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У статті проведено аналіз закономірностей утворення динамічної складової оцінки вико-

ристання ресурсів у розвитку містообслуговуючої сфери на концесійних засадах. Досліджено
умови формування органами місцевого самоврядування диференційованої плати за концесію,
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І. Вступ0

Використовуючи значні обсяги ресурсів,
серед яких природний газ, нафтопродукти,
електроенергія, органи місцевого самовря-
дування (далі – ОМС), як і пересічні грома-
дяни, тим самим зумовлюють зіткнення в
майбутньому із складнішими умовами енер-
гетичного й ресурсного забезпечення під-
приємств містообслуговуючої та інших сфер
життєзабезпечення населених пунктів. Про-
ведені узагальнення свідчать, що як на за-
гальнодержавному, так і на місцевому рівні
все більша увага з часом приділятиметься
питанням використання залученого та наяв-
ного ресурсно-енергетичного потенціалу,
що супроводжується екстремальними змі-
нами соціально-економічних умов у містах.

За таких умов розвиток містообслугову-
ючої сфери ОМС практично неможливий
без кардинальних перетворень у відносинах
власності, без формування на їх основі рин-
кового інноваційно-інвестиційного середо-
вища. У вирішенні цієї проблеми особливої
актуальності набувають аспекти ефективно-
го регулювання взаємовідносин між пред-
ставницькими органами територіальних
громад та суб’єктами господарювання, які
побудовані на концесійних засадах. Адже
концесія за своєю сутністю може забезпечи-
ти задоволення суспільних потреб територі-
альної громади в муніципальних послугах
шляхом надання ОМС на підставі концесій-
ного договору на платній та строковій основі
суб’єкту підприємницької діяльності (юриди-
чній або фізичній особі) права на створення
(будівництво) та (або) управління (експлуа-
тацію) об’єкта концесії (строкове платне во-
лодіння). При цьому мають визначатись
умови взяття суб’єктом підприємницької ді-
яльності (концесіонером) на себе зо-
бов’язань щодо створення (будівництва) та
(або) управління (експлуатації) об’єктом
концесії, майнової відповідальності та мож-
ливого підприємницького ризику [8]. Саме
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від визначення цих умов, особливо стосов-
но платної основи концесії, залежить її ефе-
ктивність і доцільність з погляду реформу-
вання містообслуговуючої сфери.

Дослідження пов’язане з важливими нау-
ковими, а також практичними завданнями,
які передбачені планом науково-дослідних
робіт Національної академії державного
управління при Президентові України за те-
мою “Науково-методологічні засади контро-
лю діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування у сфері
надання послуг”. При виконанні цієї теми
автором розроблено підходи до визначення
умов передачі ОМС об’єктів містообслуго-
вуючої сфери у концесію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
свідчить, що серед праць, присвячених еко-
номічному оцінюванню за сферами госпо-
дарської діяльності, є такі, де розглядається
важлива для досліджень за обраним напря-
мом категорія – “динамічна рента”, яка за
підходом до її формування може бути адап-
тована для визначення рівня плати за кон-
цесію [2; 6].

Дослідженням питань концесійної діяль-
ності в Україні займались А. Биканова [1],
О. Вікарчук [5], В. Грицишин [7], О. Зельдіна
[10] та ін. Серед зарубіжних учених, які до-
сліджували окремі питання застосування
концесії, можна назвати В. Варнавського [3;
4], П. Десгупта й Г. Хела [13] та ін.

У зарубіжній економічній літературі про-
блеми управління використанням невіднов-
люваних ресурсів за різними напрямами
господарської діяльності розглядаються до-
сить давно. Початок систематизованим до-
слідженням у теорії й практиці цього напря-
му покладено працею Г. Хотеллінга [14]. Ідеї
Г. Хотеллінга набули розвитку в працях його
послідовників [9; 11; 15; 16]. Поява публіка-
цій на подібну тематику в українській літе-
ратурі [9; 11] не випадкова. За останнє де-
сятиліття наша країна має значні проблеми
щодо забезпечення ресурсами, чітко намі-
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тився процес прискореного зростання ви-
трат у ресурсному секторі економіки міст.
Для врахування односпрямованого харак-
теру взаємозв’язку між минулими й майбут-
німи витратами, у праці [11] передбачено
включення до складу поточних витрат час-
тини майбутніх витрат, які неминучі унаслі-
док зміни умов функціонування ресурсного
сектору. Разом з тим, питання диференці-
йованого підходу до визначення умов вико-
ристання об’єктів містообслуговуючої сфери
на умовах концесії не були предметом ком-
плексного дослідження.

