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Проаналізовано основні джерела залучення іноземних інвестицій в жКг україни завдяки міжнародним 
інститутам фінансування (Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБрр) та Європейський банк 
реконструкції та розвитку (ЄБрр). виділено найбільш значущі для харківської області проекти, що на-
разі здійснюються за коштом міжнародного фінансування.
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Постановка проблеми. житлово-комуналь-
не господарство є надзвичайно важливим 

елементом соціальної інфраструктури, оскільки 
саме житлово-комунальне господарство дуже 
помітно впливає на якість життя та задоволе-
ність станом соціальної інфраструктури, а також 
доступність та якість послуг житлово-комуналь-
ного господарства є важливим показником роз-
витку для країн, що розвиваються. 

того ж часу, якщо в житлово-комунально-
му господарстві є проблеми або недоліки, вони 
впливатимуть на життя кожної людини в країні. 
саме тому сьогодні приділяється така увага ро-
боті над поліпшенням стану житлово-комуналь-
ного господарства та ресурсам що необхідні для 
вирішення наявних на сьогодні проблем – і од-
ним із таких ресурсів можуть стати міжнародні 
інвестиції.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
згідно до закону україни «Про інвестиційну ді-
яльність», інвестиційною діяльністю є сукупність 
практичних дій громадян, юридичних осіб і дер-
жави щодо реалізації інвестицій [1]. того ж часу, 
згідно до закону україни «Про режим іноземного 
інвестування» [2], іноземні інвестиції визначають-
ся як цінності, що вкладаються іноземними інвес-
торами в об'єкти інвестиційної діяльності відповід-
но до законодавства україни з метою отримання 
прибутку або досягнення соціального ефекту. 

оскільки іноземні інвестиції є дуже комплек-
сним явищем, різні автори акцентують увагу на 
різних аспектах іноземного інвестування, пропо-
нуючи свої визначення. так, а.Ю. Єгоров опи-
сує іноземні інвестиції як специфічний інститут 
економічної взаємодії між фірмою-виробником 
товарів (послуг) з однієї країни та їх спожива-
чами (фірмами, домогосподарствами) з іншої 
[3], роблячи акцент на аспект процесу вза-
ємодії суб’єктів з різних країн. т.а. говорушко 
та н.і. обушна визначають іноземні інвестиції як 
сукупність грошових, майнових, інтелектуальних 
та інших цінностей, які вкладаються іноземними 
інвесторами в об’єкти підприємницької та інших 
видів діяльності на території україни з метою 
отримання при цьому вигоди – прибутку (дохо-
ду) та/або ж досягнення економічного, соціаль-
ного, інноваційного або екологічного ефектів [4], 
тим самим привертаючи увагу до аспекту сприй-
няття іноземних інвестицій як сукупності певних 
цінностей. тоді як за визначенням Міжнародного 
валютного фонду (МвФ) та організації економіч-

ного співробітництва та розвитку інвестиції, що 
здійснюються за межами національних кордонів 
з метою розширення виробництва товарів і по-
слуг, закупівлі товарів для імпорту в країну ба-
зування або експорту в треті країни [5]. згідно 
до цього визначення, ознакою прямих іноземних 
інвестицій є те, що інвестору належить управ-
лінський контроль над підприємствами, і тим 
самим акцентується увага на ролі, яку іноземні 
інвестори відіграють у діяльності підприємства.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. однак питання особливостей 
професійної мотивації у менеджерів розкриті ще 
в недостатній мірі.

формулювання цілей статті. Проаналізувати 
основні джерела залучення іноземних інвестицій 
в жКг україни завдяки міжнародним інститу-
там фінансування.

виклад основного матеріалу. згідно до за-
кону україни «Про режими іноземного інвес-
тування», іноземні інвестиції є результатом ді-
яльності іноземних інвесторів – суб'єктів, які 
провадять інвестиційну діяльність на території 
україни, а саме юридичних осіб, що створені 
згідно до законодавства іншої країни, фізичних 
осіб – іноземців, що не мають постійного місця 
проживання на території україни і не обмеже-
ні у дієздатності, іноземні держави, міжнародні 
урядові та неурядові організації, а також інших 
іноземних суб'єктів інвестиційної діяльності, що 
визнаються такими відповідно до законодавства 
україни. вони можуть здійснювати інвестування 
у наступних формах: 

– часткова участь у підприємствах, що ство-
рюються спільно з українськими юридичними 
і фізичними особами;

– придбання частки діючих підприємств;
– створення підприємств, що повністю нале-

жать іноземним інвесторам;
– створення філій та інших відокремлених 

підрозділів іноземних юридичних осіб;
– повне придбання у власність діючих підпри-

