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Отже, на підставі проведеного дослідження можна виокремити такі
основні чинники, що впливають на процес формування й реалізації програм
енергозбереження на комунальних підприємствах:
-

на стадії формування – наявність методичного забезпечення,

проведення / висновки енергоаудиту, результати фінансово-економічного
аналізу, кадрове забезпечення;
-

на стадії реалізації – фінансове забезпечення, організаційне

забезпечення;
-

при здійсненні контролю – моніторинг виконання програм

енергозбереження, оцінювання ефективності реалізації програм.
Безумовно, кожен із зазначених чинників має значний вплив на процес
формування й реалізації програм енергозбереження. З метою вибору методу
оцінювання їх вагомості проаналізовано економічну літературу та з’ясовано, що
для вирішення цього завдання науковці пропонують запроваджувати різні
методи, які можна узагальнити як формалізовані та неформалізовані. Перша
група методів заснована на запровадженні економіко-математичних методів
оцінювання, якими передбачається використання тих чи інших статистичних
залежностей між показниками, стосовно другої передбачається евристичний
(інтуїтивний) підхід, що ґрунтується на гіпотезі наявності достатніх знань,
досвіду та кваліфікаційних здібностей людей, які здійснюють таке оцінювання.
Остаточний вибір методу оцінювання залежить від параметрів оцінювання.
У рамках нашого наукового дослідження такими параметрами є
система одиничних показників, більшість із яких являють собою якісні
характеристики, що певною мірою обмежує запровадження економікоматематичних методів оцінювання. Тому з метою визначення вагомості
виокремлених чинників впливу на процес формування й реалізації програм
енергозбереження пропонуємо запроваджувати експертне оцінювання, а саме
одну з експертних процедур – ранжування, що являє собою "упорядкування
об'єктів дослідження, яке виконується на основі переваги" [252, с. 387]. При
цьому чинник, який, на думку експерта, є несуттєвим, отримує 1 бал, а
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найсуттєвіший – 5 балів. Якщо експерт вважає, що кілька чинників
рівноцінні, то він надає їм однакову кількість балів. Вибір 5-бальної шкали
пояснюється

практичною

зручністю

та

можливістю

здійснити

диференційоване оцінювання за достатньою кількістю суттєвих ознак у
процесі ранжування обраних чинників.
Значення окремого чинника в абсолютній величині оцінюється
за критеріями, що відповідно до конкретного чинника відповідають
оптимальному

(бажаному),

середньому

та

граничному

(критичному)

значенням. Отже, порівняння критерію абсолютного значення з фактичним
здійснюється за трибальною шкалою (табл. 2.9): 3 бали – оптимальне, 2 бали
– середнє та 1 бал – граничне.
Таблиця 2.9
Шкала оцінювання чинників впливу на процес формування й реалізації
програм енергозбереження на підприємствах сфери ЖКГ
Значення критерію
Оптимальне
Середнє
Граничне
І. Наявність методичного забезпечення
Є
досконалим,
що Має недоліки, але можна Є недосконалим, має багато
підтверджено
ефективністю приймати
результативні недоліків
реалізації програм за минулі рішення
періоди
ІІ. Проведення /висновки енергоаудиту
Проведено,
висновок Енергоаудит не проведений, Заходи
розроблені
енергоаудиту обґрунтований і заходи
розроблені з урахуванням
поточних
визначає шляхи підвищення з урахуванням
результатів проблем і необхідністю заміни
енергоефективності
виконання попередніх програм зношеного устаткування
енергозбереження
ІІІ. Результати фінансово-економічного аналізу
Задовільний
фінансово- Незадовільний
фінансово- Кризовий
фінансовоекономічний
стан економічний
стан економічний
стан
підприємства характеризується підприємства характеризується підприємства характеризується
значеннями
показників показниками
ліквідності, збитковістю
діяльності
ліквідності,
фінансової фінансової стійкості, ділової підприємства;
показники
стійкості, ділової активності, активності, більшість з яких ліквідності,
фінансової
що відповідають або є вищими нижчі за нормативні значення
стійкості, ділової активності
за нормативні
діяльності значно нижчі за
нормативні значення
IV. Кадрове забезпечення
На підприємстві існує служба Співробітники
мають Заходи з енергозбереження
енергоменеджменту,
достатньо знань із питань розроблені
управлінцями,
співробітники якої є достатньо енергозбереження,
проте компетентність яких не дає
компетентними
служби
енергоменеджменту можливості повною мірою
немає
якісно
розробити
заходи
з енергозбереження
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Продовження табл. 2.9
Достатнє,
крім
освоєння
бюджетних і власних коштів
розроблено та впроваджено
механізм залучення коштів із
додаткових джерел

V. Фінансове забезпечення
Обмежене, не розвинутий Обмежене, дає можливість
механізм
залучення освоювати
кошти
тільки
додаткових коштів (окрім з основних джерел
кредитів)

VІ. Організаційне забезпечення
Досконале,
виявляється Потребує
вдосконалення, Має значні недоліки
у взаємодії виконавчих органів зокрема, завдяки взаємодії
та відповідальних виконавців виконавчих
органів
і
підприємств і визначеністю відповідальних
виконавців
функцій
структурних підприємств
підрозділів підприємств
VІІ. Моніторинг виконання програм енергозбереження
Проводиться
щоквартально, Здійснюється після закінчення Не передбачений
раз на півроку
бюджетного року
VІІІ. Оцінювання ефективності реалізації програм
Обґрунтовано,
із
чіткою Передбачено, проте потребує Не передбачено
послідовністю розрахунку
уточнення
в частині
формування
системи
оціночних показників
Джерело: розроблено автором

Оскільки кінцевий висновок для прийняття рішення про важливість
обраних чинників можливий лише за умови певного рівня узгодженості
думок експертів, визначається ступінь вірогідності здійсненого оцінювання.
Оцінювання ступеня узгодженості думок експертів за коефіцієнтом
конкордації Кендала розраховується за формулою [44, с. 98–99]:

,
де n – кількість факторів;
m – кількість експертів;
d j – відхилення суми від середньої суми;

(2.3)
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T i – результати проміжних розрахунків;
S i – сума рангів;
R ij – матриця оцінок факторів експертами;
l – кількість груп зв’язаних рангів;
t l – кількість зв’язаних рангів у кожній групі.
За проведеним розрахунком коефіцієнт конкордації (Ккон) дорівнює
0,852, що є показником високого рівня узгодженості думок експертів.
Статистична

істотність

коефіцієнта

конкордації

перевіряється

за критерієм Пірсона [44, с. 100]:

(2.4)
де хр2 – розрахункове значення критерію Пірсона.
Розрахункове значення (хр2) співставляється з табличним значенням
(хT2) для n-1 ступенів свободи та довірчої ймовірності (р=0,95 або р=0,99).
Якщо (хр2) ˃ (хТ2) – має місце істотність коефіцієнта конкордації. Згідно з
розрахунками (хр2) = 89,49, а за р = 0,99 (хT2) = 18,48, що є показником
статистичної

істотності

коефіцієнта

конкордації

та

дає

можливість

здійснювати ретельний аналіз результатів обробки даних.
Оскільки показники мають різні одиниці виміру, здійснюється
нормалізація показників (хнорм) за формулою:

(2.5)
де хі – поточне з начення показника;
хminі хmax – найбільше й найменше значення вибірки.
На

четвертому

ефективності
підприємствах

реалізації

етапі

розраховується

програм

комунального

інтегральний

енергозбереження

господарства.

на

показник

підприємствах

Запроваджується

метод

адитивного згортання, згідно з яким "цінність цілого дорівнює сумі
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цінностей його складових" [107, с. 26]. При цьому одиничні показники
можуть мати різну розмірність, тому для їх поєднання в інтегральному
показнику

застосовується

процедура

нормування.

У загальному

виді

інтегральний показник розраховується за формулою:
,

(2.6)

де Zn – вагові коефіцієнти показників;
Хнорм – значення показників після нормалізації.
На останньому етапі визначається рівень ефективності програм
енергозбереження

на

підприємствах

комунального

господарства,

розробляються рекомендації щодо підвищення ефективності процесу
енергозбереження на підприємстві й удосконалення процесу розробки та
реалізації програм енергозбереження.
Спираючись на вищезазначене, пропонуємо алгоритм оцінювання
ефективності

реалізації

програм

енергозбереження

на

підприємствах

комунального господарства, який наведено на (рис. 2.7).
До основних переваг запропонованого підходу щодо оцінювання
ефективності

реалізації

програм

енергозбереження

на

підприємствах

підприємствах комунального господарства можна віднести такі:
- охоплює результуючі показники, що дають можливість оцінити
ефективність реалізації програм енергозбереження за двома напрямами – з
позиції процесу та результату;
- передбачається оцінювання чинників, що впливають на процес
формування та реалізації програм енергозбереження;
- враховуються особливості діяльності підприємств сфери ЖКГ.
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Оцінка ефективності реалізації програм енергозбереження на підприємствах комунального господарства

Етап І

Створення інформаційної бази

Етап ІІ

Формування системи оціночних показників

Визначення чинників впливу на процес
формування й реалізації програм
енергозбереження

Етап ІІІ

Формування системи результуючих
показників оцінки ефективності
реалізації програм енергозбереження

Визначення вагових коефіцієнтів показників шляхом експертного опитування (Zn)

Нормалізація показників (Хнорм)

Етап ІV

Розрахунок інтегрального показника оцінки ефективності програм енергозбереження
на підприємствах комунального господарства

Етап V

Визначення рівня оцінки ефективності програм енергозбереження на підприємствах
комунального господарства та узагальнення результатів оцінки

Рис. 2.7. Алгоритм оцінки ефективності реалізації програм
енергозбереження на підприємствах комунального господарства
Джерело: розроблено автором

Практичне

здійснення

запропонованого

методичного

підходу

проілюструємо на прикладі підприємств комунального господарства у
м. Харкові: КП "Харківські теплові мережі", КП "Харківводоканал" та
КП "Міськсвітло".
2.3. Оцінювання ефективності реалізації програм енергозбереження
комунальних підприємств м. Харкова
Відповідно до запропонованого методичного підходу щодо оцінки
ефективності реалізації програм енергозбереження на
підприємствах

на першому

етапі

сформовано

комунальних

інформаційну

базу,
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джерелами якої є дані Комплексної програми енергозбереження м.
Харкова 2010–2015 рр. [131], інформація Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в Харківській області [55], дані
Екологічного паспорту Харківської області [99], а також інформація
Головного управління статистики в Харківській області [39].
На другому етапі, виходячи з можливостей та особливостей
вітчизняної статистичної бази, а також враховуючи показники, визначені в
джерелах [1; 17; 23; 27; 37; 114; 115; 250; 277], сформовано систему
одиничних показників за двома напрямами, визначеними вище. У межах
першого напряму визначено чинники впливу на процес формування й
реалізації програм енергозбереження на комунальних підприємствах
(табл. 2.10), виокремлення й обґрунтування яких ретельно досліджено
нами в попередньому підрозділі.
Таблиця 2.1
Чинники, що впливають на процес формування та реалізації програм
енергозбереження
Складова
Формування

Реалізація
Моніторинг і
контроль

Чинники
Х1 – наявність методичного забезпечення
Х2 – проведення / висновки енергоаудиту
Х3 – результати фінансово-економічного аналізу
Х4 – кадрове забезпечення
Х5 – фінансове забезпечення
Х6 – організаційне забезпечення
Х7 – моніторинг виконання програм енергозбереження
Х8 – оцінка ефективності реалізації програм

Джерело: розроблено автором

У межах другого напряму сформовано систему результуючих
показників оцінки ефективності реалізації програм енергозбереження
(табл. 2.11).
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Таблиця 2.11
Система показників для оцінки ефективності реалізації програм енергозбереження
Складова
Показники витрат
Показники продукту
Показники
ефективності
Показники якості

Показник
X9 – вартість розробки заходів
X10 – вартість ПЕР
X11 – кількість заходів
X12 – зменшення викидів в атмосферу
X13 – частка населення, охоплена послугами
X14 – економія ПЕР
X15 – економія бюджетних коштів
X16 – рівень охоплення наданими послугами

Одиниця
виміру
тис. грн
тис. грн / рік
од.
%
%
тис. т / рік
тис. грн
%

Джерело: розроблено автором

На третьому етапі з метою визначення ключових чинників, що впливають
на процес формування та реалізації програм енергозбереження, застосовано
одну з експертних процедур – ранжування. Формування групи експертів, які
залучалися до дослідження, здійснено за методикою проведення досліджень на
основі

колективного

експертного

оцінювання

методом

"Дельфі",

запропонованого в роботі [44]. Опитування експертів проведено на основі
розробленої анкети, яку наведено в Додатку Л. Детальний розрахунок
ранжування системи одиничних показників наведено в Додатку М.
Вагомість одиничних показників оцінки ефективності реалізації
програм енергозбереження на комунальних підприємствах, що визначена
сформованою групою експертів, наведено на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Ступінь впливу показників, якими описується оцінювання
ефективності реалізації програм енергозбереження на комунальних
підприємствах
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Результати оцінювання експертами вагомості чинників, що впливають
на

процес

формування

й

реалізації

програм

енергозбереження

на

комунальних підприємствах, наведено на рис. 2.9.

Рис. 2.9. Ступінь впливу чинників на процес формування та реалізації
програм енергозбереження на комунальних підприємствах
На підставі аналізу даних рис. 2.9 дійшли висновку, що, на думку
експертів, найбільший вплив на процес формування та реалізації програм
енергозбереження на комунальних підприємствах серед усієї сукупності
чинників має фінансове забезпечення.
Для того щоб з’ясувати, які можливості має підприємство для реалізації
програми енергозбереження, необхідне чітке уявлення щодо його фінансовоекономічного стану. Відповідний аналіз за період 2013–2015 рр. було
проведено за даними офіційної звітності досліджуваних підприємств.
Отримані результати (Додаток Н) дозволяють зробити такі висновки.
Упродовж 2013–2015 рр. на підприємствах комунального господарства
спостерігається тенденція збільшення валюти балансу, що є позитивним
моментом у діяльності підприємств. В активі, у структурному відношенні на
КП "Харківські теплові мережі" спостерігається збільшення питомої ваги
необоротних активів (20,2 % та 28,6 % відповідно у 2013 та 2014 рр.) та
відповідно зменшення питомої ваги оборотних активів (79,8 % – у 2013 р. та
73,3% – у 2015 р.). На КП "Харківводоканал" інша тенденція – зменшення
питомої ваги необоротних активів (53,3 % та 44,1 % відповідно у 2013 та
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2014 рр.) та збільшення питомої ваги оборотних активів (46,7 % – у 2013 р. та
61,9% – у 2015 р.). За цей же період у структурі активів КП "Міськсвітло"
найбільшу питому вагу становлять необоротні активи відповідно (94,4 % та
5,6 % – у 2013 р., 95,2 % та 4,8 % – у 2014 р., 94,7 % та 5,3 % – у 2015 р.), що
свідчить про "важку" структуру активів.
Проаналізувавши пасив балансу, визначено, що на підприємстві
КП "Харківські теплові мережі" на кінець 2013 р. виявлено від'ємне значення
вартості власного капіталу – 327 449 тис. грн. Це пояснюється збільшеним
значенням непокритого збитку порівняно з початком звітного періоду
(304 815 тис. грн на початок 2013 р. та 736 544 тис. грн на кінець 2013 р.) та
значною сумою дебіторської заборгованості підприємства 2013 року.
Зважаючи на це, знижується частка поточних зобов'язань КП "Харківські
теплові мережі", що становила 85,8 % 2013 р. та 81,4 % 2014 р. У структурі
пасивів КП "Міськсвітло" відбуваються зміни, хоча істотних зрушень за
2013–2015 рр. не відбувалось. Так, найбільша питома вага у структурі
пасивів КП "Міськсвітло" припадала на власний капітал і майже не
змінювалась за досліджуваний період (96,4 % – у 2013 р., 98,5 % – у 2014 р.,
99,0 % – 2015 р.), зменшується частка поточних зобов’язань на 2,6 % у
2015 р. порівняно з 2013 р. Довгострокових зобов’язань КП "Міськсвітло" за
період 2013–2015 рр. не має. На КП "Харківводоканал" питома вага власного
капіталу знизилася до 33,8% (для порівняння: у 2013 р. – 54,3%), збільшилася
частка поточних і довгострокових зобов'язань у 2015 р. на 7 % та 13,5 %
відповідно. Отже, можна дійти висновку, що скорочення частки власного
капіталу та збільшення частки поточних зобов'язань КП "Харківводоканал"
свідчить про високу залежність від кредитів.
Під час аналізу майнового стану підприємств комунального господарства
можна дійти висновку, що протягом 2013–2015 рр. на КП "Міськсвітло",
КП "Харківодоканал" та КП "Харківські теплові мережі" спостерігається
негативна тенденція у господарській діяльності підприємств. Зокрема, технічно
та морально застарілі основні засоби підприємств комунального господарства
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призводять до високих коефіцієнтів зносу, найбільше значення якого
зафіксовано на КП "Харківводоканал" у 2013 р. та 2015 р (0,72). В той же час на
КП "Харківські теплові мережі" коефіцієнт зносу був дещо нижчим і у 2014 р.
становив 0,35, а на КП "Міськсвітло" у 2015 р. – 0,31.
Протягом 2013–2015 рр. частка коштів, інвестованих в основні засоби,
мала