Аналіз діяльності підприємств сфери об-
слуговування свідчить, що суспільно необ-
хідні витрати (далі – СНВ) на задоволення
потреби певного року в невідновлюваних
ресурсах включають такі компоненти: ви-
трати на забезпечення ресурсами, які здійс-
нюються безпосередньо в певному році
(граничні витрати); непрямі витрати, що ви-
никають у майбутньому. У [12] непрямі ви-
трати інтерпретуються як “динамічна скла-
дова” СНВ, і їх включення в СНВ зумовлене
тим, що, споживаючи ресурс тепер, слід
сплатити всі витрати, що з’являться в гос-
подарстві в майбутньому.

Різниця між “узагальненими” замикаючи-
ми і поточними граничними витратами може
інтерпретуватись, згідно з [9], як оцінка ди-
намічної обмеженості у забезпеченні ресур-
сами містообслуговуючої сфери (погіршення
умов експлуатації підприємств, які опікують-
ся наданням муніципальних послуг), а в [6] –
як “динамічна рента”. По суті, йдеться про
подібне. Різниця в термінології.

ІІ. Постановка завдання
У названих вище працях переважно ана-

лізувалися закономірності утворення дина-
мічної складової оцінки використання ре-
сурсів, а потрібне вивчення структурно-
функціональної сутності цієї категорії, зок-
рема в розвитку містообслуговуючої сфери
в умовах концесії. Слід відповісти на питан-
ня: чи правомірно розглядати описані вище
ефекти як різновид плати за концесію, яке
місце вони посідають у системі витрат і ре-
зультатів, як співвідносяться з традиційною
оцінкою ресурсного забезпечення, предста-
вленою в науковій літературі? Надання об-
ґрунтованих відповідей на ці питання є ме-
тою статті.

ІІІ. Результати
Для досягнення поставленої мети, потрі-

бно, перш за все, дослідити концесійний
характер оцінки динамічної обмеженості.
Для цього необхідно визначити умови, при-
чину і джерело її виникнення.

Умовою є існування диференціальних
доходів від використання (експлуатації)
об’єкта концесії, розподілених за часом (ди-
намічних диференціальних доходів). Їх ос-
нова – наявність зворотного зв’язку між різ-

ночасовими витратами і результатами. І це
необхідно враховувати при підготовці умов
укладання договору концесії ОМС.

Доведено, що структурні зрушення у
сферах виробництва і споживання, у разі
впровадження концесійних засад, зумовлю-
ють зворотний зв’язок між різночасовими
витратами (результатами). Прикладом поді-
бних зрушень може бути поступове висна-
ження підземних запасів води. Нагрома-
дження шкідливого забруднення також ви-
кликає взаємозумовленість різночасових
витрат [13; 15].

У процесі досліджень умов розвитку міс-
тообслуговуючої сфери виникає також про-
блема, пов’язана з методологією вимірю-
вання динамічних доходів. За аналогією з
питаннями методології вимірювання статич-
ної плати за передання об’єктів у концесію
можна виділити два підходи: вимірювати її
величину і вивчати властивості формування
останньої, описуючи фактичну ситуацію
(розглядати фактичний рівень диференціа-
льних доходів), або побудувати модель, що
описує процес максимізації сумарної віддачі
концесійного ресурсу за період його експлу-
атації. Другий варіант передбачає, що всі
характеристики, пов’язані з утворенням пла-
ти за концесію (індивідуальні і замикаючі
витрати, обсяги використання ресурсу та ін.)
виступають у моделі шуканими змінними.
Перший підхід передбачає, що, наприклад,
зростання за часом замикаючих витрат за-
дається автономно. Така теоретична схема
реалізується тоді, коли екзогенно задається
експоненціальне зростання замикаючих ви-
трат.

Встановлено, що замикаючі витрати екс-
плуатації об’єктів на умовах концесії є фун-
кцією часу, яка не залежить ні від нагрома-
джених обсягів ресурсів, необхідних для
забезпечення містообслуговуючої сфери
(інтенсивності залучення ресурсів у попере-
дні періоди часу), ні від будь-яких інших
чинників.