ємств;
– придбання не забороненого українським 

законодавством нерухомого чи рухомого май-
на, включаючи будинки, квартири, приміщення, 
обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти 
власності;

– пряме одержання майна та майнових комп-
лексів, у вигляді акцій, облігацій та інших цінних 
паперів;
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– придбання самостійно чи за участі україн-
ських юридичних або фізичних осіб прав на ко-
ристування землею та використання природних 
ресурсів на території україни;

– придбання інших майнових прав;
– господарська (підприємницька) діяльність 

на основі угод про розподіл продукції;
– в інших формах, які не заборонені законами 

україни.
варто зазначити, що іноземне інвестування 

може проводитись і без створення юридичної 
особи на підставі договорів із суб'єктами госпо-
дарської діяльності україни.

для іноземних інвесторів на території укра-
їни встановлюється національний режим ін-
вестиційної та іншої господарської діяльності, 
за винятками, передбаченими законодавством 
україни та міжнародними договорами україни. 
варто зазначити, що у випадку, коли міжна-
родним договором україни встановлені правила, 
відмінні від правил, прописаних в українському 
законодавстві про іноземні інвестиції, вищу силу 
мають правила міжнародного договору. 

одним із найперспективніших джерел між-
народного фінансування є міжнародні інститути 
фінансування. серед них одними із найвизначні-
ших, особливо на території харківської області, 
є Міжнародний банк реконструкції та розвит-
ку (МБрр) та Європейський банк реконструкції 
та розвитку (ЄБрр).

Міжнародний банк реконструкції та розвитку 
(МБрр) є організацією глобального розвитку, що 
належить 189 країнам-членам. Будучи найбіль-
шим банком розвитку в світі, МБрр підтримує 
місію групи світового банку, надаючи позики, 
гарантії, продукти управління ризиками та кон-
сультаційні послуги країнам з середнім рівнем 
доходу, а також найбільш кредитоспроможним 
країнам з низьким рівнем доходу. Крім цього, 
МБрр здійснює координацію заходів реагування 
на регіональні і глобальні проблеми.

створений в 1944 році з метою надання допо-
моги європейським країнам у відновленні еконо-
міки після другої світової війни, сьогодні МБрр, 
спільно з Мар – фондом для найбідніших кра-
їн – є основою світового банку. обидві органі-
зації тісно співпрацюють з іншими інститутами 
групи світового банку, а так само з представ-
никами приватного і державного секторів, допо-
магаючи країнам, що розвиваються скорочувати 
бідність, досягти економічного зростання і наро-
щувати добробут. 

група світового банку співпрацює з країнами 
із середнім рівнем доходу, які є одночасно його 
клієнтами, акціонерами і важливими гравцями 
на світовій арені. у міру розвитку цієї співпраці 
МБрр пропонує урядам національного і субна-
ціонального рівня інноваційні фінансові рішення, 
включаючи фінансові послуги (позики, гарантії 
та продукти управління ризиками), а також ана-
літичні та консультаційні послуги (в тому числі 
на платній основі).

МБрр фінансує проекти у всіх секторах і на-
дає технічну допомогу та експертну підтримку 
на різних стадіях проектів. Фінансові продукти 
і послуги МБрр допомагають країнам підвищу-
вати стійкість до шоків, полегшуючи їм доступ до 
продуктів, пом'якшувальною негативний вплив 

стихійних лих, погодних катаклізмів, а також ко-
ливань валютних курсів, процентних ставок і цін 
на сировинні товари.

Консультаційні послуги в області державно-
го боргу та управління активами допомагають 
урядам, державним установам та організаціям, 
які займаються питаннями розвитку, зміцнювати 
інституційний потенціал, необхідний для збере-
ження і нарощування фінансових ресурсів.

МБрр підтримує зусилля урядів не тільки 
в області вдосконалення управління державними 
фінансами, але і в сфері поліпшення інвестицій-
ного клімату, усунення недоліків в сфері надання 
послуг і прийняття інших соціально-економічних 
та інституційних заходів [6].

Більш ніж за 20 років співпраці МБрр надав 
україні коштів на суму понад 12 млрд. дол. сШа 
в рамках більше 70 проектів [7].

за станом на 21.11.2018 за інформацією ресур-
су open aid ukraine за допомогою МБрр на те-
риторії україни реалізується 23 проекти. 

згідно до Концепції партнерства з україною 
на 2017-2022 роки [8], МБрр визначено декілька 
цільових напрямків взаємодії. Першим напрямком 
є розкриття потенціалу приватного сектору шля-
хом інституційної реформи та здійснення ключо-
вих інвестицій, покликаних забезпечити функціо-
нування ринків. до цього напрямку включені такі 
завдання як підвищення якості інфраструктурних 
послуг, особливо у сфері енергетики та транспор-
ту, створення рівних умов для ведення бізнесу 
шляхом реалізації інституційних реформ, покли-
каних розблокувати можливості для здійснення 
приватних інвестицій, земельна реформа, що пе-
редбачає створення ринку землі та підвищення 
продуктивності сільського господарства.