найбільше

значення

на

КП

"Міськсвітло",

на

відміну

від КП "Харківводоканал" (0,37 – у 2013 р.) та КП "Харківські теплові
мережі" (0,23 – у 2014 р.), і становила 0,91 у 2014–2015 рр.
Коефіцієнт

мобільності

активів,

який

характеризує

потенційну

можливість перетворення активів у ліквідні кошти, що є показником
позитивних змін у 2015 р. на КП "Харківводоканал", становив 1,62.
На КП "Міськсвітло" та КП "Харківводоканал" значення цього коефіцієнта
становило 0,06 та 2,75 відповідно.
Отже, усі вищезазначені показники, крім коефіцієнта мобільності
активів, знаходяться за межами допустимих значень, що негативно впливає
на фінансовий стан визначених підприємств комунального господарства.
Відносні показники, які характеризують фінансовий стан підприємств
комунального господарства м. Харкова, наведено в табл. Н.1–Н.9 Додатка Н,
основні з яких наведено на рис. 2.10–2.12.

Рис. 2.10. Динаміка коефіцієнта фінансової незалежності (автономії)
за 2013–2015 рр.
Джерело: розроблено автором
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Рис. 2.11. Динаміка коефіцієнта концентрації позикового капіталу
за 2013–2015 рр.
Джерело: розроблено автором

Рис. 2.12. Динаміка коефіцієнта фінансової стійкості за 2013–2015 рр.
Джерело: розроблено автором

На основі проведених розрахунків основних показників фінансового
стану,

за

якими

можна

оцінити

платоспроможність

підприємств

комунального господарства у довгостроковому періоді та визначити
загальний фінансовий стан підприємств, можна дійти висновку, що в
комунальних підприємствах спостерігається нестійкий фінансовий стан.
Упродовж 2013–2015 рр. постійно змінювались власні оборотні кошти. На
КП "Міськсвітло" спостерігалось збільшення обсягу власних коштів і у
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2015 р. було зафіксовано на рівні 6 075 тис. грн. З 2013 р. до 2015 р.
КП "Харківські теплові мережі" переживало гостру нестачу коштів, особливо
у 2013 р. в обсязі 867 468 тис. грн. Така ж ситуація спостерігалась і на
КП "Харківводоканал", на якому у 2015 р. потреба у власних коштах
складала 62 580 тис. грн.
Одним

із

найважливіших

показників,

якими

характеризується

фінансова стійкість підприємства є коефіцієнт фінансової незалежності
(автономії), що характеризує фінансову незалежність підприємства від
зовнішніх джерел фінансування його діяльності, оптимальне значення якого
має бути більше 0,5. На практиці коефіцієнт автономії на КП "Міськсвітло"
значно перевищує нормативне значення і становить 0,964 у 2013 р., 0,985 – у
2014 р. та 0,990 – у 2015 р. За період 2013–2015 рр. на КП "Харківводоканал"
спостерігалось поступове зменшення коефіцієнта автономії? і у 2015 р. він
склав 0,34. Схожа ситуація за дасліджуваний період спостерігалась і на
КП "Харківські теплові мережі", де у 2015 р. коефіціент фінансової
незалежності був нижче критичного значення (0,086), що свідчить про
незначний ступінь незалежності підприємства від зовнішніх запозичень.
Зважаючи на те, що чим нижчий показник коефіцієнта концентрації
позичкового капіталу, тим менша заборгованість підприємства, а отже,
стійкіший його стан, на КП "Міськсвітло" значення цього показника
знижується (з 0,4 у 2013 р. до 0,01 у 2015 р.). На КП "Харківводоканал" та
КП "Харківські теплові мережі" цей показник збільшується протягом усього
періоду (0,35 – у 2013 р., 0,51 – у 2015 р. та 0,82 – у 2013 р., 0,86 – у 2015 р.
відповідно), що характеризує збільшення частки позикових коштів у
фінансуванні підприємства.
Коефіцієнт

маневрування

власного

капіталу

на

підприємствах

комунального господарства не відповідає нормативному значенню (0,05–0,1)
через нестачу власних обігових коштів.
Отже,

проведеними

розрахунками

підтверджується

нестійкий

фінансовий стан підприємствах комунального господарства, переважно через

114

обмеженість обігових коштів, необхідних для нормального функціонування
підприємства.
Здатність підприємства своєчасно та повною мірою розрахуватися по
своїх фінансових зобов'язаннях за рахунок наявних активів, можна оцінити за
допомогою коефіцієнтів ліквідності. Так, згідно з розрахунками коефіцієнт
абсолютної ліквідності на КП "Харківводоканал" та КП "Харківські теплові
мережі", на відміну від КП "Міськсвітло", низький. Він показує, яка частка
боргів

підприємства

може

бути

сплачена

невідкладно.

Так,

КП "Харківводоканал" змогло би погасити лише 1 % боргів у 2013 р. та 3 % –
у 2015 р., а КП "Харківські теплові мережі" навпаки: 3 % – у 2013 р. та 1 % –
у 2015 р.
Можливість підприємства щодо своєчасного погашення поточних
зобов'язань та розрахунків із дебіторами оцінюється коефіцієнтом швидкої
ліквідності. На КП "Міськсвітло" цей показник збільшується за рахунок
зменшення кредиторської заборгованості, проте, враховуючи дебіторську
заборгованість, виконання поточних зобов'язань підприємств може бути
затримано. На КП "Харківводоканал" та КП "Харківські теплові мережі" з
2013 р. по 2015 р. спостерігається тенденція до зменшення (1,46 та 0,98 – у
2013 р. й 1,20, 0,85 – у 2015 р.).
Коефіцієнт

поточної

ліквідності

на

КП

"Харківводоканал"

та

КП "Міськсвітло" протягом аналізованих років перевищував 1, але,
враховуючи особливість функціонування підприємств цієї сфери, це може
бути пов'язано зі зниженням обіговості коштів, що були вкладені у виробничі
запаси підприємств. На КП "Харківські теплові мережі" значення цього
показника за період 2013–2015 рр. поступово знижувалося і у 2015 р.
становило 0,85.
Узагальнення

показників

ліквідності

підприємств

господарства м. Харкова за 2013–2015 рр. наведено в табл. 2.12.

комунального
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Таблиця 2.12
Показники ліквідності підприємств комунального господарства м.
Харкова за 2013–2015 рр.
Нормативне
значення

Показник
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт
швидкої
ліквідності
Коефіцієнт
поточної
ліквідності

>0,1

>0,6-0,8

>1

КП "Харківводоканал"
2013
2014
2015

КП "Харківські
теплові мережі"
2013 2014 2015

2013

2014

2015

0,01

0,01

0,03

0,03

0,01

0,01

0,03

0,49

2,22

1,46

1,09

1,20

0,98

0,88

0,85

1,55

3,20

5,23

1,46

1,09

1,20

0,98

0,88

0,85

1,55

3,20

5,23

КП "Міськсвітло"

Із табл. 2.12 можна дійти висновку, що підприємства комунального
господарства

є

ліквідними.

Однак

підприємства

втрачають

свою

платоспроможність через недостатність ліквідних активів, необхідних для
покриття своїх поточних зобов’язань.
На

підставі

аналізу

показників

рентабельності

підприємств

комунального господарства встановлено, що за період 2013–2015 рр. майже
всі значення показників рентабельності досліджуваних підприємств мають
тенденцію до скорочення чи взагалі дорівнюють нулю. Упродовж цього
періоду КП "Харківводоканал" та КП "Харківські теплові мережі" збитки
підприємств скорочувались і у 2015 р. склали 9 грн від кожної гривні
продажу,

що

підприємств.

свідчить

про

Незважаючи

на

незадовільну
те,

що

результативність
впродовж

роботи

2014–2015

рр.

КП "Міськсвітло" теж працювало збитково (11 грн і 5 грн у відповідних
роках), у 2013 р. прибуток склав 43 грн.
Отже, проведений аналіз є підставою для висновку про незадовільний
фінансово-економічний стан підприємств комунального господарства, що
негативно впливає на функціонування підприємств цієї сфери. Одним із
напрямів

вирішення

такої

ситуації

є

модернізація

обладнання

та

устаткування, а також заміна застарілих мереж. Однак фінансування
запланованих заходів у межах реалізації відповідних програм із державного
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та місцевого бюджетів є несвоєчасним, власних коштів підприємств
комунального господарства, необхідних для реалізації запланованих заходів,
недостатньо, а механізм залучення додаткових джерел не розвинений. У
зв'язку з цим одним зі шляхів виходу з такої ситуації є диверсифікація джерел
фінансування заходів енергозбереження.
Для розрахунку одиничних показників оцінки ефективності реалізації
програм енергозбереження на цих підприємствах (табл. 2.13) використано
дані Комплексної програми енергозбереження м. Харкова 2010–2015 рр.
[131] щодо вартості розробки заходів, вартості ПЕР, кількості заходів,
економії ПЕР, економії бюджетних коштів, інформацію Державного
управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській
області [55] та дані Екологічного паспорту Харківської області [99] щодо
зменшення викидів в атмосферу, а також інформацію Головного управління
статистики в Харківській області [39] щодо частки населення, охопленої
послугами, та рівня охоплення наданими послугами.
Таблиця 2.13
Значення одиничних показників оцінки ефективності реалізації
програм енергозбереження на комунальних підприємствах
Назва показника
Вартість розроблених заходів, тис. грн
Вартість ПЕР, тис. грн / рік
Кількість заходів, од.
Зменшення викидів в атмосферу, %
Частка населення, охоплена послугами, %
Економія ПЕР, тис. грн / рік
Економія бюджетних коштів, тис. грн
Рівень охоплення наданими послугами, %

КП "Харківські
теплові
мережі"
496 820
15126,5
7
20
94
10,8298
0,29
94

КП
"Харківводоканал"
54 976,3
53255,82
18
40
95
24,014
1,25
95

КП
"Міськсвітло"
65 248,2
4585,83
2
15
100
3,025
1,64
100

Результати експертного оцінювання впливу чинників на процес
формування та реалізації програм енергозбереження в розрізі досліджуваних
підприємств наведено в табл. 2.14.
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Таблиця 2.14
Значення експертного оцінювання впливу чинників на процес
формування та реалізації програм енергозбереження на комунальних
підприємствах у м. Харкові
Назва показника
Наявність методичного забезпечення
Проведення / висновки енергоаудиту
Результати фінансово-економічного
аналізу
Кадрове забезпечення
Фінансове забезпечення
Організаційне забезпечення
Моніторинг виконання програм
енергозбереження
Оцінка ефективності реалізації програм

КП
"Харківські
теплові
мережі"
0,50
0,00

КП "Харківводоканал"

КП "Міськсвітло"

1,00
1,00

0,00
0,00

1,00

1,00

0,00

0,50
0,00
0,50

1,00
1,00
1,00

0,00
0,50
0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

На останньому етапі розраховано інтегральний показник ефективності
реалізації

програм

енергозбереження

на

комунальних

підприємствах

м. Харкова за період 2010–2015 рр. за формулою (2.5), значення якого
наведено в табл. 2.15 та узагальнено результати оцінювання.
Таблиця 2.15
Інтегральний показник ефективності реалізації програм енергозбереження на
комунальних підприємствах м. Харкова за 2010–2015 рр.
Підприємство
КП "Харківські теплові мережі"
КП "Харківводоканал"
КП "Міськсвітло"

Інтегральний показник ефективності реалізації програм
енергозбереження на підприємствах комунального
господарства
3,48
6,06
1,39

Як видно з даних табл. 2.15, серед досліджуваних підприємств
комунальної сфери значення інтегрального показника ефективності реалізації
програм енергозбереження є найвищим у КП "Харківводоканал". Цим
підприємством у межах власної програми енергозбереження, яка розроблена
згідно з Комплексною програмою енергозбереження м. Харкова на 2010-
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2015 рр. та конкретизує її положення за заходами, термінами, виконавцями,
очікуваними результатами тощо, за цей період було реалізовано 18 заходів
енергозбереження, основними з яких є заміна застарілого обладнання та
устаткування. Фінансування заходів програми здійснювалося за рахунок коштів
міського бюджету – 29 %, власних коштів підприємства – 11 % та залучених
коштів - 60% (кредити Міжнародного банку реконструкції та розвитку).
Значення інтегрального показника ефективності реалізації програм
енергозбереження на КП "Харківські теплові мережі" та КП "Міськсвітло" є
значно нижчим, ніж на КП "Харківводоканал". Це певною мірою може
пояснюватися тим, що КП "Харківські теплові мережі" та КП "Міськсвітло"
не розробляють власних програм енергозбереження, а реалізують заходи
енергозбереження

в

межах

Комплексної

програми

енергозбереження

м. Харкова 2010–2015 рр., а також у фінансуванні заходів енергозбереження
орієнтуються переважно на бюджетні кошти. Так, на КП "Харківські теплові
мережі", яке має середнє значення інтегрального показника ефективності
реалізації програм енергозбереження, за досліджуваний період було
заплановано реалізувати 7 заходів енергозбереження, з яких найбільш
капіталоемними

є

модернізація

та

реконструкція

теплових

мереж.