Дослідження свідчать, що навряд чи мо-
жна говорити про зворотний зв’язок між ви-
тратами, рівень яких зумовлений. У цьому
випадку зворотний зв’язок між різночасови-
ми витратами повинен виникати через те,
що, споживаючи ресурс сьогодні, ми зумов-
люємо зростання витрат у майбутньому.
Поточне навантаження на природний сектор
при цьому встановлює глибину зворотного
зв’язку, міру збільшення майбутніх витрат.
На нашу думку, формалізація й оптимізація
цього взаємозв’язку є метою побудови мо-
делей формування динамічної плати за екс-
плуатацію підприємств містообслуговуючої
сфери на засадах концесії.

Динамічна плата за експлуатацію підпри-
ємств містообслуговуючої сфери на засадах
концесії може формуватися за будь-яким
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напрямом, схильним до структурних пере-
творень. Підходи до моделювання передба-
чають, що споживання певного виду ресур-
сів для експлуатації підприємств містообс-
луговуючої сфери потрібно розподілити за
роками періоду концесії. Передбачається,
що в момент закінчення цього періоду ефе-
ктивнішим стане використання його замін-
ника. Наприклад, на зміну використанню
природного газу має прийти електроенергія.

Розроблена модель, яка передбачає від-
творення залежності народногосподарської
ефективності використання ресурсу в місто-
обслуговуючій сфері в певному році у ви-
значеному обсязі з урахуванням: обсягу за-
лучення ресурсів з певного джерела (вико-
ристання невідновлюваних ресурсів); харак-
теристики корисності ресурсу на одиницю
виміру його обсягу, що надаються з цього
джерела; рівня ефективного використання
ресурсу на одиницю виміру його обсягу, які
надаються з цього джерела у певному році;
витрат, що забезпечують ефективне вико-
ристання ресурсу з розрахунку на одиницю
їх обсягу; характеристики потужностей для
залучення та опрацювання ресурсів; мож-
ливих обсягів залучення ресурсів з певного
джерела та кількості таких джерел.

При дослідженні моделі встановлено, що
граничні витрати на надання муніципальних
послуг з використанням ресурсів кожної ка-
тегорії (кожного джерела) збігаються між
собою. Водночас оцінка динамічної обме-
женості ресурсів з певного джерела у сумі з
оцінкою фінансування визначеної сфери
дорівнює диференціальній платі за конце-
сію, розрахованій на одиницю ресурсів, що
використовуються. Ця сума визначає еко-
номічну оцінку можливого ресурсозбере-
ження. Показано, що нестача локалізованих
ресурсів “знецінює” джерело. І якщо умови
концесії розраховані з урахуванням динамі-
чної плати, то в кожен момент встановлено-
го періоду окуповуватиметься експлуатація
об’єкта концесії при використанні ресурсів з
будь-якого джерела, задіяного в динамічно-
му оптимальному прогнозі. Тому, взагалі
кажучи, все одно, коли використовувати ви-
значене джерело ресурсів: на початку чи в
кінці періоду концесії. У таких умовах можна
порушувати стратегію залучення джерел
ресурсів у порядку збільшення експлуата-
ційних витрат. Інтегральний народногоспо-
дарський ефект за період концесії від цього
не зміниться. Водночас, регулювання послі-
довності залучення джерел ресурсів дає
змогу отримати ряд непрямих ефектів. На-
приклад, ураховуючи нерівномірне наван-
таження на інвестиційний комплекс, залу-
чення дорогих джерел ресурсів можна при-
урочити до тих періодів, коли ефективність
використання інвестиційних ресурсів у ціло-
му в місті починає знижуватися (тобто коли

вони найменш лімітовані). У періоди підви-
щеного попиту на інвестиційні ресурси доці-
льно залучати дешевші джерела. Погоджу-
ючи таким чином якісні зміни ресурсної бази
зі структурними зрушеннями в пов’язаних
видах послуг, можна згладити такі, напри-
клад, наслідки структурних зрушень, як дов-
готривале розузгодження попиту і пропози-
ції на ресурси та ін. Запропонована страте-
гія залучення енергетичних ресурсів для
надання послуг може замінити безпосеред-
нє резервування інвестиційних ресурсів.

Тепер про співвідношення статичної і ди-
намічної плати за концесію. Створюється
враження, що оцінка джерела ресурсів пев-
ного виду в момент t складається з двох ос-
новних складових:

= −t
i t iR z z і t

i tR z= ,

де tz  – граничні витрати в році t;

iz  – експлуатаційні витрати на викорис-
тання ресурсів, які притаманні джерелу i;

t
iR  – динамічна складова оцінки (однако-

ва в році i для всіх джерел);
t
iR  – “статична” плата за концесію, що

характеризує відносні відмінності джерел
ресурсів.