другим напрямком співпраці МБрр та украї-
ни є фіскальна та фінансова стабільність. за цим 
напрямком визначено наступні завдання: усу-
нення найголовніших структурних причин фіс-
кальної уразливості та уразливості фінансового 
сектору, пом’якшення найбільших середньостро-
кових фіскальних ризиків для виходу на раціо-
нальний розмір бюджетного дефіциту та посту-
пове скорочення державного боргу в перспективі, 
зміцнення фінансового сектору та закладення 
основ для надійного розвитку кредитування.

Ще одним напрямком є ефективність та ін-
клюзивність надання соціальних послуг. завдан-
нями співпраці у цьому напрямку є підвищення 
ефективності та якості послуг охорони здоров’я, 
а також зміцнення адресності соціальної допо-
моги, в тому числі громадам, постраждалим вна-
слідок конфлікту.

Європейський банк реконструкції і розвитку 
(ЄБрр) був заснований в 1991 році після закін-
чення «холодної війни» для того, щоб поліпшити 
становище в центральній і східній Європі. Банк 
інвестує в проекти, які сприяють переходу до 
відкритої ринкової економіки, а також розвитку 
приватної та підприємницької діяльності [9].

ЄБрр працює в більш ніж 30 країнах – від 
центральної і східної Європи до централь-
ної азії, а також в Південному і східному 
середземномор'ї – і є найбільшим інвестором 
в регіоні своїх операцій. до країн, у яких діє 
ЄБрр, окрім україни, відносяться азербайджан, 
албанія, вірменія, Білорусь, Болгарія, Боснія 
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і герцеговина, КЮр Македонія, угорщина, гре-
ція, грузія, Єгипет, йорданія, Казахстан, Кіпр, 
Киргизька республіка, Косово, латвія, литва, 
ліван, Марокко, Молдова, Монголія, Польща, ро-
сія, румунія, сербія, словаччина, словенія, та-
джикистан, туніс, туркменія, туреччина, узбе-
кистан, хорватія, чорногорія та естонія. Банк 
також працює на західному березі річки йордан 
і в секторі газа. чехія стала першою країною, що 
вийшла з числа країн операцій ЄБрр [10].

до пріоритетів ЄБрр відносяться проекти, 
розташовані в країнах, де працює ЄБрр, що 
мають хороші перспективи стати прибутковим, 
мають значний внесок у капітал у грошовій або 
в натуральній формі від спонсора проекту, спри-
ятимуть місцевій економіці та задовольняють 
екологічним стандартам ЄБрр та стандартам 
приймаючої країни. Прийнятними заявниками 
є державні органи, підприємства приватного сек-
тора, мікро-, малі та середні підприємства (через 
посередників або напряму). до секторів та сфер 
підтримки відносяться ділове середовище, до-
ступність та транспорт, захист навколишнього 
середовища, енергетична ефективність та розви-
ток управлінського потенціалу [11].

Банк адаптує рішення до потреб клієнта, про-
екту, конкретної ситуації в країні, регіоні та га-
лузі. він призначає спеціальну команду фахівців, 
які мають досвід у проектному фінансуванні, ре-
гіоні та галузі, праві і навколишньому середовищі. 
ЄБрр фінансує до 35% від загальної вартості про-
екту грін-філд (з нуля) або 35% від довгострокової 
капіталізації усталеної компанії. вимагається до-
даткове фінансування з боку спонсорів та інших 
співфінансувальників. типові проекти приватного 
сектору включають принаймні одну третину ін-
вестицій в акціонерний капітал. допускаються 
внески в формі власного капіталу. життєвий цикл 
проекту може варіюватися від 1 року для проек-
тів поповнення оборотного капіталу або торгового 
фінансування до 15 років для довгострокових су-
веренних інфраструктурних проектів. 

Проектний цикл ЄБрр починається з перегля-
ду концепції, за яким слідують інші етапи. обсяг 
становить від 5 до 250 млн. євро для великих про-
ектів. Фінансування дрібних проектів проводиться 
через місцеві комерційні банки (в україні: Кредит 
Європа Банк, укрексімбанк, уніКредит лізинг).

ЄБрр також надає бізнес-консультації, щоб 
допомогти зростанню та успішності малого та се-
реднього бізнесу на основі ноу-хау мережі між-
народних радників та місцевих консультантів, 
перетворення широкого спектру підприємств, 
включаючи їхні стратегії, маркетинг, операцій-
ну діяльність, управління якістю, енергетичну 
ефективність, фінансовий менеджмент, тощо. 