Щодо структури фінансування, то 46 % з них передбачено профінансувати
за рахунок коштів державного бюджету, 18 % – коштів місцевого бюджету,
36 % – власних коштів підприємства. Найнижче значення інтегрального
показника

ефективності

реалізації

програм

енергозбереження

мало

КП "Міськсвітло", на якому основними енергозберігаючими заходами
є реконструкція

мереж

зовнішнього

освітлення

з

установленням

енергоефективних ламп і модернізація центрального пункту управління
й виконавчих пристроїв управління зовнішнім освітленням, які було
заплановано реалізувати виключно за рахунок коштів міського бюджету.
Отже, для оцінювання ефективності програм енергозбереження на
комунальних підприємствах, які є найбільш енергоємними та мають
особливе

значення

для

життєзабезпечення

населення,

підприємств,
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організацій та установ, запропоновано методичний підхід, завдяки якому
можливо здійснити комплексний підхід щодо оцінки ефективності реалізації
таких програм шляхом оцінювання чинників, що впливають на процес
формування й реалізації програми, та розрахунку показників, якими
описуються результати реалізації програми; ґрунтується на запровадженні
економіко-математичних методів і методів експертного оцінювання, що дає
можливість скористатися перевагами та нівелювати недоліки запровадження
кількісних і якісних методів оцінювання; дає можливість самостійно, на базі
публічної статистичної звітності та звітів щодо результатів реалізації
програм енергозбереження здійснити оцінювання ефективності реалізації
програм енергозбереження на мікрорівні та сформувати об’єктивне уявлення
про рівень її відповідності основним параметрам державних, галузевих
і регіональних програм енергозбереження.
У табл. 2.16 наведено отримані інтегральні показники ефективності
реалізації

програм

енергозбереження

м.Харкова

за

методиками

І.Б. Запухляк [114; 115], М.К. Сухонос [250], Т.В. Федченко [263] та
методикою, розробленою (запропонованою) нами.
Таблиця 2.16
Інтегральні показники ефективності реалізації програм
енергозбереження на підприємствах комунального господарства м. Харкова
за 2010–2015 рр., розрахованих за різними методиками
№
1
2
3
4

Методика І.Б. Запухляк
Методика М.К. Сухонос
Методика Т.В. Федченко
Запропонована методика

КП "Харківські
теплові мережі"
0,22
0,51
0,77
3,48

КП
КП
"Харківводоканал" "Міськсвітло"
0,43
0,42
0,55
0,79
0,45
0,42
6,06
1,39

Як видно з табл. 2.16, значення показників на підприємствах
комунального господарства м. Харкова за запропонованою автором
методикою на перший погляд значно відрізняються від тих, що були
розраховані за методиками І.Б. Запухляк [114; 115], М.К. Сухонос [250] та
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Т.В. Федченко [263]. Гіпотезу про істотність відмінностей у середніх
перевірено за формулою (2.2). Результати перевірки наведено в табл. 2.17.
Таблиця 2.17
Результати перевірки гіпотези про істотність відмінностей середніх
інтегральних оцінок, отриманих різними методиками
Методики

Показник
M(Yі)
M(Yі)-M(Yі+1)
Si2

t факт
t крит

1–2
0,356666667
-0,26
0,014033333

2–3
0,616666667
-1,163333333
0,022933333

1–3
0,546667
-0,19
0,037633

1–4
2,793333
-2,43667
10,15003

0,002955997

0,002922644

0,010757

0,010757

0,054369085

0,054061483

0,103717

0,103717

-4,782129393
-2,228138852

-21,51870933
-2,228138852

-1,8319
-2,22814

-23,4934
-2,22814

Джерело: розроблено автором на основі [124]

Зважаючи на те, що в попередніх підрозділах доведено необхідність
запровадження

методик

оцінювання

ефективності

реалізації

програм

енергозбереження, за якими можливо оцінити ефективність реалізації
програм енергозбереження з позиції процесу та результату, вважаємо, що
запропонованим методичним підходом можна нівелювати основні недоліки
наявного методичного забезпечення, виявлені в процесі дослідження.
Висновки до розділу 2
1. В роботі проаналізовано сучасний стан енергозбереження в окремих
країнах світу й узагальнено заходи енергозбереження. В результаті
виокремлено

найбільш

поширені

заходи

енергозбереження,

зокрема,

впровадження енергоефективних технологій та обладнання; встановлення
приладів обліку споживання тепла, електроенергії, холодної та гарячої води з
можливістю

поквартирного

обліку

споживання

теплових

ресурсів;
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підвищення ефективності систем опалення та кондиціювання повітря;
впровадження

теплових

насосів.

Дослідження

сучасного

стану

енергозбереження в Україні та стану реалізації заходів енергозбереження в
рамках відповідних програм свідчить про те, що в Україні спостерігається
невиконання повною мірою запланованих заходів енергозбереження, в
основному

через

обмеженість

фінансових

ресурсів,

необхідних

для

запровадження енергозберігаючих заходів і програм енергозбереження.
Визначено, що в структурі джерел фінансування програм енергозбереження
переважають додаткові кошти.
2. Під час дослідження наявних методичних підходів щодо оцінки
ефективності реалізації програм енергозбереження встановлено, що у
науковій

літературі

методики

оцінки

ефективності

таких

програм

потребують удосконалення. Крім того, у науковій літературі відсутній
єдиний підхід до послідовності етапів здійснення оцінки ефективності
реалізації програм енергозбереження, використання при оцінюванні програм
енергозбереження переважно результуючих показників, що не дозволяє
оцінити ефективність етапу розробки таких програм. За допомогою методик,
згідно з якими передбачається розрахунок інтегрального показника, оцінено
ефективність

реалізації

програм

енергозбереження

на

найбільших

комунальних підприємствах м. Харкова. За результатами оцінювання
визначено суттєвість у відмінності середніх інтегральних оцінок, чим
доведено недосконалість наявних підходів до такого оцінювання. З метою
вирішення цієї проблеми запропоновано комплексний методичний підхід, за
яким

передбачається

розрахунок

інтегрального

показника

за

двома

напрямами: чинники, що впливають на процес формування й реалізації
програм енергозбереження на комунальних підприємствах, і показники,
якими

описується

оцінювання

ефективності

реалізації

програм

енергозбереження на комунальних підприємствах, визначений шляхом
адитивної

згортки

з

урахуванням

вагових

коефіцієнтів

значущості

показників, отриманих методом експертного оцінювання. Формування групи
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експертів здійснювалось за методикою проведення досліджень на основі
колективного експертного оцінювання методом "Дельфі".
3. Розрахований інтегральний показник оцінки ефективності реалізації
програм енергозбереження на підприємствах комунального господарства у
межах Комплексної програми енергозбереження м. Харкова у 2010–2015 рр.
дав змогу отримати такі результати: найвищий рівень ефективності реалізації
програм

енергозбереження

спостерігався

на КП "Харківводоканал",

а

найнижчий – на КП "Міськсвітло". Це пояснюється особливостями розробки
та

фінансування

підприємстві.

програм

Зокрема,

енергозбереження

та

енергозбереження

на

КП "Харківводоканал"
фінансує

заплановані

має

кожному

окремому

власну

програму

програмою

заходи

енергозбереження не лише за рахунок власних коштів і коштів місцевого
бюджету, а й має можливість використовувати кошти, надані міжнародними
фінансовими інституціями. Щодо КП "Міськсвітло", то підприємство
реалізує заходи, визначені у Комплексній програмі енергозбереження м.
Харкова, при цьому фінансування запланованих програмою заходів
енергозбереження передбачено лише за рахунок коштів місцевого бюджету.
Основні результати досліджень і положень, що викладені в розділі,
відзнайшли відображення в публікаціях [67; 75; 76; 81; 86; 89].
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РОЗДІЛ 3
ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО
РОЗРОБКИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
3.1. Концептуальний підхід до формування економічного механізму
енергозбереження на підприємствах комунального господарства
На підставі проведеного в попередньому розділі дисертації аналізу
стану підприємств комунального господарства визначено, що проблеми, які
існують на підприємствах цієї сфери, мають перманентний характер. Зі
здобуттям

незалежності

погіршується,

що

не

України
дає

й

до

можливості

сьогодні

ситуація

підприємствам

тільки

комунального

господарства перейти на новий, більш якісний рівень розвитку. Одним
із визначальних

факторів

впливу

на

результативність

діяльності

підприємств цієї сфери є ефективне та раціональне споживання ПЕР.
Зважаючи на це, особливого значення набуває розробка та впровадження
відповідних заходів енергозбереження, що може бути досягнуто за рахунок
формування

відповідного

ЕМЕ

на

підприємствах

комунального

господарства.
Нинішній стан підприємств комунальної сфери характеризується
відсутністю

високоефективного

обладнання

й

технологій,

науково

обґрунтованих норм споживання основних ПЕР. Виробництво більшої
частини продукції здійснюється за рахунок підвищених питомих витрат
енергоресурсів, питома вага яких у собівартості сягає 20–50 %, що в кілька
разів перевищує аналогічні показники в розвинутих країнах. Це призводить
до необґрунтованості тарифів і цін на продукцію і види послуг цих
підприємств [256]. Водночас аналіз функціонування підприємств цієї сфери є
підставою для ствердження, що вітчизняні підприємства комунального
господарства, враховуючи постійний брак власних і бюджетних коштів,
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необхідних для забезпечення ефективної реалізації енергозберігаючих
заходів, практично не запроваджують сучасних механізмів та інструментів
фінансування таких заходів за рахунок додатково залучених коштів. За таких
умов виникає потреба у створенні дієвого механізму виводу економіки
України та підприємств цієї сфери з кризового стану. Однак це питання
донині не відзнайшло достатнього висвітлення в науковій літературі. У
зв’язку з цим актуалізується завдання розробки концептуальних основ
формування ЕМЕ на підприємствах комунального господарства.
Особливостями

підприємств

сфери

ЖКГ

є

висока

соціальна

значущість, надання послуг виробничим і невиробничим сферам, висока
фондо- та енергомісткість. Щодо останнього, то саме цією особливістю
визначаються проблеми цієї сфери й актуалізуються завдання їх дослідження
через поглиблене дослідження питань, пов'язаних із енергозбереженням.
Застосовуючи

системний

підхід,

який

передбачає

дослідження

складноорганізованого об'єкта та взаємозв'язків його складових елементів, на
рис. 3.1 наведено запропоновану структуру ЕМЕ на підприємствах
комунального господарства.
Головною метою формування ЕМЕ є забезпечення раціонального й
економного

споживання

енергетичних

ресурсів

у

межах

реалізації

відповідних програм енергозбереження на підприємствах комунального
господарства. Варто зазначити, що в процесі досягнення головної мети
необхідно враховувати успішний досвід у сфері енергозбереження провідних
країн світу, рекомендації спеціалістів у сфері комунального господарства
щодо впровадження новітніх технологій, у тому числі споживання
альтернативних джерел енергії та застосування сучасних економічних
інструментів фінансування заходів енергозбереження.
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Цілі підприємства
Мета ЕМЕ:

забезпечення раціонального й економного споживання енергетичних ресурсів у межах реалізації відповідних програм енергозбереження на підприємстві

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Інформатизації

Системності
Відповідальності

Співробітництва

Принципи

Мотивації
Пріоритетності

Підсистема управління

стимулювання

моніторинг
та контроль

планування

Економічності

Функціональна підсистема

мотивація

організація

Цілеспрямованості

ресурсозбереження

Підсистема забезпечення
нормативноправове

інформаційне

аналіз, облік, контроль
споживання ПЕР

кадрове
матеріальнотехнічне

Ремонт (модернізація)

фінансовоекономічне

Заміна

)

Заходи енергозбереження

Автоматизація

Техніко-технологічні заходи

)

Гранти

Ціни й тарифи

Економічні важелі та
інструменти

Програми енергозбереження

Штрафи та санкції

Кредити

Податкові пільги

Рис. 3.1. Запропонована структура ЕМЕ на підприємствах
комунального господарства
Джерело: розроблено автором

Досягненням поставленої мети передбачається формулювання й
визначення таких завдань:
визначити принципи формування ЕМЕ з урахуванням особливостей
підприємств комунального господарства;
розробити заходи енергозбереження, що сприятиме зниженню
енергоємності виробництва, зменшенню втрат ПЕР;
обґрунтувати шляхи диверсифікації джерел фінансування заходів
енергозбереження завдяки застосуванню сучасних економічних інструментів,
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що сприятиме скороченню бюджетних витрат і залученню додаткових
коштів, необхідних для впровадження та реалізації заходів енергозбереження
в межах реалізації відповідних програм енергозбереження на комунальних
підприємствах.
Основними

елементами

ЕМЕ

на

підприємствах

комунального

господарства є принципи, заходи енергозбереження, економічні важелі й
інструменти, а також допоміжні підсистеми, які, взаємодіючи між собою,
створюють

середовище

його

оптимального

функціонування.

Варто

зазначити, що ефективність ЕМЕ є важливим показником діяльності
підприємств комунального господарства, тому цей показник доцільно
розглядати як взаємозв’язок його структурних елементів.
Основою

запропонованої

структури

формування

ЕМЕ

на підприємствах комунального господарства є сукупність принципів, під
якими розуміються загальні, вихідні положення реалізації цього механізму.
При цьому необхідно дотримуватись простоти їх формулювання з точки зору
досягнення мети й особливостей функціонування підприємств комунального
господарства. Отже, розробка концептуального підходу до формування ЕМЕ
на

підприємствах

комунального

господарства

ґрунтується

на

таких

принципах:
-

системності, що передбачає системне дослідження та аналіз різних

питань (аспектів), пов'язаних із енергозбереженням на підприємстві;
- відповідальності всіх суб'єктів, залучених до процесу формування
й реалізації заходів енергозбереження, за неналежну організацію цього
процесу чи невиконання своїх функціональних обов'язків, що призводять або
можуть призвести до втрат і нераціонального споживання основних ПЕР і
фінансових ресурсів;
- мотивації працівників до відповідального ставлення при досягненні
поставлених цілей і виконанні завдань політики енергозбереження на
підприємстві;
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- пріоритетності

впровадження

енергозберігаючих

технологій

при розробці відповідних заходів, у тому числі в процесі формування
й реалізації програм енергозбереження;
- інформатизації серед працівників підприємства й поширення
відповідної інформації споживачам послуг щодо економного споживання
ПЕР і дбайливого ставлення до наданих послуг;
- співпраці

державних

(місцевих)

органів

влади,

підприємств

комунального господарства та приватного сектора (на договірних засадах)
щодо впровадження сучасних техніко-технологічних, організаційних і
наукових досягнень у сфері енергозбереження;
- цілеспрямованості на досягнення кращих результатів і всебічного
підвищення ефективності реалізації заходів і програм енергозбереження;
- економічності, що передбачає ефективне споживання всіх наявних
власних ресурсів підприємства, зокрема, паливно-енергетичних, кадрових,
матеріальних, фінансово-економічних тощо.
Для досягнення головної мети та вирішення поставлених завдань
формування ЕМЕ на підприємстві необхідно розробляти та реалізовувати
заходи енергозбереження, які б були спрямовані на підвищення ефективності
його

функціонування,

що

сприятиме

підвищенню

результативності

діяльності підприємства. Враховуючи специфіку діяльності підприємств
комунального

господарства,

як

було

зазначено

вище,

основними

енергозберігаючими заходами на підприємствах цієї сфери є ремонт,
модернізація (реконструкція), заміна застарілого обладнання, перекладка
фізично зношених та застарілих мереж, установлення приладів обліку й
автоматичних установок. Для того щоб ці та інші енергозберігаючі заходи
були максимально ефективними, підприємствам комунального господарства
необхідно

розробляти,

затверджувати

та

впроваджувати

програми

енергозбереження. Проте практика розробки та реалізації відповідних
програм

не

набула

неврегульованість.