У міру наближення до моменту закінчен-
ня періоду концесії величина t

iR  знижуєть-

ся, а t
iR  зростає (цей висновок характерний

для моделей, де погіршення умов експлуа-
тації об’єктів концесії задається функціона-
льно). Водночас, як свідчать проведені до-
слідження, послідовність залучення джерел
ресурсів у сферу господарської діяльності
на умовах концесії може суттєво відрізняти-
ся. У цьому випадку динаміка t

iR  неодно-
значна, та й взагалі, сам принцип поділу
плати за концесію на дві складові ставиться
під сумнів.

IV. Висновки
Можна констатувати, що необхідність

динамічної плати за використання об’єктів
містообслуговуючої сфери на умовах кон-
цесії зумовлена існуванням динамічної об-
меженості ресурсів, що виявляється лише в
процесі формування довгострокової політи-
ки ОМС у сфері послуг. До динамічної об-
меженості призводить або вичерпання не-
відтворюваного ресурсу (мінеральної сиро-
вини, асиміляційної ємкості території з на-
громаджуваних забрудників), або великома-
сштабні структурні зрушення, що мають
своїм наслідком тривале розузгодження між
попитом і пропозицією на ресурси.

Вивчення сутності категорії “динамічна
плата в умовах концесії” дає змогу сформу-
лювати деякі рекомендації щодо вдоскона-
лення механізму управління господарською
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діяльністю з боку ОМС, і хоча це – предмет
окремої статті, тут наводимо найбільш важ-
ливі. По-перше, за складними, ресурсоміст-
кими напрямами діяльності у містообслуго-
вуючій сфері доцільно використовувати
встановлення такого спеціального режиму
господарювання, як концесія, умови якого
розраховані на основі динамічного оптима-
льного плану із стягненням платежів пропо-
рційно річному обсягу використання ресур-
сів. ОМС ніби продає підприємству, переда-
ному в концесію, невідновлювані ресурси.
Варіюючи значення платежів в умовах кон-
цесії, можна управляти обсягами залучення
ресурсів у сферу містообслуговуючої госпо-
дарської діяльності. По-друге, потрібно пе-
редбачити механізми, які компенсують нас-
лідки великомасштабних змін, викликаних
структурними зрушеннями у сфері спожи-
вання, шляхом упровадження ресурсозбері-
гаючих технологій. Нарешті, слід мати на
увазі, що всі заходи, спрямовані на управ-
ління динамічними ефектами, життєздатні
лише у відповідних соціально-економічних
умовах. Тому питання визначення динаміч-
ної плати в господарській практиці ОМС по-
требує не лише погляду ціни і введення
спеціалізованих платежів, а й, насамперед,
перетворення соціально-економічних відно-
син, інституційної структури управління міс-
том, яка представляє майбутні інтереси те-
риторіальної громади, надання у свідомості
посадових осіб місцевого самоврядування
високої соціальної пріоритетності вирішен-
ню довготривалих завдань забезпечення
перманентного безкризового розвитку на
тривалий період. Без цього заходи щодо
“динамізації” форм і методів управління міс-
тообслуговуючою сферою можуть піти лише
на шкоду.

Перспективи подальших розвідок у цьо-
му напрямі можуть стосуватись дослідження
особливостей реалізації запропонованого
підходу за повноваженнями ОМС, які пе-
редбачають розвиток містообслуговуючої
сфери.
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Гарькавий И.Б. Концессионные основы укрепления градообразующей сферы органа-
ми местного самоуправления

В статье проведен анализ закономерностей образования динамической составляющей
оценки использования ресурсов в развитии градообразующей сферы на принципах концессии.
Исследованы условия формирования органами местного самоуправления дифференцирован-
ной платы за концессию, ее место в системе расходов и результатов деятельности пред-
приятий сферы обслуживания.

Ключевые слова: орган местного самоуправления, градообразующая сфера, использова-
ние ресурсов, концессия, дифференциация платы за концессию.

Gar’kaviy I. Concession’s bases of strengthening of sphere of maintenance of city organs of
local self-government

The analysis of conformities to law of formation of dynamic component estimation of the use of
resources is conducted in development of sphere of maintenance of city on principles of concession.
The terms of forming of local self-government of the differentiated paying organs are investigational for
a concession, its place in the system of charges and results of activity of enterprises of sphere of
service.

Key words: organ of local self-government, sphere of maintenance of cit, use of resources,
concession, differentiation of paying for a concession.