за станом на 21.11.2018 за інформацією ресурсу 
open aid ukraine за допомогою ЄБрр в україні вті-
люється 54 проекти, 11 з яких пов'язані з ліквіда-
цією наслідків катастрофи на чорнобильській аес.

в лютому 2016 року (03.02.2016 № 975-Viii) 
прийнято закон україни «Про ратифікацію Фі-
нансової угоди (проект «Програма розвитку муні-
ципальної інфраструктури україни») між украї-
ною та Європейським інвестиційним банком» [12].

Фінансовою угодою передбачено залучення 
400 млн. євро для модернізації інфраструктури жит-
лово-комунального господарства україни у сферах:

• теплопостачання;
• водопостачання та водовідведення;
• енергоефективність будівель;
• зовнішнє освітлення населених пунктів;
• поводження з побутовими відходами.
загальний період погашення позики (з ураху-

ванням пільгового періоду):
15 років для субпроектів у сфері зовнішньо-

го освітлення населених пунктів та поводження 
з побутовими відходами;

22 роки для субпроектів у сфері централізо-
ваного теплопостачання та енергоефективності 
будівель;

30 років для проектів у сфері гарячого водо-
постачання, централізованого та нецентралізова-
ного питного водопостачання, водовідведення.

Пільговий період:
3 роки для субпроектів у сфері зовнішньо-

го освітлення населених пунктів та поводження 
з побутовими відходами;

5 років для субпроектів у сфері централізо-
ваного теплопостачання та енергоефективності 
будівель;

8 років для проектів у сфері гарячого водопос-
тачання, централізованого та нецентралізованого 
питного водопостачання, водовідведення.

строки будівництва за субпроектами не мо-
жуть перевищувати тривалість пільгового  
періоду.

Кінцевими бенефіціарами частини позики 
можуть виступати центральні та місцеві орга-
ни виконавчої влади, органи місцевого самовря-
дування, державні та комунальні підприємства 
(включаючи підприємства, державна чи кому-
нальна частка в яких більше 50 відсотків).

Проект «Підвищення енергоефективнос-
ті в секторі централізованого теплопостачання 
україни» – інфраструктурний проект Мінрегіону 
україни, що реалізується за кошти позики Між-
народного банку реконструкції та розвитку [3]. 
впровадження проекту розпочалось в 2014 році. 
строк реалізації проекту – 6 років.

загальна сума позики складає 315,5 млн. 
дол. частка Міжнародного банку реконструкції 
та розвитку –265,5 млн. дол. частка Фонду чис-
тих технологій (далі – Фчт) – 50,0 млн. дол. 

термін погашення для позики МБрр – 18 років;
термін погашення для позики Фчт – 20 років
пільговий період для позики МБрр – 5 років;
пільговий період для позики Фчт – 10 років;
відсоткова ставка для позики МБрр – на 

основі liBor ± «змінний sPread», яка вста-
новлюється на кожні півроку двічі на рік;

відсоткова ставка для позики Фчт – 0,75%;
разова комісія для позики МБрр – 0,25% від 

суми позики;
разова комісія для позики Фчт – 0,45% від 

суми позики;
послуги Мінфіну – 0,01% річних від вибраної 

та непогашеної суми субкредиту.
тож ефективна діяльність житлово-кому-

нального господарства потребує розроблення 
та виконання ефективних галузевих та місцевих 
програм модернізації та розвитку житлово-кому-
нального господарства. особливої уваги потребу-
ють інвестиційні програми та програми розвит-
ку міжнародного співробітництва, в тому числі 
з міжнародними фінансовими інституціями.
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привлечение инОстраннЫх инвестициЙ  
в ЖилищнО-кОммунальнОе хОзяЙствО украинЫ

аннотация
Проанализированы основные источники привлечения иностранных инвестиций в жКх украины бла-
годаря международным институтам финансирования (Международный банк реконструкции и разви-
тия (МБрр) и европейский банк реконструкции и развития (еБрр). выделены наиболее значимые для 
харьковской области проекты, которые осуществляются за счет международного финансирования.
ключевые слова: инвестиции, жилищно-коммунальное хозяйство.
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AttrActiOn Of fOreign inVestment  
in the ukrAiniAn hOusing And cOmmunAL serVices

summary
the main sources of foreign investments attraction in the ukrainian housing and communal services 
through the international financing institutions (the international Bank for reconstruction and develop-
ment (iBrd) and the european Bank for reconstruction and development (eBrd) are analyzed. the most 
significant for the Kharkiv region projects currently being implemented at the expense of international 
financing are highlighted.
keywords: investment, housing and communal services.