особливого

поширення

через

законодавчу
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Системою цілісного ЕМЕ на підприємстві мають охоплюватись такі
підсистеми: управління, функціональна та забезпечення. Ефективною
взаємодією цих підсистем

створюється

сприятливе середовище для

досягнення максимального результату розробки й реалізації ЕМЕ на
підприємствах цієї сфери.
Основне

призначення

функціональної

підсистеми

ЕМЕ

на підприємствах комунального господарства полягає в такому:
-

ресурсозбереженні,

тобто

раціональному

й

економному

споживанні ПЕР шляхом розробки відповідних заходів із упровадженням
сучасних технологій та оснащенням новим обладнанням;
-

стимулюванні всіх працівників підприємства комунального

господарства, залучених до процесу формування й реалізації заходів
енергозбереження, до ефективної взаємодії в досягненні поставленої мети
розробки ЕМЕ;
-

аналізі, обліку та контролі інформації про фактичне споживання

ПЕР та порівнянні отриманих показників із плановими.
До складу управлінської підсистеми належать:
- організація, якою передбачається створення дієвої системи взаємодії
всіх структурних підрозділів підприємства, спрямована на адаптацію їх
до викликів зовнішнього середовища з метою отримання максимального
результату їх взаємодії;
- планування,

спрямоване

на

ефективне

використання

всього

ресурсного потенціалу підприємства, а саме матеріального, фінансового,
кадрового й інформаційного;
- мотивація спрямована на досягнення працівниками підприємства
визначених цілей і завдань, чим передбачається розробка системи винагород
за

успішне

виконання

своїх

обов'язків,

які

сприяли

підвищенню

результативності діяльності підприємства;
- моніторинг і контроль дають можливість відстежувати перебіг
реалізації заходів енергозбереження та отримання результатів, що сприятиме
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своєчасному виявленню причин можливих відхилень від запланованих
показників із подальшим визначенням шляхів удосконалення заходів
енергозбереження на підприємстві.
Підсистема

управління

ЕМЕ

на

підприємстві

комунального

господарства не буде ефективною без підсистеми забезпечення, якою
створюються умови для постійної та безперервної роботи підприємства,
складовими частинами якої мають бути:
- нормативно-правове забезпечення, що є основою для розробки ЕМЕ і
підставою для загальних положень (засад) його реалізації;
- ресурсне забезпечення, яке являє собою комплекс усіх ресурсів, у
матеріальній формі та як ПЕР, що використовуються у виробничому процесі
підприємства;
- інформаційне забезпечення включає сукупність методів і засобів
надходження

інформації,

необхідної

підприємству

для

прийняття

обґрунтованих рішень;
- кадрове забезпечення – це кількісний і якісний склад працівників
підприємств комунального господарства, який завдяки своїй професійній
підготовці досягає запланованих результатів;
- фінансово-економічні ресурси включають комплекс інструментів, за
допомогою яких підприємство реалізує ЕМЕ.
Варто зазначити, що проблема енергозабезпечення та раціонального
енергоспоживання є однією з найважливіших проблем підприємств сфери
ЖКГ. Вирішення цього питання може бути досягнуте завдяки узгодженим
діям працівників, залучених до процесу формування й реалізації заходів
енергозбереження на підприємствах цієї сфери. У зв'язку з цим
актуалізується

завдання

впровадження

служби

енергетичного

менеджменту на підприємствах комунального господарства, діяльністю якої
передбачається перегляд наявних точок зору щодо функціонування
енергетичних структур на підприємствах цієї сфери. При цьому, як
визначено в роботі [244], основними завданнями функціонування такої
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служби є: енергозбереження; оптимальна експлуатація та розвиток систем,
що виробляють, перетворюють і споживають енергію; пошук нових
ефективних

джерел

енергії;

систематичний

аналіз

і

компенсація

екологічних наслідків енергоспоживання.
Зважаючи на складні економіко-політичні умови, на підприємствах
комунального

господарства

намагаються

діяти

за

визначеними

та

розробленими раніше концепціями, стратегіями, програмами. Проте в
процесі перегляду попередньо сформованих планів і приведення їх у
відповідність до зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств цієї
сфери існує чимало перешкод. Це стосується питань, пов’язаних із
диверсифікацією

джерел

фінансування,

необхідних

для

реалізації

запланованих заходів енергозбереження, ефективність яких може бути
досягнута за рахунок функціонування налагодженого ЕМЕ на підприємствах
комунального господарства. Проте формування ЕМЕ на практиці може
викликати певні проблеми, головним чином пов’язані з недостатнім
розумінням та обізнаністю працівників, зайнятих розробкою цих заходів, у
питаннях управління складними системами. З метою вирішення цих питань
та досягнення цілей функціонування ЕМЕ на підприємствах комунального
господарства, на нашу думку, доцільним є впровадження креативної моделі
формування ЕМЕ. Розробка креативних моделей під час формування ЕМЕ на
підприємствах

комунального

господарства

є

новим

підходом,

який

в економічній літературі не набув особливого поширення. Здійснення такого
підходу

в

процесі

розробки

ЕМЕ

на

підприємствах

комунального

господарства дасть можливість визначити структуру індикаторів діяльності
системи, що певною мірою сприятиме підвищенню ефективності його
реалізації.
Методичним підґрунтям розробки ЕМЕ на підприємствах комунального
господарства є сукупність прийомів наукового дослідження, запровадженням
яких забезпечуватиметься вирiшення поставлених завдань. Для отримання
обґрунтованих

наукових

результатів

доцільно

запроваджувати

такі
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методи, як: системний аналіз (при дослідженні процесів формування й
реалізації

програм

оцінюванні

енергозбереження);

факторів

впливу

на

економетричний

ефективність

аналіз

реалізації

(при

заходів

енергозбереження); експертне оцінювання (при виокремленні чинників, що
впливають на процес формування та реалізації програм енергозбереження на
підприємстві); дисконтування (при визначенні поточної вартості залучених
коштів); порівняльного та економічного аналізу (при співставленні планових
і фактичних показників реалізації заходів енергозбереження й оцінюванні
фінансово-економічного стану).
Важливу роль при формуванні ЕМЕ відіграють економічні інструменти
та важелі, за допомогою яких реалізується цей механізм, що було
виокремлено окремим блоком концептуальної схеми формування ЕМЕ на
підприємстві

в

підрозділі

1.1.

Проте,

зважаючи

на

необхідність

диверсифікації джерел фінансування проектів і програм енергозбереження на
підприємствах комунального господарства в умовах постійного браку коштів,
необхідних для реалізації заходів енергозбереження, доцільним є розробка
механізму випуску, розміщення та погашення цінних паперів у рамках ДПП,
перспективність яких доведено в попередніх підрозділах роботи.
Отже, запропонована структура формування ЕМЕ на підприємствах
комунального

господарства

є

теоретико-методичним

підґрунтям

для

управлінців і спеціалістів підприємств комунального господарства, які беруть
участь

у

процесі

підготовки,

розробки

та

реалізації

заходів

енергозбереження, упровадження якої сприятиме підвищенню ефективності
реалізації програм енергозбереження на підприємствах комунального
господарства.
Аналіз

практики

реалізації

політики

енергозбереження

на підприємствах комунального господарства м. Харкова дозволив з’ясувати,
що окремі елементи розробленої структури ЕМЕ успішно функціонують на
підприємствах цієї сфери. Це стосується фрагментарності впровадження
окремих елементів запропонованої структури, зокрема, існування служби
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енергетичного

менеджменту

на

КП

та

"Харківводоканал"

групи

енергетичного менеджменту на КП "Харківські теплові мережі", а також
непоширеності серед підприємств сфери ЖКГ застосування в своїй
діяльності механізмів залучення додаткових коштів, необхідних для
реалізації заходів енергозбереження (крім КП "Харківводоканал").
Отже, розроблений концептуальний підхід до формування ЕМЕ на
підприємствах комунального господарства включає такий набір базових
елементів, завдяки чому можна комплексно розглянути процес формування
ЕМЕ в розрізі його складових. Здійснення на практиці запропонованого
підходу сприятиме підвищенню результативності діяльності підприємств
комунального господарства, особливо для підприємств, які не розробляють
заходів і програм енергозбереження, а для тих підприємств, які успішно
реалізують заходи енергозбереження, запропонований підхід надасть
можливість

переглянути

чинну

політику

енергозбереження

та,

за

необхідності, скорегувати її. У зв’язку з цим особливого значення набуває
розробка порядку формування економічного механізму енергозбереження
на підприємствах комунального господарства.
3.2. Порядок формування економічного механізму енергозбереження
на підприємствах комунального господарства на засадах ДПП
Узагальнюючи проведене дослідження, пропонуємо послідовність
(порядок) формування ЕМЕ на підприємствах комунального господарства,
реалізацію якого наведено як комплекс дій, що має здійснюватися поетапно з
урахуванням розробленого алгоритму його формування (рис. 3.2).
Запропонованим порядком формування
комунального

господарства

передбачається

ЕМЕ на підприємствах
комплексне

дослідження

сучасного стану енергозбереження на підприємствах цієї сфери, яким
охоплюється

аналіз

формування

й

реалізації

заходів

і

програм

енергозбереження в Україні та на підприємствах комунального господарства,
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а також оцінювання факторів впливу на економічний ефект від впровадження
заходів

енергозбереження.

обумовлюється
внутрішньому

Доцільність

необхідністю
середовищі

здійснення

визначення

підприємства,

змін
які

у

такого

аналізу

зовнішньому

можуть

призвести

та
до

незадовільного стану підприємства та зниження показників діяльності цих
підприємств, а також виявлення причин, що призвели до низької
ефективності реалізації заходів енергозбереження у межах відповідних
програм. Наприкінці цього етапу керівництвом комунального підприємства
приймається рішення щодо доцільності та необхідності формування ЕМЕ на
підприємстві цієї сфери.
Обґрунтування доцільності
формування ЕМЕ

Дослідження сучасного стану енергозбереження
на підприємствах комунального господарства
Аналіз формування й реалізації заходів і
програм енергозбереження в Україні та
на підприємствах ЖКГ

Оцінка факторів впливу на економічний ефект
від проведених заходів енергозбереження на
підприємствах комунального господарства

Виявлення причин, які призвели до низької ефективності реалізації заходів енергозбереження
та прийняття рішення щодо доцільності та необхідності формування ЕМЕ на підприємствах
комунального господарства

Креативний шаблон формування ЕМЕ на
підприємствах комунального господарства

Виявлення причин, невідповідності
поставленоій мети формування ЕМЕ

Розробка та реалізація ЕМЕ на підприємствах
комунального господарства

Розробка концепції формування ЕМЕ на підприємствах
комунального господарства
Створення відділу енергетичного аудиту
на підприємствах комунального господарства

Розробка заходів енергозбереження для споживачів послуг підприємств
комунального господарства та підприємств цієї сфери

Вибір джерел фінансування заходів енергозбереження
Реалізація та оцінювання прийнятих рішень

ні

Досягнення мети
формування
ЕМЕ

так

Припинення процесу розробки та перехід
до функціонування сформованого ЕМЕ

Рис. 3.2. Алгоритм формування ЕМЕ на підприємствах комунального
господарства
Джерело: розроблено автором
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На наступному етапі здійснюється розробка концепції формування ЕМЕ
на підприємствах комунального господарства, яка була досліджена в підрозділі
3.1 з вивченням таких структурних елементів ЕМЕ на підприємствах
комунального господарства, як принципи, заходи енергозбереження, підсистем
– управління, функціональної та забезпечувальної, а також економічних важелів
та

інструментів.

підприємствах
допоміжні

Крім

вищезазначених

комунального

елементи,

які

базових

господарства

можуть

елементів

розглянемо

значно

впливати

ЕМЕ

більш
на

на

детально

ефективність

функціонування ЕМЕ та досягнення поставленої мети його формування, а саме:
впровадження креативної моделі формування ЕМЕ на підприємствах
комунального господарства та створення відділу енергоаудиту.
Щодо

креативної

моделі

формування

ЕМЕ

на

підприємствах

комунального господарства, то це є новим підходом управління складними
системами та програмами розвитку.
Під креативною моделлю розуміється структура знань предметної галузі,
яка включає навігаційну структуру. Зазвичай навігаційна структура виконує
функції візуалізації алгоритмів, що стосуються реакції на виклики зовнішнього
середовища, розв'язання внутрішніх проблем системи, підготовки та надання в
зовнішній простір системи інформації (месиджів) щодо поточного стану, цілей і
стратегій її розвитку. Креативною моделлю може формуватись набір шаблонів,
що застосовуються для виконання конкретних завдань [281]. В роботі [281]
автором пропонується розробляти креативні моделі за методологією Р2М.
На підставі вищезазначеного в табл. П.1 Додатка П наведено приклад
креативного шаблону формування ЕМЕ на підприємствах комунального
господарства, що дасть можливість сформулювати чітке уявлення для всіх
залучених

до

процесу

формування

й

реалізації

заходів

(програм)

енергозбереження осіб про розробку дієвого ЕМЕ на підприємствах
комунального

господарства,

спрямованого

на

диверсифікацію

джерел

фінансування заходів енергозбереження.
З метою поширення прикладного дослідження вищезазначеного підходу
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розглянемо приклад застосування креативного шаблону формування ЕМЕ на
підприємстві КП "Харківводоканал", який наведено в табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Креативний шаблон формування ЕМЕ на КП »Харківводоканал»
Складова
Місія формування ЕМЕ
Система цінностей [246]
Цілі розробки ЕМЕ
"Двигуни" розвитку

Головні месиджі щодо
формування ЕМЕ
Проблеми
ЕМЕ

формування

Виклики
формування
ЕМЕ
Інноваційні механізми
Найкраща практика
Перезавантаження
процесу функціонування
ЕМЕ
Нерозв'язані проблеми
та нові виклики за
результатами
чинного
ЕМЕ

Характеристика
сформувати дієвий ЕМЕ за допомогою сучасних економічних
інструментів
- екологічна врівноваженість і енергетична ефективність
міста
- енергоефективне й енергозберігаюче місто
- досягнення поставлених завдань формування ЕМЕ та
Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020
року
- диверсифікація джерел фінансування;
- упровадження
новітніх
технологій
та
сучасного
обладнання;
- впровадження альтернативних джерел енергії
- очищення стічних вод із застосуванням передових
технологій;
- зниження споживання ПЕР;
- популяризація використання засобів обліку
- висока ціна на ПЕР;
- застаріле обладнання та устаткування;
- нерозвиненість
механізмів
фінансування
заходів
енергозбереження;
- заборгованість споживачів за надані послуги
- глобальна економічна криза;
- політично-економічна криза в Україні
запровадження пільгових тарифів на теплопостачання для
населення, що впроваджує енергозберігаючі заходи
співпраця з Міжнародним банком реконструкції та розвитку
- Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020
року;
- законопроект Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо
розвитку ринку облігацій"
- незадовільний стан очистки стічних вод;
- низька якість питної води;
- високий рівень зносу виробничих фондів;
- незначна частка енергії з відновлюваних джерел та
альтернативних видів палива

Джерело: розроблено автором

Отже, наведені складові є основою формування ЕМЕ на підприємствах
комунального господарства, яка візуалізує структуру індикаторів діяльності
системи й окреслює напрями удосконалення методичного забезпечення
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розробки й реалізації заходів (програм) енергозбереження на підприємствах
комунального господарства.
Забезпечення принципу економічності й ефективності формування й
реалізації ЕМЕ на підприємствах комунального господарства може бути
досягнуте

завдяки

узгодженій

роботі

керівництва цих

підприємств,

наприклад, фінансового директора та структурних підрозділів підприємств
комунального господарства, зокрема, служби енергоменеджменту чи відділу
енергетичного аудиту. Для цього розглянемо досвід функціонування служби
енергоменеджменту

на

вітчизняних

підприємствах

та

обґрунтуємо

доцільність й ефективність заснування (створення) відділу енергоаудиту на
підприємствах комунального господарства.
У сучасній практиці вітчизняних підприємств, у т.ч. і комунальних,
створені підрозділи енергоменеджменту, функціями яких є раціональне
споживання енергоресурсів. 15–20 років тому на підприємствах діяв відділ
головного енергетика, сформований за умов директивного планування,
основне

завдання

якого

було

забезпечити

технічну

готовність

електроустаткування й безперебійну його роботу. Більшість заходів,
розроблених цим відділом, виконувалася інтуїтивно та з мінімально
задовільним

рівнем

ефективності.

