роду 
програм з кожним роком стає все більш вузьким, “точковим”. Але це 
суперечить самій природі таких соціально-економічних систем, як міс-
то. Адже сам сенс їх існування полягає в тому, щоб забезпечувати рів-
ноправну взаємодію і динамічну рівновагу між усіма сферами міського 
життя.  

Все вищевикладене дозволяє стверджувати, що в процесі залу-
чення інвестицій на регіональному (міському) рівні залишається неви-
рішеним питання формування адекватного методичного забезпечення 
процесу прийняття управлінських рішень щодо надання комунальних 
об’єктів у концесію та оцінки ефективності інвестиційних проектів, що 
реалізуються на концесійній основі.  

Поза сумнівом, проблема інвестиційної привабливості проектів, 
що реалізується на концесійній основі й інвестиційного клімату, особ-
ливо на регіональному і місцевому рівнях, випливає із загального 
стратегічного завдання, що стоїть перед суспільством і державою, – 
досягнення гармонійного поєднання інтересів з поліпшення якості 
життя громадянина й інтересів підприємницького сектора (бізнесу), 
що переслідує мету приросту капіталу, прибутку. Дуалізм думок в під-
ході до передбачуваного кінцевого результату або результату, який 
дасть те або інше інвестиційне вливання в міську інфраструктуру для 
різних верств населення, зрештою, і зумовлює деяку «стриманість» 
заходів щодо залучення інвестицій в міську економіку і в цілому неак-
тивну інвестиційну політику на рівні міста.   

Відсутність системних перетворень проектів, що реалізуються у 
житлово-комунальному господарстві як на державному рівні, так і на 
рівні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування, недосконалість нормативно-правової бази й непослідовність 
у прийнятті рішень не дозволили досягти бажаного результату для 
створення фінансово-спроможних та ефективно працюючих у ринко-
вих умовах підприємств житлово-комунального господарства, які б 
надавали споживачам послуги необхідного рівня та якості. 

Як наслідок вищезгаданих негативних чинників – низький рівень 
експлуатаційної безпеки системи житлово-комунального господарства. 
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Одним із основних питань у ході реалізації проектів на концесій-
ній основі є забезпечення на регіональному та місцевому рівнях демо-
кратичної, гнучкої та ефективної організації управління, запроваджен-
ня механізму оптимального самодостатнього функціонування суб’єк-
тів ЖКГ в системі місцевого самоврядування, здійснення ефективного 
адміністративного контролю у сфері становлення і розвитку ЖКГ. 

Все це зумовило необхідність розробки цілісної системи органі-
заційно-економічних заходів стимулювання інвестиційної діяльності із 
застосуванням концесійного механізму (рисунок).  
 

 

Організаційні 
заходи 

- розробка програми інвестування; 
- ініціація і розробка проектних пропозицій; 
- конкурсний відбір концесіонера. 

Економічні 

заходи 

- оцінка вартості майна комунального підприємства, що 
планується надати в концесію; 
- визначення обсягу інвестиційних коштів та проектних 
витрат; 
- комплексна оцінка економічної ефективності концесійного 
проекту. 

Управлінські 
заходи 

 

- вибір системи управління інвестиційним процесом; 
- моніторинг концесійної діяльності; 
- аудит ефективності інвестиційної діяльності. 

Законодавчі 
заходи 

 

- законодавче закріплення розподілу ризиків між державою та 
концесіонером; 
- вдосконалення нормативно правових актів щодо процедури 
концесійних конкурсів. 

Система організаційно-економічних заходів зі 
стимулювання інвестиційної діяльності на основі 

впровадження концесійного механізму 
 

 
 
 

 
 

 
 

Система організаційно-економічних заходів стимулювання інвестиційної діяльності на 
основі впровадження концесійного механізму 

Формування міських та регіональних 
програм розвитку ЖКГ 

- 
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Організаційні заходи. Пропозиції, що надходять від інвесторів, 
повинні акумулюватися в банку інвестиційних пропозицій, створеному 
міською радою та її виконавчими органами. Оцінка і відбір інвести-
ційних проектів для реалізації мають відбуватися з урахуванням різних 
кількісних і якісних характеристик проектів, при цьому повинні роз-
глядатися соціальні (включаючи екологічні) і бюджетні види ефектів 
від інвестицій.  

