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відних мереж. Суть ступеневих тарифів на воду в залежності від обся-
гів споживання полягає у встановленні більш низьких тарифів на воду, 
споживану в межах визначених величин, і їх збільшення при нееконо-
мному використанні водних ресурсів [2]. 
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 Метою дослідження є інвестиційна діяльність комунального під-
приємства «Харківські теплові мережі» (КП «ХТМ»), що є 
обов’язковою для виконання, порядок розроблення, погодження та 
затвердження якої регламентується законодавством. 
 При проведенні дослідження було використано такі наукові ме-
тоди: аналіз, синтез, теоретичне узагальнення та порівняння.  
 Науковою новизною є дослідження розроблення інвестиційної 
програми та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності 
впровадження інвестиційної діяльності підприємством теплопостачан-
ня.  
 КП «ХТМ» є одним із найбільших в Україні теплоенергетичним 
комплекс з виробництва, переробки, транспортування та розподілення 
теплової енергії усім групам споживачів за регульованими чинним 
законодавством тарифами. Підприємство забезпечує надійну та безпе-
ребійну роботу теплових мереж, устаткування та споруд. Виконує кон-
троль за раціональним споживання теплоенергії, належне виконання 
робіт з монтажу, ремонту, реконструкції технічного обладнання. 
 Для провадження ефективної діяльності КП «ХТМ» важливим 
являється розробка інвестиційної програми.  
 Відповідно до Закону України «Про теплопостачання» [1] інвес-
тиційна програма – комплекс заходів, затверджений в установленому 
порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної 
роботи систем централізованого теплопостачання, який містить зо-
бов’язання суб’єкта господарювання у сфері централізованого тепло-
постачання щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об’єктів у 
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цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та 
обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графі-
ка виконання. 
 Як правило, інвестиційна програма підприємств з теплопостачан-
ня може складатися з трьох частин: 

 виробництво теплової енергії. На даному етапі мова йде про 
зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) при ви-
робництві теплової енергії.  

 транспортування теплової енергії. Зменшення втрат тепла на 
шляху від місця подачі тепла (котлів) до споживача.  

 постачання теплової енергії. На цьому етапі йдеться про по-
кращення роботи відділу збуту постачальника, налагодження ефектив-
ної комунікації зі споживачем.  
 У наш час питання з енергозбереження стають все дуже актуаль-
ними. Кожного споживача хвилює величина плати за опалення, а саме 
зниження цієї оплати. При цьому, під зниженням плати за опалення, 
мається на увазі оплата тільки фактично спожитого тепла споживачем. 
Це можливо реалізувати тільки одним єдиним шляхом – встановлення 
засобів обліків тепла.  
 Але можливий більш широкий спектр з управління витратами на 
теплопостачання, та забезпечення споживачів стабільною температу-
рою опалення та гарячим водопостачанням – встановлення індивідуа-
льного теплового пункту.  
 Аналізуючи інвестиційну програму КП «ХТМ» на 2016 рік [2], 
можливо зробити висновок, що основний акцент підприємство робить 
на встановлення засобів комерційного обліку тепла, тобто підходить 
до обліку поданого тепла споживачам досить точково.  
 Тому пропонується включення в інвестиційну програму встанов-
лення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) – тепловий пункт, в яко-
му передбачені автоматичне регулювання і облік подачі теплової енер-
гії на опалення та гаряче водопостачання, а також підтримання опти-
мального гідравлічного режиму і робота без постійного обслуговуючо-
го персоналу. 
 Перевагами впровадження ІТП можна назвати [3]: зниження ви-
трат на будівельні і теплоізоляційні матеріали, електроенергію, на пе-
рекачку теплоенергії, та зменшення втрат самої теплової енергії; зме-
ншення споживання тепла до 2 разів; забезпечення високої якості теп-
лопостачання та точності регулювання температури гарячої води. 
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За сучасних умов стабільність позицій компанії на ринках, пози-
тивна динаміка фінансово-економічних результатів, капіталізація біз-
несу, діловий успіх багато в чому визначаються ступенем адаптації 
підприємства до динамічних змін зовнішнього та внутрішнього бізнес-
середовища, для якого характерним є дефіцит релевантної інформації, 
ризикованість здійснення господарських операцій, нестабільність по-
літичної та економічної ситуації в країні. Тому забезпечення довго-
строкового фінансового зростання підприємства є однією з пріоритет-
них стратегічних задач. 

Управління фінансовою діяльністю в усі часи має займати у під-
приємців найголовніше місце. Ефективне функціонування компанії, 
забезпечення високих темпів її розвитку та підвищення конкурентосп-
роможності в умовах ринкового середовища неможливі без стратегіч-
ного управління її фінансовою діяльністю [1]. 

При управлінні проектами важливо вчасно звернути увагу на ви-
значення ризику в процесі оцінки доцільності прийняття тих чи інших 
рішень. Метою аналізу ризику є надання потенційним партнерам не-
обхідної інформації та даних для прийняття рішень про доцільність 
участі в проекті та розробки заходів по захисту від можливих фінансо-
вих втрат.  

Аналіз ризиків поділяють на два види: кількісний та якісний. Кі-
лькісний аналіз ризику повинен дати можливість визначити число та 
розміри окремих ризиків та ризику проекту в цілому. Якісний аналіз 
визначає фактори, межі та види ризиків.  

Для оцінки ризиків інвестиційних проектів підвищення ефектив-
ності діяльності ПАТ «Трест Житлобуд-1» нами використано метод 
аналізу сценаріїв розвитку проекту.  

Аналіз сценаріїв звичайно готують за трьома сценаріями: очіку-
ваним (базовий випадок, що був основою проведення оцінки економі-