Фрагментарне

управління

енергоресурсами за сучасних умов не дозволяє вітчизняним підприємствам
реалізовувати всі існуючі можливості зовнішнього та внутрішнього
середовища підприємства. У цьому напрямі на початковій стадії можуть бути
проведені заходи щодо приведення енергоспоживання в оптимальний режим
без додаткових грошових витрат. Зокрема, інвентаризація енергетичного
устаткування; виведення застарілого устаткування, яке споживає енергетичні
ресурси у холостому режимі; огляд роботи систем постачання ПЕР;
щотижневий

огляд

цехів

та

об’єктів

із

метою

виявлення

фактів

нераціонального споживання енергетичних ресурсів із подальшим їх
усуненням;
електричної

планування
енергії;

раціональних

вибір

обсягів

оптимального

споживання,

добового

режиму

особливо
роботи
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устаткування – диференційовані тарифи по зонах доби [25]. У зв’язку з цим
доцільно поступово здійснювати загальні функції управління для чіткого
структурування цілей, завдань і заходів, спрямованих на енергозбереження,
що може бути досягнуто шляхом створення служби енергоменеджменту.
Впровадження системи енергоменеджменту в управління енергетичним
господарством

підприємства

досить

успішне

у

світовій

практиці.

Ефективність упровадження таких систем дає 5–15 % економії енергетичних
ресурсів підприємств [52]. Головним призначенням служби енергетичного
менеджменту є створення ефективних методів для реалізації нових дієвих
механізмів управління підприємством, що створює сприятливі умови для
раціонального споживання ПЕР, а також забезпечення безперервного
енергетичного функціонування підприємства.
За сучасних умов підвищенню ефективності діяльності підприємства
сприяє і створення відділу енергоаудиту, роботою якого передбачається
комплексне енергетичне обстеження підприємства, а саме: збирання
вихідних даних щодо обсягів використаних ПЕР підприємством, складання
балансів споживання та розподілу ПЕР, аналіз фінансової та технічної
інформації, виявлення нераціональних втрат, розробка рекомендацій щодо
економії (ПЕР). Доцільність, ефективність і порядок створення останнього
розглянемо більш ґрунтовно.
Так, для обґрунтування економічної доцільності створення такої
структурної

одиниці

може

бути

застосований

витратний

підхід,

запропонований Н. Подольчак [192], згідно з яким економічна доцільність
створення відділу енергоаудиту у формалізованому вигляді має такий вигляд:
Vв0 ≥Vоп+ Vпідг +Vорг,

(3.1)

де Vв0 – витрати до створення служби (тис. грн), наприклад, проведення
енергоаудиту сторонніми організаціями;
Vоп – витрати на оплату працівників відділу (тис. грн);
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Vпідг – витрати на підготовку працівника – майбутнього енергоаудитора
(тис. грн);
Vорг – одноразові витрати на створення відділу енергоаудиту (тис. грн).
Для оцінювання економічної ефективності розглянемо умовний
приклад створення відділу енергоаудиту на підприємствах комунального
господарства, де на начальному етапі енергоаудит буде проводити один
працівник.

Середня

заробітна

плата

у

сфері

адміністративного

та

допоміжного обслуговування у жовтні 2016 р., за даними Державної служби
статистики [53], становила 4 137 грн. Витрати на підготовку працівника
відділу – майбутнього енергоаудитора, за даними Центру підготовки
енергоменеджерів "КПІ" [270] – 2 000 грн. Одноразові витрати на створення
відділу енергоаудиту зводяться до закупівлі офісної техніки, необхідного
комп’ютерного забезпечення, меблів та інших витрат і становитимуть
близько 10 000 грн.
Щодо витрат до створення відділу енергоаудиту, то до них можна
віднести середню вартість проведення енергоаудиту. Так, за даними [154],
енергоаудит для підприємств теплопостачання коштує близько 100 тис. грн.
Термін проведення енергоаудиту коливається від 3 до 18 місяців. Для
прикладу візьмемо мінімальний термін проведення – 3 місяці. Підставивши
дані у формулу (3.1), отримаємо:

100 000 > 4 137 * 3 + 2 000 + 10 000
100 000 > 24 411
Отже,

незважаючи

на

значну

витратність

створення

відділу

енергоаудиту, проведений розрахунок доводить доцільність створення такого
відділу на підприємствах комунального господарства. Проте остаточне
рішення про створення та функціонування такого відділу на окремому
комунальному підприємстві приймає керівництво. При цьому особливу увагу
слід звернути на мотивацію працівників підприємства, оскільки сумлінне
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ставлення до виконання своїх обов’язків й зацікавленість в отриманні
винагороди в майбутньому може значною мірою сприяти підвищенню
ефективності реалізації програм енергозбереження завдяки обґрунтованим
пропозиціям і рекомендаціям працівників підприємства, залучених до
розробки заходів енергозбереження та прийняття ефективних рішень щодо їх
впровадження.
Наступним кроком є розробка заходів енергозбереження, вибір джерел
фінансування цих заходів, а також реалізація й оцінювання прийнятих
рішень. Як було визначено в попередньому розділі, розробка заходів
енергозбереження на підприємствах комунального господарства в основному
зводиться до ремонту, заміни чи модернізації застарілого обладнання. Проте
при розробці заходів енергозбереження на підприємствах цієї сфери
додільним було б більше уваги надати споживанню альтернативних джерел
енергії й установленню такого устаткування й обладнання, завдяки чому
населення отримуватиме більш якісні послуги, що набуває особливої
актуальності для КП "Харківводоканал" та КП "Харківські теплові мережі".
Щодо вибору джерел фінансування заходів енергозбереження, то, крім
основних джерел, особливу увагу необхідно приділити можливості випуску
цінних паперів у рамках проектів енергозбереження на підприємствах
комунального господарства на засадах ДПП. Для цього більш ґрунтовно
розглянемо об'єкти та суб'єкти ДПП. До об'єктів згідно зі ст. 7 Закону
України "Про ДПП" [202] належать об'єкти державної або комунальної
власності. Об’єктами ДПП можуть бути: наявні, зокрема відтворювані
(шляхом реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об'єкти, у
тому числі ділянки надр; створювані чи придбані об’єкти. Щодо суб'єктів, то
в межах ДПП відбувається постійна організована взаємодія між сторонами –
державними та приватними партнерами. До державного партнера належать:
держава, територіальні громади в особі відповідних державних органів та
органів місцевого самоврядування. До приватних партнерів відносять
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юридичних осіб, крім державних і комунальних підприємств і фізичних осіб
– підприємців.
На наступному етапі здійснюється реалізація ЕМЕ, застосуванням та
реалізацією якого передбачається, що суб'єкти, які беруть участь у цьому
процесі, координують його, реалізують заходи енергозбереження, а також
здійснюють контроль і моніторинг цих заходів.
На останньому етапі здійснюється оцінювання досягнень поставленої
мети. Так, якщо мету досягнуто, функціонування механізму припиняється
у зв'язку

з

досягненням

поставленої

мети

його

розробки;

у

разі

невідповідності досягненням поставленої мети з'ясовуються причини
виникнення такої невідповідності.
Отже, ефективність формування та реалізації ЕМЕ на підприємствах
комунального господарства можлива за умови тісного взаємозв'язку всіх
елементів ЕМЕ.
На рис. 3.3 представлена розроблена схема схема економічного

Цілі підприємства

Концепція формування ЕМЕ на підприємствах комунального господарства
Принципи

Мета ЕМЕ

Функції ЕМЕ:
- управління
- стимулювання
- регулювання
- ресурсозбереження

Креативна модель
формування ЕМЕ

Система цінностей
формування ЕМЕ
Проблеми, виклики
формування ЕМЕ
Інноваційні механізми

Допоміжні
підсистеми

Енергоаудит
Розробка заходів
енергозбереження
для споживачів послуг
підприємств комунального
господарства та
підприємств цієї сфери

Джерела фінансування
заходів
енергозбереження

Найкраща практика

Економічні важелі та
інструменти

Форми реалізації заходів
енергозбереження:
- перформанс-контрактинг
- енергосервісні компанії
- ДПП

Реалізація заходів енергозбереження

Невирішені проблеми

ні
Ефективність фінансування заходів
енергозбереження
так

Раціональне та економне споживання енергетичних ресурсів

Рис. 3.3. Економічний механізм енергозбереження на підприємствах
комунального господарства
Джерело: розроблено автором

Фінансування за рахунок інфраструктурних облігацій

механізму енергозбереження на підприємствах комунального господарства.
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Запропонований

економічний

механізм

енергозбереження

на підприємствах комунального господарства адаптований для підприємств
цієї сфери, визначається сукупністю структурних елементів (принципи,
допоміжні підсистеми, економічні важелі та інструменти, функції управління,
форми реалізації, джерела фінансування), які сприяють розробці та реалізації
заходів

енергозбереження

як

для

споживачів

послуг

підприємств

комунального господарства, так і для підприємств цієї сфери, що, за рахунок
фінансування програм енергозбереження шляхом випуску інфраструктурних
облігацій

забезпечується

ефективність

фінансування

заходів

енергозбереження забезпечується раціональне та економне споживанню
енергетичних ресурсів.
Оскільки в роботі основну увагу приділено застосуванню сучасних
економічних інструментів, традиційні підходи до активізації підприємств
комунального господарства та належна організація процесу формування й
реалізації заходів енергозбереження не знайшли належного відображення.
Тому зосередимо увагу на деяких механізмах та інструментах, які є найбільш
дослідженими в науковій літературі.
Насамперед необхідно зазначити механізм зацікавлення суб'єктів
господарювання в енергозбереженні. Цей механізм успішно запроваджують
у країнах ЄС, а в Україні він дасть можливість, аналізуючи тенденції
та зміну поведінки споживачів енергоресурсів, більш ефективно реагувати
на зміни ринкових умов. У цьому напрямі роботу має бути зосереджено
на запровадженні

практики

державних

закупівель

енергозберігаючого

обладнання, що є особливо значущим для підприємств комунального
господарства, підвищенні кваліфікації персоналу підприємств комунального
господарства на семінарах і навчанні з питань впровадження сучасних
технологій та застосування фінансово-економічних механізмів, поєднанні
зусиль виробників-підприємств комунального господарства та споживачів
послуг-населення у підвищенні ефективності споживання енергії через
механізм енергетичного менеджменту споживачів (DSM – demand side
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management). Щодо останнього, то в роботі [15] автором обґрунтовано
доцільність

і

необхідність

дотримання

концепції

організації

енергозбереження DSM. Зокрема, особлива увага до концепції DSM
пояснюється

тим,

що

період

екстенсивного

розвитку

генеруючих

потужностей і низьких цін на енергоносії прийшов на зміну новим цінам і
підходам до управління витратами енергетичних ресурсів на рівні кінцевих
споживачів. Окрім цього, ще одним аргументом на користь концепції DSM є
те,

що

економічно

між установленою

та

й

екологічно

виправданим

споживаною потужністю,

є

такий

за якого

баланс

маємо

не

безрозмірний надлишок установленої потужності, а тільки її розумний
резерв. Проте політика енергозбереження в Україні перейшла від реалізації
концепції організації енергозбереження DSM, що найбільшою мірою
відповідає ринковим перетворенням, до інших концепцій, а саме: Least Cost
Planning (LCP) "Планування мінімальних витрат" та Integrated Recourses
Planning (IRP) "Комплексне планування ресурсів".
Враховуючи систематичну заборгованість населення та підприємств за
споживані послуги підприємствам комунального господарства, досить
ефективним механізмом енергозбереження має бути зацікавлення споживачів
в енергозбереженні, оскільки свідома економія є беззаперечним фактором
зниження кількості споживання ПЕР, як безпосередньо споживачами, так і
підприємствами комунального господарства. Основну увагу тут необхідно
привернути

до аналізу

енергозбереження,

поведінки

забезпечення

споживача

інформаційної

стосовно
підтримки

питань
заходів

і

поширення передового досвіду з питань енергозбереження, створення
фінансових стимулів до проведення енергозберігаючих заходів [248].
Так, дієвим фактором, що може зацікавити керівництво підприємства
комунального господарства в енергозбереженні, може бути надання
додаткових пільг щодо оподаткування прибутку у зв'язку з упровадженням
енергоефективних технологій [191]. Ст. 158 Податкового кодексу України
передбачено звільнення від оподаткування 50 % прибутку, отриманого від
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здійснення енергоефективних заходів і реалізації енергоефективних проектів
підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ,
організацій, які здійснюють розроблення, упровадження енергоефективних
проектів та проведення енергоефективних заходів і які за результатами
експертизи в порядку, установленому центральним органом виконавчої
влади з питань забезпечення ефективного споживання енергетичних ресурсів,
отримали висновок такого органу про відповідність енергоефективних
заходів і енергоефективних проектів, що вже впроваджені або перебувають
на стадії розроблення та впровадження, критеріям енергоефективності та
включені до галузевих програм із енергоефективності.
Іншим підходом передбачається, якщо підприємство комунального
господарства

впроваджує

енергозберігаючі

технології,

використовує

відновлювальні джерела енергії, у цьому випадку може застосовуватися
пільгове кредитування, яке є доцільним для підприємств, які купують чи
планують придбати устаткування, обладнання, будівельні конструкції чи
матеріали, що є енергоефективними. Крім того, "механізмом надання
пільгових кредитів (без відсотків або з низькими процентними ставками)
мають враховуватись умови відшкодування банку витрат для видачі таких
позик за рахунок коштів органів, які приймають рішення щодо надання пільг
кредитування:

фондів

енергозбереження,

місцевих

бюджетів

і

позабюджетних фондів" [233]. При цьому державою мають реалізовуватися
заходи щодо стимулювання у кредитуванні підприємств комунального
господарства банками.
Серед

альтернативних

механізмів

прийняття

управлінських

і

фінансових рішень щодо розробки та реалізації заходів енергозбереження
слід виокремити енергозберігаючі сервісні (енергосервісні) компанії [243],
які в усьому світі відомі як компанії, що за власний рахунок або за рахунок
залучених коштів реалізують проекти зі зниження енергоспоживання на
підприємствах або в будинках замовника. Енергосервісна компанія гарантує
клієнту певний рівень енергозбереження і повертає інвестиції, отримуючи
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при цьому прибуток за рахунок частини коштів, які замовник починає
економити на оплаті за енергоресурси. При цьому замовник, не вкладаючи
власних коштів, отримує гарантовану економію. У 2000 р. зафіксовано
перший практичний досвід успішної діяльності таких компаній, який є
показником того, що в Україні, попри недосконалість законодавчої бази і
досить високі кредитні ставки, є значний ринок для розгортання діяльності
енергозберігаючих сервісних компаній. Зважаючи на підписання Закону
України від 09.04.2015 № 327-VIII "Про запровадження нових інвестиційних
можливостей,

гарантування

прав

та

законних

інтересів

суб’єктів

підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації"
[204], вважаємо, що здійснення енергосервісу в найближчій перспективі
підвищить енергетичну ефективність об’єктів державної та комунальної
власності.
Отже, запропонований порядок формування ЕМЕ на підприємствах
комунального господарства полягає у впровадженні розроблених пропозицій,
розрахунків

та

обґрунтувань,

розробка

яких

здійснена

на

основі

систематизації та узагальнення провідного досвіду зарубіжних країн,
зокрема, фінансування заходів енергозбереження, і з урахуванням реалій
функціонування

вітчизняних

підприємств

комунального

господарства

сприятиме підвищенню рівня ефективності реалізації (заходів) програм
енергозбереження на підприємствах цієї сфери. Однак, враховуючи проблеми
з фінансуванням заходів енергозбереження та нерозвиненістю механізмів
залучення додаткових коштів, особливого значення набуває обґрунтування
інструментарію фінансування проектів енергозбереження шляхом розробки
організаційного підходу щодо випуску, розміщення та погашення цінних
паперів, а саме: інфраструктурних облігацій на підприємствах комунального
господарства.
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3.3.