Ініціація й розробка проектних пропозицій, процедура їх конкур-
сного відбору і реалізації повинні ґрунтуватися на стратегії розвитку 
житлово-комунальної сфери. В цьому випадку інвестиційні проекти 
будуть зорієнтовані на їх досягнення і, отже, стануть повніше відпові-
дати вимогам ефективності, що висуваються до них. Таким чином, 
досягається принцип узгодженості цілей міської соціально-економіч-
ної політики з інтересами інвесторів, і створюються передумови стій-
кого інвестиційного забезпечення розвитку комунальної сфери.  

Найбільш ефективною діяльність відділу інвестицій у складі 
міськвиконкомів буде тоді, коли він виконуватиме три основні функ-
ції. Перша функція – створення передумов для інвестиційного розвит-
ку міста та робота з потенційними клієнтами: пошук інвесторів, реци-
пієнтів, гарних задумів та цікавих ідей, що потребують впровадження, 
моніторинг інвестиційних можливостей міста та інвестиційних потреб 
міських підприємств. Відділ інвестицій не повинен функціонувати ізо-
льовано, натомість має співпрацювати з іншими відділами для розроб-
лення комплексної інвестиційної програми розвитку міста. Він мусить 
акумулювати інформацію та проводити аналіз перешкод на шляху за-
лучення інвестицій у міську економіку. Найпершим і найпростішим 
завданням відділу є розробка єдиної форми заявки, тобто інвестиційної 
пропозиції, яку мають подавати клієнти до відділу.  

Друга функція – безпосередня робота над складанням та просу-
ванням інвестиційних проектів, що реалізуються на концесійній осно-
ві. Необхідно надати консультативну та практичну допомогу аплікатам 
у підготовці заявок та проектів на одержання інвестицій, провести 
внутрішню діагностику проекту, його експертну оцінку на предмет 
доцільності впровадження та очікуваної ефективності. Саме експерти 
відділу інвестицій повинні робити експертний висновок щодо якості 
бізнес-проекту, а також залучати на контрактній основі зовнішніх екс-
пертів.  

Третя функція – супровід проектів, що реалізуються на концесій-
ній основі з точки зору захисту інвестицій та досягнення кінцевих ре-
зультатів.  

Пропонований підхід до обґрунтування прийняття інвестиційних 
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рішень здатний значною мірою зменшити рівень суб'єктивності, при-
сутній в існуючих методичних напрацюваннях з відбору інвестиційних 
проектів, його доцільно застосовувати для попередньої експертизи і 
відбору інвестиційних проектів розвитку комунальної сфери.  

Економічні заходи.  З метою визначення ринкової вартості права 
укладення концесійної угоди необхідно визначити «собівартість» то-
вару, що пропонується – концесійного об’єкту, основних його складо-
вих, тому що власник  об’єкту – держава чи місцеві органи влади – 
мають не тільки можливість отримання доходів від його комерційного 
використання, але й суттєве обтяження з видатків на його утримання 
та відновлення.  Тому першим кроком необхідно здійснити макроеко-
номічний аналіз структури витрат на створення та відновлення об’єкту 
концесії, враховуючи інженерну, транспорту, соціальну та інші скла-
дові інфраструктури. При цьому важлива не тільки загальна оцінка 
вартості капіталізованих в об’єкті витрат з різних джерел, але й їхня 
диференціація за місцезнаходженням та функціональним призначен-
ням, характеристика ефективності його використання та можливість її 
підвищення. Другим кроком є визначення розміру потенційного при-
бутку від використання концесійного об’єкту. Визначення вартості 
об'єктів, що підлягають переданню в концесію, а отже і вартості ви-
датків концесіонера у вигляді концесійних платежів, необхідно прово-
дити з урахуванням значущості проекту для приймаючої сторони: чим 
важливіший проект для економіки країни чи регіону, чим більший 
економічний, соціальний, екологічний та інші ефекти від його реаліза-
ції, чим більше проект стимулює технічний прогрес та конкурентосп-
роможність підприємства, тим більше держава повинна бути зацікав-
лена у впровадженні цього проекту та тим менше повинна бути вар-
тість реалізації проекту для концесіонера. У випадку надання в конце-
сію підприємств, що з тих чи інших причин є нерентабельними, вар-
тість об’єкта концесії повинна бути найменшою. Ця обставина буде 
додатковим стимулом для концесіонера. 