Організаційний

підхід

до

використання

інфраструктурних

облігацій у фінансуванні програм енергозбереження в рамках ДПП
Для здійснення політики енергозбереження необхідне залучення
значних фінансових ресурсів, важливих для реалізації відповідних програм і
проектів. Нині проблема браку бюджетних коштів набуває особливого
значення, що й зумовлює необхідність залучення інших джерел фінансування
в процес реалізації програм енергозбереження та формування налагодженого
механізму фінансування цих проектів і програм. За вітчизняних умов
обмежено можливість залучення приватного капіталу при створенні та
розвитку об'єктів усіх сфер, у тому числі й об'єктів енергетичної та житловокомунальної інфраструктури. Потреба в таких інвестиціях величезна, але
вона не може бути задоволена в повному обсязі виключно за рахунок
держави. Кризові явища останніх 5 років є підставою для свідчення
про необхідність розробки нових і вдосконалення чинних механізмів
(інструментів) фінансування. Так, в Англії, Франції, Німеччині, Ірландії,
Іспанії вперше запровадили практику залучення коштів приватного сектора
для фінансування інфраструктурних проектів, зокрема проектів і програм
енергозбереження.
Вивчаючи закордонну практику країн, де успішно запроваджують
механізм залучення приватних інвестицій, можна співставити частку
державних і приватних інвестицій у фінансуванні інфраструктурних проектів
країн Європейського Союзу протягом 2006–2014 рр. (табл. 3.2). Слід
зазначити, що значний обсяг інвестицій приватного сектора країн ЄС
вкладається в проекти, пов’язані з наданням комунальних послуг.
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Таблиця 3.2
Структура інвестицій в інфраструктурні проекти країн ЄС протягом 2006–
2014 рр. [106; 168]
Сектор
Освіта
Охорона здоров’я
Транспорт
Комунальні послуги

Державні інвестицій, % Приватні інвестицій, %
85
15
35
65
30
70
20
80

За даними, наведеними в табл. 3.2, інфраструктурні проекти в країнах
ЄС здебільшого були профінансовані за рахунок приватних інвестицій, чим
підтверджується доцільність і необхідність залучення коштів приватного
сектора на засадах ДПП для реалізації інфраструктурних проектів в Україні.
На підставі світового досвіду реалізації енергозберігаючих проектів
свідчимо про можливість залучення коштів приватного сектора на засадах
ДПП шляхом випуску відповідних цінних паперів. Але така діяльність
ускладнюється відсутністю на українському фінансовому ринку відповідного
механізму реалізації таких проектів, у тому числі й механізму випуску,
розміщення та погашення інфраструктурних облігацій, який не одержав
достатньої уваги у вітчизняній теорії та практиці.
Роботи з окреслених питань ґрунтовно досліджено зарубіжними
науковцями [145; 147; 155; 283; 284; 288; 294; 300]. Так, фінансові ринки в
розвинених країнах мають можливість спиратися на дієвий механізм
залучення значних заощаджень приватного сектора. Слід зазначити, що
загальна кризова ситуація та недовіра інвестування своїх коштів у боргові
зобов’язання – об'єктивна перешкода на шляху розвитку вітчизняного ринку
цінних паперів. Із метою переходу економічної системи на новий рівень та
пожвавлення функціонування ринку цінних паперів державі необхідно
створити відповідні умови, за яких би забезпечувалась інвестору та
приватним партнерам упевненість у можливості довірити свої заощадження й
гарантовано повернути їх в обумовлений термін. Така довіра інвесторів має
формуватися поступово на позитивних прикладах, яких, на жаль, в Україні
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немає. З огляду на це, поглиблене вивчення зарубіжного досвіду
функціонування ринку цінних паперів дасть можливість вітчизняним
інвесторам сформувати загальний механізм операцій із цінними паперами, із
його особливостями та результатами, як позитивними, так і негативними.
Практика

випуску

інфраструктурних

облігацій

законодавчо

врегульована в різних країнах, наприклад, у країнах ЄС, Англії, США,
Японії, Німеччині тощо [121; 145; 147; 155; 276]. В Україні досвіду
використання

інфраструктурних

облігацій

немає,

законодавчо

він

неврегульований, але з прийняттям проекту Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо
розвитку ринку облігацій"

[199] запровадження такого інструменту

фінансування інфраструктурних проектів надасть можливість розвитку
фінансового ринку в Україні.
Особливий інтерес для розвитку українського ринку цінних паперів
являє собою аналіз міжнародної практики функціонування ринку цінних
паперів і визначення поняття інфраструктурних облігацій в інших країнах.
Так, у проекті Федерального Закону Росії "Про особливості інвестування
в інфраструктуру з використанням інфраструктурних облігацій" [262]
під інфраструктурними облігаціями розуміють облігації, які емітовані
спеціалізованою проектною організацією з метою залучення грошових
коштів, призначених для фінансування, створення або реконструкції
інфраструктури.
Фахівцями

науково-дослідного

відділу

Африканського

банку

розвитку [282] поняття "інфраструктурна облігація" подано як борговий
інструмент, виданий урядом або приватною компанією для залучення коштів
із ринків капіталу для фінансування інфраструктурних проектів.
Інфраструктурні облігації являють собою облігації, які випускаються
для фінансування інфраструктурного об’єкта чи окремих етапів реалізації
інфраструктурного проекту. У вітчизняній теорії та практиці немає такого
різновиду

облігацій.

Проте

у

проекті

Закону

України

[199]
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під інфраструктурними облігаціями розуміють корпоративні облігації, що
розміщуються підприємством із метою отримання грошових коштів,
призначених для фінансування, створення або відновлення (реконструкції,
модернізації) інфраструктури, які здійснюються відповідно до договору,
укладеного в межах ДПП.
На підставі аналізу міжнародної практики функціонування облігацій
можна визначити деякі особливості, властиві інфраструктурним облігаціям, і
виокремити низку ознак, що відрізняють їх від інших видів облігацій,
зокрема, корпоративних і муніципальних. У табл. 3.3 наведено порівняльну
характеристику окремих критеріїв випуску облігацій.
Таблиця 3.3
Порівняльна характеристика окремих критеріїв випуску облігацій
№
1

Критерій
порівняння
Емітент

Інфраструктурні
облігації
Підприємство
(у межах ДПП)

2

Термін обігу

3

Об’єкт
фінансування
Дохідність

15–25 років
(довгострокові)
Інфраструктурні
об’єкти
Низька

4

Корпоративні облігації
Суб’єкти господарювання
(промислові підприємства,
фінансові компанії,
банки тощо)
1–10 років
(середньострокові)
Поточна господарська
діяльність
Достатньо висока

Муніципальні
облігації
Місцеві органи
влади
10–20 років
(довгострокові)
Фінансування
місцевих проектів
Середня

Джерело: розроблено автором

Аналіз табл. 3.3 є підставою для виявлення таких відмінностей
інфраструктурних облігацій від інших видів облігацій:
1) кошти, що залишаються в приватного партнера, спрямовуються
на реалізацію конкретних заходів, визначених в інфраструктурному проекті;
2) незважаючи на низький рівень дохідності інфраструктурних
облігацій, дохід виплачується з коштів, отриманих від експлуатації
інфраструктурного проекту.
Крім того, можливо виокремити такі моделі випуску корпоративних
(інфраструктурних) облігацій відповідно до емітента:
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-

американська

–

нефінансова

(більше

70

%

емітентів

є

нефінансовими компаніями);
-

німецька – фінансова (майже 100 % емітентів – фінансові компанії);

-

японська – змішана (емітентами є фінансові та нефінансові

компанії).
Важливими параметрами випуску інфраструктурних облігації є вибір
емітента, термін розміщення та вид облігації (джерело погашення). Слід
зазначити, що в Австралії [120] емітентом є уряд, а саме Австралійська
податкова служба й орган із дотацій на розвиток, а дохід отримується
від реалізації інфраструктурного проекту. В Індії [120] емітентом є банк, а
облігації бувають податковозберігаючі (є можливість відраховувати від бази
оподаткування на прибуток 20 % від вкладеної суми) та облігації регулярного
доходу (до таких облігацій належать пенсійні облігації, освітні облігації та
граничний розмір податкового відрахування).
Не

менш

важливою

ознакою

інфраструктурних

облігацій

є

забезпечення принципу поверненості вкладених коштів, тобто джерел
погашення. Узагальнюючи міжнародний досвід, інфраструктурні облігації
можна поділити на два великих класи: облігації під загальні гарантії (General
Obligation Bonds) і дохідні облігації (Revenue Bonds). В Україні, враховуючи
перспективу

запровадження

такого

інструменту

на

підприємствах

комунального господарства, на нашу думку, доцільно використовувати
дохідні

облігації,

дохід

від

яких

формується

від

користування

модернізованим об’єктом інфраструктури.
Отже, імплементуючи зарубіжний досвід у вітчизняну практику, можна
визначити, що випуск інфраструктурних облігацій здійснює підприємство,
яке діє в межах ДПП й отримує дохід від платежів населення за спожиті
послуги, що надходять від об’єкта інфраструктури. Це є відмінною рисою
інфраструктурних облігацій від інших видів облігацій, наприклад, біржових і
муніципальних.
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Простеживши динаміку зареєстрованих в Україні випусків облігацій
підприємств, можна свідчити про повільний розвиток ринку цінних паперів
за період 2005–2015 рр. (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Обсяги зареєстрованих в Україні випусків облігацій
підприємств у 2005–2015 рр.
Джерело: розроблено автором на основі [4]

Порівняно з ринками корпоративних облігацій країн-сусідів (рис. 3.5)
український ринок знаходиться майже на одному рівні. Так, наприклад,
за кількістю емісій та емітентів Україна не суттєво відстає від Польщі та
Росії. Проте за вартістю облігацій вітчизняний ринок майже вдвічі менший
за польський ринок і в 16 разів поступається російському [139].
Науковці та практики одностайно визнають: ринок корпоративних
облігацій слід характеризувати як недостатньо розвинутий [92]. Поряд із цим
йому властива слабо диверсифікована галузева структура, адже більш ніж
половина зареєстрованих випусків облігацій припадає на підприємства
інфраструктури [166]. Це свідчить про перспективність використання цінних
паперів саме на підприємствах інфраструктурної сфери.
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Рис. 3.5. Динаміка зареєстрованих випусків облігацій підприємств за
кордоном
Джерело: розроблено автором на основі [139; 283]

При розробці механізму випуску та розміщення інфраструктурних
облігацій в Україні слід ураховувати те, що, незважаючи на очевидні переваги
ДПП і поширеність такого співробітництва за кордоном, практики завершених
проектів ДПП в Україні наразі немає. Крім того, недосконалою законодавчою
базою і браком практики випуску інфраструктурних облігацій поглиблюється
недовіра потенційних інвесторів у поширенні практики функціонування
партнерства держави та приватних партнерів. Слід зазначити, що взаємодія
держави з приватним сектором у формі ДПП, як свідчить міжнародний досвід, є
дієвим інструментом залучення фінансових ресурсів у реалізацію соціально
значущих проектів. При цьому важливе значення має модель взаємодії
державного та приватного партнерів. Так, наприклад, якщо в межах ДПП
укладається договір про концесію, істотною умовою якого передбачена емісія
інфраструктурних облігацій, такі облігації будуть концесійними.
Як і звичайні облігації, інфраструктурні облігації відображають:
- факт надання власником папера коштів емітента;
- зобов'язання емітента повернути борг через визначений час;
- право інвестора отримувати як винагороду за надані кошти певний
відсоток від номінальної вартості облігації.

152

Концепція розвитку випуску інфраструктурних облігацій в Україні
потребує внесення певних змін у законодавчу базу. Основним заходом має
бути прийняття Закону України № 2072 "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо емісії цінних паперів", який був прийнятий
у першому читанні 23.01.2013 р. У проекті запропоновано визначити [199]:
• захист прав власників корпоративних облігацій;
• поняття й види корпоративних облігацій;
• регулювання дій емітента та власників облігацій.
Крім

цього,

доцільним

є

чітке

визначення

відмінностей

інфраструктурних облігацій від інших видів цінних паперів, формулювання
вимог щодо випуску й обігу таких цінних паперів із урахуванням надання
необхідних документів. Питання, пов'язані з наданням гарантій емітентам,
виявлення можливих ризиків, здійснення контролю над випуском і
реалізацією інфраструктурних облігацій, формування передумов мотивації –
усі ці й інші питання мають вирішуватися законодавчо.
В Україні згідно з законопроектом [199, п. 82, пп. 2] емісію
інфраструктурних

(корпоративних)

облігацій

може

здійснювати

підприємство, яке за законодавством має право на створення та/або
відновлення інфраструктури, що уклало в рамках державно-приватного
партнерства

договір,

яким

передбачено

участь

цього

підприємства

у створенні та/або відновленні інфраструктури, із органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, що мають право власності, оренди чи
постійного користування такими об’єктами інфраструктури та/або земельною
ділянкою, на якій буде розташовано об'єкт інфраструктури.
Порядок і вимоги щодо емісії, обігу, погашення та реалізації прав
за інфраструктурними облігаціями встановлюються Національною комісією
з цінних паперів і фондового ринку [199, п. 82, пп. 3].
Механізм випуску інфраструктурних облігацій в рамках ДПП може
бути наведений загальною схемою (рис. 3.6).
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У процесі залучення приватного сектора до реалізації проектів
енергозбереження необхідним є визначення моделі взаємодії державного та
приватного партнерів. Від вибору моделі ДПП залежить уточнена схема
механізму випуску, розміщення та погашення інфраструктурних облігацій.
РЦП (інвестори)

Споживачі
послуг

3

2

7

6

71
Приватний партнер

5
4

1

2

1

Об’єкт
інфраструктури

Державний
партнер

Рис. 3.6. Загальна схема випуску, розміщення та погашення
інфраструктурних облігацій:
1 – укладання угоди про ДПП;
2– емісія та первинне розміщення інфраструктурних облігацій на ринку цінних паперів (РЦП);
21– надання державних гарантій інвестору;
3 – отримання коштів інвесторів від розміщення облігацій;
4 – інвестування в об'єкт інфраструктури;
5 – надання послуг;
6 – оплата за надані послуги, збір платежів від користування модернізованим об’єктом інфраструктури
безпосередньо приватному партнеру;
7 – погашення номінальної вартості та виплата доходу з облігацій інвестору;
71 – виконання зобов’язань за наданими гарантіями (у разі невиконання зобов’язань).
Джерело: роззроблено автором

Із урахуванням Положення [211] процес випуску, розміщення та
погашення інфраструктурних облігацій у межах ДПП можна подати
як комплекс заходів, які повинні проводитися поетапно.
На першому етапі необхідно визначити коло потенційних приватних
партнерів, які можуть реалізувати інфраструктурний проект і готові
інвестувати свої кошти в інфраструктурний об’єкт; провести конкурс
щодо визначення приватного партнера для співробітництва в межах ДПП;
укласти договір між державним і приватним партнерами про співпрацю.
На другому етапі приватний партнер приймає рішення про випуск
інфраструктурних облігацій, яке має відповідати нормам п. 2 пп. 3
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Положення [211] та здійснити емісію забезпечених облігацій. До того ж
необхідно підготувати проспект емісії, у якому визначаються умови та
терміни розміщення, гарантії та порядок погашення облігацій. На цьому етапі
визначається доцільність залучення андерайтера та, у разі потреби,
укладається договір із ним.
На третьому етапі приватний партнер готує всі необхідні документи та
подає їх до НКЦПФР для реєстрації інфраструктурних облігацій; розкриває
інформацію про випуск і розміщення облігацій та репрезентує її потенційним
інвесторам. Далі відбувається розміщення інвестором інфраструктурних
облігацій на термін, не менше терміну договору про ДПП і проведення
процедури укладання договору між приватним партнером і першим
власником

інфраструктурних

облігацій

(інвестором)

про

первинне

розміщення.
На заключному етапі приватний партнер реалізує проект, отримує
кошти від експлуатації об’єкта інфраструктури та спрямовує їх на погашення
номінальної вартості інфраструктурних облігацій і накопиченого доходу
з облігацій інвестору. Після цього формується звіт про погашення облігацій.
Рішення про розміщення облігацій приймається органом управління
емітента й оформлюється протоколом. Фактично протокол відповідного
органу управління емітента має відповідати нормам Положення [211] та
містить всю інформацію про емітента й облігації, що пропонуються ним для
розміщення: вид облігацій, вид розміщення, порядок розміщення, порядок
виплати доходу, порядок погашення тощо. Розміщення та продаж облігацій
здійснюються в національній валюті.
Приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої
письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб,
тобто інвесторів, кількість яких не перевищує 100.
Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення
облігацій здійснюється, якщо підтверджено оплату власником – інвестором –
100 % вартості розміщених облігацій.
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Обіг облігацій дозволяється після реєстрації НКЦПФР і розміщення
інфраструктурних облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску
облігацій.
Умовами розміщення інфраструктурних облігацій передбачається
налагоджений механізм погашення таких облігацій. Проте в нормативноправових актах немає чіткого механізму їх погашення. У зв'язку з цим,
ураховуючи чинне нормативно-правове забезпечення й систематизуючи
світовий

досвід,

далі

подаємо

орієнтовну

послідовність

погашення

інфраструктурних облігацій у межах ДПП.
Якщо емітент і потенційний інвестор не впевнені у виконанні своїх
зобов'язань за облігаціями, державний партнер є гарантом, який у разі
настання моменту непогашення основної суми боргу чи невиплати доходу з
інфраструктурних облігацій сплачує її. Водночас надання гарантій сприятиме
посиленню інтересу приватних партнерів для співпраці з державним на
засадах ДПП.
Для

оцінювання

інвестиційної

привабливості

інфраструктурного

проекту запроваджується методологія управління проектами, яка традиційно
оцінюються за чистою приведеною вартістю (NPV), що є "технікою
дисконтування потоку грошових коштів" [140].
Емітент може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації.
У разі розміщення виключно забезпечених цільових облігацій виконання
зобов’язань передбачається об’єктами інфраструктури, для фінансування
якого залучаються кошти інвестора через розміщення облігацій. Окрім того,
загальна номінальна сума емісії цільових облігацій не може бути вищою, ніж
вартість інфраструктурного проекту [211].
Якщо проспектом емісії визначено, що облігації є відсотковими, то
виплата доходу може здійснюватися з незмінною (фіксований дохід протягом
усього терміну обігу), змінною (плаваюча ставка – розмір доходу емітентом
переглядається через кожні 6 місяців чи 1 рік від дати випуску з огляду
на зміну рівня відсоткових ставок на фінансовому ринку або ставки
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рефінансування НБУ) [24] та нульовою (дисконтною – ціна облігації нижча
номінальної) ставкою. Відсоткові облігації можуть бути купонними та
безкупонними. У першому випадку дохід виплачується періодично, у
другому – дохід не виплачується, але під час розміщення продаються зі
знижкою від номінальної (такі облігації є дисконтними) [24].
Щодо виплати доходу (погашення облігацій), то вона здійснюється
щомісячно або щоквартально. Також може виплачуватись дохід 1 раз на
півроку (через кожні 6 місяців від дати емісії) та дохід, що виплачується 1 раз
на рік або 1 раз, тобто наприкінці терміну обігу [24].
Також існує можливість отримання додаткової виплати доходу
з облігацій, розмір якої залежить від офіційного курсу національної грошової
одиниці, гривні, до певної іноземної валюти – за такими облігаціями емітент
разом із відсотковою ставкою, якою визначається величина доходу як частка
номінальної вартості облігації, установлює ще й відсоткову ставку, розмір
якої не гарантує, що в разі збільшення офіційного курсу гривні до іноземної
валюти (зазвичай до долара або євро) інвестор отримує дохід, який
компенсує певне знецінення його капіталу, вкладеного в таку облігацію [24].
Безумовно, кожний вид облігацій та безпосередні умови емісії, обігу й
погашення викликає особливий інтерес для певного кола інвесторів.
У контексті нашого дослідження розглянемо випуск відсоткових купонних
облігацій із незмінною ставкою.
Дохід із купонних облігацій має дві складові: періодичні виплати та
курсова різниця між ринковою ціною й номіналом, тому такі облігації
характеризуються кількома показниками дохідності: купонною, поточною
(на момент придбання) та повною (дохідність до погашення). Купонна
дохідність визначається при випуску облігації і визначається відповідною
процентною ставкою, яка є фіксованою і залишається незмінною впродовж
усього терміну обігу облігації [112].
Якщо облігація випускається в момент t, купонна ставка в цей момент
дорівнює ставці, що існує в певному економічному просторі, наприклад,
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ставці рефінансування, яка визначається на основі облікової ставки
Національного банку України (НБУ) [155; 254; 255]. За даними [167],
облікова ставка станом на 04.03.2016 р. становить 22,0 %.
Чутливість облігації до змін ринкових процентних ставок залежить
насамперед від терміну її погашення та купонного процента. Чим більший
термін погашення облігації, тим більш значні зміни відбуваються в поточній
ринковій вартості облігації при зміні процентних ставок на ринку. Чим
більша різниця між купонною ставкою й рівнем дохідності облігації та чим
триваліший термін її погашення, тим більшою мірою відрізняється її поточна
ринкова вартість від номінальної вартості. Облігації, що забезпечують
власнику дохід більший від купонного, продаються на ринку з дисконтом.
Облігації, які можуть забезпечити інвестору дохід нижчий від купонного,
продаються з премією. При цьому чим триваліший термін погашення такої
облігації, тим із більшою премією чи дисконтом до номіналу продається
на ринку [269].
Щоб визначити, якою має бути ціна облігації (Р), інвестор повинен
дисконтувати очікувані платежі та визначити їх суму, тобто розрахувати
чисту приведену вартість потоку платежів із облігацій (NPV). Якщо платіж
відбувається один раз на рік [145, с. 202–203], то:

(3.2),
де

Р – ціна облігації;
NPV – чиста приведена вартість потоку платежів із облігацій;
INT – купонний дохід;
r – ставка дисконтування;
М – номінальна вартість;
N – термін облігації (кількість років, що залишилася до погашення

облігації.

158

Для інвестора особливий інтерес становлять такі показники, як:
поточна дохідність (Y) і дохідність облігації до погашення (YTM), які
визначаються як процентна ставка.
Поточна дохідність облігації (Y) із фіксованою купонною ставкою
визначається відношенням періодичного платежу (купонний дохід) (INT)
до ціни облігації чи її оцінювання (P):

(3.3)
де

Y – поточна дохідність.
Загальна ефективність інвестицій в облігації оцінюється показником

дохідності до погашення (YTM), яка являє собою відсоткову ставку (норму
дисконту), чим визначається рівність між поточною вартістю потоку
платежів за облігацією та її ринковою ціною. Для облігацій із фіксованим
купоном, що сплачується раз на рік, визначається шляхом розв’язання такого
рівняння:

(3.4)
Вищезазначене рівняння відносно YTM розраховується так:

(3.5)
Дохідність до погашення (YTM) – це процентна ставка в нормі
дисконту, якою прирівнюється величина оголошеного потоку платежів до
поточної ринкової вартості облігації. По суті, вона являє собою внутрішню
норму прибутковості інвестиції (internal rate of return – IRR). Водночас
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реальна дохідність облігації до погашення буде дорівнювати YTM тільки
за виконання таких умов:
- облігація зберігається до терміну погашення;
- отриманий купонний дохід реінвестується за ставкою q= YTM [61].
Узагальнюючи

вищезазначене,

можна

визначити

взаємозв’язки

між ставкою купона q, поточною дохідністю (Y), дохідністю до погашення
(YTM) та ціною облігації Р:
P>M, q>Y>YTM
P<M, q<Y<YTM

(3.6)

P=M, q=Y=YTM
Надійність облігаційних зобов'язань оцінюється шляхом моделювання
дефолтів за облігаційними позиками. Так, за даними [275], частота дефолтів
за купонними облігаціями становить 9,5 %. У цьому випадку класичну
формулу (3.3) скориговано з урахуванням імовірності дефолту [91], а отже,
сподівана вартість (Р*) купонної облігації розраховується так:

,

де

(3.7)

PD – імовірність дефолту.
Якщо за умовами випуску передбачена можливість дострокового

погашення облігацій [211], то воно здійснюється виключно грошима. Однією
з причин виникнення такої ситуації може бути необхідність / доцільність
емітента або його агента здійснювати виплату боргу не повністю, а
частинами. При цьому обумовлюються умови дострокового погашення, його
дата, ціна погашення тощо.
Дострокове погашення облігацій за ініціативи емітента дозволяється у
випадку, коли така можливість передбачена проспектом емісії, яким мають
бути визначені порядок прийняття рішення уповноваженим органом емітента
про дострокове погашення випуску або окремої серії облігацій, повідомлення
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власників облігацій про здійснення дострокового погашення облігацій,
порядок установлення ціни дострокового погашення облігацій і термін, у
який облігації мають бути надані їх власниками для дострокового погашення
[211].
Емітент подає до НКЦПФР звіт про погашення облігацій (кожної серії
у випадку випуску облігацій різними серіями) не пізніше 15 днів після
закінчення терміну погашення випуску (серії) облігацій, що визначений
рішенням про розміщення облігацій і в проспекті емісії облігацій, а в разі
дострокового погашення облігацій (кожної серії у випадку випуску облігацій
різними серіями) – не пізніше 15 днів після закінчення дострокового
погашення випуску (серії) облігацій [211].
Звіт про результати погашення облігацій оформлюється відповідно до
вимог Положення [211, дод. 26].
Отже, запропонована послідовність випуску, розміщення, обігу та
погашення інфраструктурних облігацій може бути привабливою для
потенційних інвесторів, що сприятиме поширенню практики реалізації
проектів

ДПП,

підвищенню

рівня

ефективності

реалізації

програм

енергозбереження на підприємствах комунального господарства та певною
мірою забезпечить розвиток вітчизняного ринку цінних паперів.
Обмеженість власних фінансових ресурсів підприємств комунального
господарства,

необхідних

для

реалізації

запланованих

програмою

енергозбереження заходів, зумовлює необхідність розробки

ефективного

механізму, спрямованого на залучення додаткових джерел фінансування програм
енергозбереження. Як було зазначено в теоретичній частині та доведено
необхідність удосконалення механізму формування й реалізації заходів
енергозбереження

в

другому

розділі

дисертаційної

роботи,

сучасним

інструментом фінансування цих заходів, зокрема, програм енергозбереження на
комунальних підприємствах, є випуск інфраструктурних облігацій у межах ДПП.
Впроваджуючи

зарубіжний

досвід

фінансування

програм

енергозбереження за рахунок коштів приватного сектора на вітчизняних
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підприємствах

комунального

господарства

шляхом

випуску

інфраструктурних облігацій, розглянемо умовний приклад можливості
фінансування таких програм на комунальних підприємствах м. Харкова,
зокрема,

КП

"Харківводоканал",

КП "Харківські

теплові

мережі",

КП "Міськсвітло". Вихідними даними по кожному окремому підприємству є
дані Комплексної програми енергозбереження м. Харкова за період 2010–
2015 рр. [131], а саме:
- сума загальної вартості заходів енергозбереження з усіх джерел
фінансування, витрат за надання гарантій державою і загальних витрат
на випуск і розміщення облігацій розглядається як номінальна вартість
облігації;
- термін дії програми – як термін облігації.
Розмір плати за надання державної гарантії у випадку невиконання
своїх

зобов'язань приватним партнером

визначається

відповідно

до

Постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо залучення
державою або пiд державні гарантії іноземних кредитів i надання державних
гарантій" від 11.07.2001 № 787 [214] у розмірі 1 % від суми наданої гарантії,
тобто у межах цього дослідження, – номінальної вартості облігації. Своєю
чергою, загальні витрати – це сума організаційних витрат за випуск
(від 30 тис. грн до 50 тис. грн), розміщення (від 0,5–1 %, але не менше
10 тис. грн від суми розміщення) та послуг, пов'язаних із підготовкою
презентації проспекту емісії (від 1 %, але не більше 15 тис. грн від обсягу
емісії).
Вибір величини ставки дисконтування (r) ґрунтується на припущенні,
що інвестор, який діє раціонально, намагатиметься вкласти кошти якомога
вигідніше та придбає лише той актив, яким забезпечуватиметься йому
найкраще співвідношення між дохідністю та ризиком [93, с. 71]. У
вітчизняних нормативно-правових актах містяться досить загальні вказівки
щодо порядку визначення ставки дисконтування [254]. У міжнародній
практиці існують два основні підходи до визначення ставки дисконтування з
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урахуванням ризику, які ґрунтуються на методі кумулятивної побудови та
моделі оцінювання капітальних активів (CAMP). Окрім того, деякі
економісти

[195;

255]

виокремлюють

іще

один

підхід

–

модель

середньозваженої вартості капіталу (WACC). У практичній же діяльності
вибір ставки дисконтування не однозначний і залежить від специфіки кожної
конкретної ситуації [93, с. 71]. За визначенням А. Дамодарана [49], "актив є
безризиковим, якщо ми точно знаємо, який рівень дохідності отримаємо,
вкладаючи

кошти

в

цей

актив:

фактичний

дохід

дорівнюватиме

очікуваному". Тому для всебічного й обґрунтованого розрахунку умовного
прикладу

можливості

фінансування

програм

енергозбереження

на

комунальних підприємствах шляхом випуску інфраструктурних облігацій
розглянемо, крім облікової ставки (22 %) й мінімальної запропонованої
ставки дисконтування (15,65 %), визначеної в роботі [255], використаємо ще
облікову ставку, яка станом на квітень-червень 2015 р. сягнула значення 30%.
Вихідні дані, вартість заходів енергозбереження й кількість облігацій,
необхідних для реалізації заходів енергозбереження, а також результат
фінансування заходів енергозбереження на підприємствах комунального
господарства м. Харкова шляхом випуску інфраструктурних облігацій
наведено в табл. 3.4–3.6.
Таблиця 3.4
Вихідні дані для розрахунку фінансування заходів енергозбереження на
підприємствах комунального господарства м. Харкова шляхом випуску
інфраструктурних облігацій
Показники
Гарантії, %
Організаційні витрати по випуску облігацій, грн
Організаційні витрати розміщення облігацій (послуги андеррайтера), грн
Інші послуги (презентація проспекту емісії облігації, міжнародний код), грн
Купонний дохід (q), %
Імовірність дефолту для купонних облігацій (PD), %
Термін облігації, рік
Номінал облігації, грн

Значення
1
40 000
10000
10000
22
9,5
5
1 000
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Таблиця 3.5
Вартість заходів енергозбереження та кількість облігацій, необхідних для
реалізації заходів енергозбереження
Підприємство

Загальна вартість заходів
енергозбереження з усіх
джерел фінансування,
тис. грн

Номінальна вартість (M) =
загальна вартість
(тис. грн)+гарантії+витрати
(тис. грн)

Кількість випущених
облігацій, необхідних
для реалізації заходів
енергозбереження, шт.