Забезпечення прийняття рішення щодо реалізації міських інвес-
тиційних програм, пов'язаних з розвитком комунальних об'єктів та в 
цілому житлово-комунальної сфери, зумовлюється вдосконаленням 
методів комплексної оцінки даних проектів на основі ризик-аналізу, 
формування адекватної системи цільових показників для оцінки ко-
мерційної та економічної ефективності для всіх учасників проекту.  

Отже, досить обґрунтовано можна стверджувати, що проблему 
оцінки ефективності інвестицій, які призначені для розвитку комуна-
льної сфери, слід розглядати, перш за все, як проблему визначення 
ступеня досягнення мети або цільових установок, що стоять перед мі-
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ською територіальною громадою. Для оцінки досягнення цільових 
установок необхідна така система домінантних критеріїв, яка б повною 
мірою їм відповідала, тобто для даного підходу властива багатокрите-
ріальність оцінювального апарату.  

Управлінські заходи. Моніторинг концесійної діяльності повинен 
бути спрямований на забезпечення дотримання сторонами концесійно-
го договору всіх його положень. Основним принципом такого моніто-
рингу повинна бути неупередженість, здійснення контролю не пови-
нно бути підпорядковане якомусь одному учаснику концесій. Тому 
вважається доцільність створення окремого утворення у вигляді гро-
мадської організації. До функцій такої організації можуть належати 
наступні:  

- ведення реєстрів концесійних договорів на регіональному рівні 
та ознайомлення з ними громадськості; 

- загальний контроль за реалізацією концесій та діяльності основ-
них її учасників;     

- арбітражні функції; 
- аналіз сплати концесіонером відповідних концесійних платежів 

та моніторинг норми прибутку концесіонера; 
- проведення економічних, фінансових, технічних досліджень  з 

питань активізації інвестиційної діяльності на основі концесійного 
механізму.  

Аудит адміністративної діяльності або аудит ефективності  розу-
міється як сукупність статистичних, ревізійних і аналітичних дій, 
спрямованих на визначення рівня ефективності вкладень в процесі 
реалізації запланованих цілей, встановлення чинників, що перешко-
джають досягненню максимального результату при використанні пев-
ного обсягу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, та обґрун-
тування пропозицій щодо підвищення ефективності використання від-
повідних ресурсів. До певної міри аудит ефективності можна віднести 
й до аудиту ефективності надання міських послуг, тобто до ефектив-
ності функціонування житлово-комунальної сфери. Фактично ауди-
торські перевірки комунальних підприємств, що дозволяють проаналі-
зувати, окрім результатів фінансово-господарської діяльності, також 
технологію і організацію виробництва та якості надання послуг, пови-
нні передувати процесу ініціації інвестиційних пропозицій, тим самим 
сприяти виявленню резервів по зниженню їх собівартості, що розгля-
дається як основне джерело окупності інфраструктурних або інших 
інвестиційних проектів, що реалізуються на концесійній основі. 
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ОЦІНКА НАЯВНОСТІ ВІЛЬНИХ ОБІГОВИХ КОШТІВ  
ЯК СКЛАДОВОЇ  ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розглядаються методи фінансового аналізу як методи оцінки передумов здійснен-
ня підприємством активної інноваційної діяльності. Пропонується схема оцінки іннова-
цій, адаптована до особливостей підприємств комунальної галузі – галузі, що має техні-
чно розвиватися та широко використовувати енергозберігаючі технології. 

 

Рассматриваются методы финансового анализа как методы оценки предпосылок 
осуществления предприятием активной инновационной деятельности. Предлагается 
схема оценки инноваций, адаптированная к особенностям предприятий коммунальной 
отрасли – отрасли, которая должна технически развиваться и широко использовать энер-
госберегающие технологии. 

 

The methods of financial analysis as methods of estimation of pre-conditions of 
realization of active innovative activity an enterprise are examined in the article. The chart of 
estimation of innovations, which is adapted to the features of enterprises of communal industry 
– industry which must technically develop. 

 

Ключові слова: інноваційний потенціал, обігові кошти, комунальні підприємства. 
 

Нові ідеї і продукти, нові технології та організаційні рішення ви-
водять підприємства з кризових ситуацій і гарантують їм фінансову 
стабільність. Будь-який новий об'єкт є матеріалізованою інформацією, 
тобто інформацією, перетвореною на відчутну річ. Нове як матеріалі-
зована інформація виникає на переході від нижчого ступеня до його 