КП "Харківводоканал"

55 000

55 610

56

КП "Харківські теплові
мережі"

500 000

505 060

506

КП "Міськсвітло"

65500

66 013

67

Таблиця 3.6
Результат фінансування заходів енергозбереження на підприємствах
комунального господарства м. Харкова шляхом випуску інфраструктурних

Номер
варіанта

облігацій
Ставка
дисконтування
(r)

Поточна
дохідність
(Y)

1
2
3

30,0
22,0
15,65

27,3
22
18,19

Ціна облігації (Р), тис. грн
Дохідність
до
КП
КП
погашення КП "Харків- "Харківські
"Міськ(YTM)
водоканал"
теплові
світло"
мережі"
28,7
44 774,6
406 651,3
53 150,7
22
55 610,0
505 060,0
66 013,0
16,12
67 267,3
610 934,0
79 851,1

Ціна облігації (Р*) із урахуванням
імовірності дефолту, тис. грн
КП
КП
КП "Харків- "Харківські
"Міськводоканал"
теплові
світло"
мережі"
50 327,05
457 079,93 59 741,77
40 521,05
368 019,42 48 101,35
60 876,94
552 895,28 72 265,23

Із табл. 3.6 видно, що існує безпосередня залежність ціни облігації від
зміни ставки дисконтування. Так, ціна облігації є нижчою від номіналу в разі
підвищення ставки і збільшується в разі її зниження. Водночас поточний
дохід за облігацією залежить від руху ціни облігації; чим вища ціна, тим
нижчий дохід, і навпаки – чим нижча ціна, тим вищий дохід [265]. За
результатами розрахунку видно, що за однакової ставки дисконтування та
купонної дохідності номінальна вартість і ціна облігації не змінюється. Проте
така ситуація на практиці мало ймовірна, особливо за нинішніх умов
нестабільності економічної системи.
Оскільки основною проблемою низької ефективності реалізації
програм

енергозбереження,

як

було

зазначено

вище,

є

неналежне

фінансування цих програм, проаналізуємо планові та фактичні показники
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фінансування Комплексної програми енергозбереження м. Харкова за період
2010–2014 рр. (табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Планові та фактичні показники фінансування Комплексної програми
енергозбереження м. Харкова за період 2010–2014 рр.
КП "Харківводоканал"
Фінансування
Економія

КП "Харківські теплові мережі"
Фінансування
Економія

КП "Міськсвітло"
Фінансування
Економія

План (млн
грн)

Факт (млн
грн)

(млн грн)

План
(млн грн)

Факт (млн
грн)

(млн грн)

План
(млн грн)

Факт (млн
грн)

(млн грн)

54,9

75,1

106,6

496,8

186,7

52,9

65,2

6,73

10,23

На підставі аналізу даних табл. 3.7 свідчимо про невідповідність
запланованих

і

фактичних

(крім КП "Харківводоканал").

показників
Так,

упродовж

реалізації

Програми

2010–2014

рр.

на

КП "Харківводоканал" енергозберігаючих заходів профінансовано на
20,2 млн грн більше, ніж було заплановано, за економії коштів, від
упровадження заходів у сумі 106,6 млн грн. Інша ситуація спостерігається
на КП "Харківські теплові мережі" та КП "Міськсвітло". На цих
підприємствах

за

досліджуваний

період

енергозберігаючих

заходів

упроваджено на суму 186,7 млн грн і 6,73 млн грн відповідно, що на 37,7 %
та 10,3 % відповідає запланованим показникам. Серед основних причин
виникнення такої ситуації є брак бюджетних коштів і власних ресурсів
підприємств, а також нерозвиненість механізмів залучення додаткових
джерел

фінансування

заходів

енергозбереження

на

підприємстві,

необхідних для їх реалізації.
Для прийняття рішення щодо визначення доцільності фінансування
заходів енергозбереження за рахунок джерел, передбачених Комплексною
програмою енергозбереження м. Харкова або за рахунок випуску
інфраструктурних облігацій, оцінимо ефективність їх фінансування,
(розрахунок наведено в табл. Р.1, Р.2 Додатка Р), результати розрахунку
якої наведено в табл. 3.8.

165

Таблиця 3.8
Оцінка ефективності фінансування заходів енергозбереження на
підприємствах комунального господарства м. Харкова за рахунок різних джерел
Фінансування заходів
за рахунок основних
шляхом випуску
джерел
інфраструктурних облігацій
1,42
1,92
0,28
0,1
1,52
0,15

Підприємство
КП "Харківводоканал"
КП "Харківські теплові мережі"
КП "Міськсвітло"

За даними табл. 3.8, фінансування заходів за рахунок різних джерел на
кожному з досліджуваних підприємств по-різному визначають тенденції їх
підвищення / зниження. Так, якщо заплановані заходи на КП "Харківські
теплові мережі" та КП "Міськсвітло" будуть профінансовані за рахунок
основних джерел, їх ефективність буде вище за тих, які будуть
профінансовані шляхом випуску інфраструктурних облігацій. Що стосується
КП "Харківводоканал", то ефективність реалізації заходів енергозбереження
підвищується внаслідок зміни джерела фінансування.
З огляду на зазначене вище, можна стверджувати, що, незважаючи на
існування

значних

розподіляються

ризиків

між

усіма

із

залученням
учасниками,

додаткових

коштів,

фінансування

які

заходів

енергозбереження для підприємств комунального господарства за рахунок
випуску інфраструктурних облігацій є більш вигідним, ніж фінансування за
рахунок основних джерел. Проте найбільший ризик існує у приватного
партнера, оскільки як відсоток за отримані кошти від інвестора, так і основну
частину боргу йому потрібно повернути в будь-якому випадку, незалежно
від сплати за надані послуги споживачами. Водночас для інвестора така
форма вкладення грошей є менш ризиковою, оскільки він відповідно до [174]
угоди ДПП отримав гарантію, відповідно до якої, у разі невиконання своїх
зобов'язань приватним партнером, державний партнер повертає інвестору
раніше вкладені їм кошти. У той же час підприємство комунального
господарства не зазнає ніяких ризиків – отримує виконані повною мірою
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заплановані заходи енергозбереження, при цьому не витрачаються ані власні
кошти підприємства, ані кошти державного та місцевих бюджетів.
У зв’язку з цим наявність налагодженого й досконалого механізму
фінансування заходів енергозбереження за рахунок додаткових джерел є
практично

єдиним

шляхом

(але

недостатньо

розвиненим)

стосовно

вирішення питань, пов’язаних із фінансуванням заходів енергозбереження.
Отже,

з

метою

поширення

практики

диверсифікації

джерел

фінансування заходів енергозбереження на підприємствах комунального
господарства було запропоновано схему та порядок випуску, розміщення та
погашення інфраструктурних облігацій на підприємствах комунального
господарства, чим доводиться перспективність таких операцій у діяльності
підприємств

цієї

сфери,

особливо

за

сучасних

складних

умов

їх

функціонування.
Висновки до розділу 3

1.

Із

метою

розв'язання

вищезазначених

проблем

розроблено

концептуальну модель формування ЕМЕ на підприємствах комунального
господарства із визначенням мети формування цього механізму, а саме:
забезпечення

раціонального

й

економного

споживання

енергетичних

ресурсів у межах реалізації відповідних програм енергозбереження на
підприємствах комунального господарства. Для досягнення поставленої мети
визначено завдання формування ЕМЕ на підприємствах комунального
господарства. Обґрунтовано, що до елементів ЕМЕ на підприємствах
комунального господарства відносяться: принципи, за якими за допомогою
підсистем,

що

оптимального

взаємодіють
функціонування

між
ЕМЕ

собою,
та

створюється

забезпечується

середовище
ефективність

реалізації таких заходів енергозбереження, як: заміна, ремонт (модернізація),
автоматизація та інші техніко-технологічні заходи.
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2. На основі положень розробленої концептуальної моделі формування
ЕМЕ сформовано порядок формування ЕМЕ на підприємствах комунального
господарства. Реалізацію сформованого порядку наведено як комплекс дій,
що мають здійснюватися поетапно з урахуванням розробленого алгоритму,
яким передбачається впровадження креативної моделі, якою визначається
система індикаторів, що застосовуються під час формування ЕМЕ, розробки
пропозицій щодо створення відділу енергоаудиту, а також розробки заходів
енергозбереження,

фінансування

яких

пропонується

здійснювати

з залученням коштів приватних партнерів на засадах ДПП.
3. На підставі вивчення зарубіжного досвіду використання сучасних
фінансових інструментів свідчимо про успішність залучення коштів
приватних партнерів у фінансуванні інфраструктурних проектів і різних
програм розвитку шляхом випуску інфраструктурних облігацій. Зважаючи на
законодавчу неврегульованість цього питання, розглянуто світовий досвід
використання коштів приватних партнерів у фінансуванні інфраструктурних
проектів, що дало можливість визначити особливості інфраструктурних
облігацій. Узагальнюючи наявні підходи, розроблено схему та порядок
випуску, розміщення та погашення інфраструктурних облігацій у межах
ДПП. Умовний приклад можливості фінансування заходів енергозбереження
шляхом випуску інфраструктурних облігацій розглянуто на підприємствах
комунального господарства м. Харкова. Закріплення на законодавчому рівні
питань щодо розвитку використання інфраструктурних облігацій на
вітчизняному фондовому ринку продемонструє потенційним інвесторам
можливість

і

перспективність

запровадження

такого

інструменту

фінансування за сучасних умов на підприємствах комунального господарства,
а також підтвердиться ефективність виконання їх специфічних функцій.

Основні результати досліджень та положень, що викладені в розділі,
віднайшли відображення в публікаціях [65; 69; 70; 71; 73; 74; 77; 82; 84; 88].
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ВИСНОВКИ
У

дисертаційній

роботі

зроблено

теоретичне

узагальнення

й

запропоновано вирішення наукового завдання, що відображається в
обґрунтуванні теоретико-методичних підходів і розробці

практичних

рекомендацій щодо формування ЕМЕ на підприємствах комунального
господарства. На підставі результатів проведеного дослідження отримані такі
висновки:
1. Дослідження існуючих теоретичних підходів до розкриття сутності
поняття ЕМЕ у контексті понять "економічний механізм на підприємстві" й
"енергозбереження" дозволило, по-перше, визначити його як сукупність
економічних методів, способів, форм, інструментів та важелів впливу на
економічні відносини та процеси, якими, завдяки функціям управління,
забезпечується розробка та реалізація заходів щодо раціонального й економного
споживання енергетичних ресурсів, по-друге, виокремити й охарактеризувати
основні функції, які виконує ЕМЕ на підприємстві, а саме: управління,
стимулювання, регулювання, ресурсозбереження.
2. В результаті узагальнення практики запровадження ДПП встановлено,
що накопичений міжнародний досвід може бути успішно використаний
Україною

при

реалізації

проектів

та

програм

енергозбереження

в

інфраструктурній сфері. Проте в Україні, через низку проблем, досвіду
завершених проектів ДПП немає. Зважаючи на необхідність удосконалення
існуючих теоретико-методичних положень щодо взаємодії державних та
приватних партнерів та необхідності розв'язання проблем на комунальних
підприємствах, пов’язаних із енергозбереженням, в роботі розроблено модель
механізму реалізації заходів енергозбереження на підприємствах цієї сфери на
засадах ДПП.
3. На підставі показників, які характеризують енергозбереження
дійшли висновку, що економіка України є надзвичайно енергоємною, яка у 23 рази перевищує середній рівень енергоємності ВВП розвинутих країн світу.
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Визначено, що в Україні спостерігається невиконання в повній мірі
запланованих заходів енергозбереження, в основному через несвоєчасне
фінансування із коштів державного та місцевого бюджетів, а також
обмеженість власних коштів підприємств що певною мірою призводить до
низької

ефективності

реалізації

державних

і

регіональних

програм

енергозбереження (20 – 30%). Виокремлено чинники, що впливають на
процес формування і реалізації заходів енергозбереження на комунальних
підприємствах.
4.

Визначено,

що

ефективність

оцінювання

реалізації

програм

енергозбереження значною мірою залежить від досконалості відповідного
методичного забезпечення. Встановлено, що представлені в науковій літературі
методичні підходи щодо такого оцінювання не в повній мірі враховують
секторальні особливості діяльності підприємств комунального господарства й
передбачають

використання

переважно

результуючих

показників,

що

унеможливлює оцінювання ефективності реалізації програм енергозбереження з
позиції процесу й результату. У зв'язку з цим розроблено методичний підхід до
комплексного оцінювання ефективності реалізації програм енергозбереження
на підприємствах комунального господарства за допомогою інтегрального
показника, який будується на основі показників, що дають можливість оцінити
ефективність

реалізації

програм

енергозбереження

з

позиції

процесу

та результату та нівелювати недоліки існуючих методик оцінювання.
5. За результатами розрахунку інтегрального показника ефективності
реалізації програм енергозбереження комунальних підприємств м. Харкова за
2010-2015 рр. встановлено, що найвищий рівень ефективності реалізації
програм

енергозбереження

на

підприємствах

цієї

сфери

м. Харкова

спостерігався на КП "Харківводоканал" (6,06), найнижчий - на КП
"Міськсвітло" (1,39). Існування значних розбіжностей між інтегральними
показниками

ефективності

реалізації

таких

програм

пояснюється

особливостями розробки та фінансування програм цих підприємств. Серед
перспективних

шляхів

підвищення

ефективності

реалізації

програм
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енергозбереження на комунальних підприємствах визначено наступні:
закріплення на законодавчому рівні обов’язковості розробки і реалізації
програм енергозбереження на підприємствах комунального господарства;
внесення змін у чинне методичне забезпечення щодо розробки програм
енергоефективності

та

енергозбереження

з

урахуванням

галузевих

особливостей комунальних підприємств; оцінювання ефективності реалізації
програм енергозбереження доцільно здійснювати на основі процесного
підходу в розрізі стадій: формування, реалізації та контролю.
6. Запропоновано концептуальний підхід до формування ЕМЕ на
підприємствах комунального господарства, особливість якого полягає у
визначенні взаємопов’язаних положень щодо визначення мети, завдань і
принципів формування такого механізму, його структуризації та відбору
елементів. Використання розробленого підходу на практиці забезпечує
можливість

розробки

і

втілення

програмних

настанов

і

заходів

енергозбереження на підприємствах комунального господарства, особливо
для підприємств, які не розробляють заходів і програм енергозбереження.
7. Для ефективного впровадження запропонованого концептуального
підходу побудови ЕМЕ на підприємствах комунального господарства
розроблено порядок формування ЕМЕ на підприємствах цієї сфери, що
передбачає застосування креативної моделі формування ЕМЕ, врахування
пропозицій щодо створення відділу енергоаудиту, а також розробку заходів
енергозбереження,

фінансування

яких

пропонується

здійснювати

із залученням коштів приватних партнерів на засадах ДПП.
8. Враховуючи необхідність поширення практики диверсифікації
джерел

фінансування

заходів

енергозбереження

на

підприємствах

комунального господарства у межах реалізації відповідних програм в роботі
запропоновано схему та порядку випуску, розміщення та погашення
інфраструктурних облігацій на підприємствах цієї сфери. Розроблений
організаційний
демонструє

підхід

до

потенційним

використання
інвесторам

інфраструктурних

можливість

і

облігацій

перспективність
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запровадження такого інструменту фінансування за сучасних умов на
підприємствах

комунального

господарства,

ефективність виконання їх специфічних функцій.

а

також

підтверджує
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