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У статті аналізується питання управління активами підприємств водопостачання та водовідве�
дення. Автор статті доводить, що управління активами безпосередньо впливає на рівень якості
та вартості послуг з водопостачання та водовідведення, а тому має належним чином регулю�
ватись державою. Автор розглядає питання активів підприємств, їх структуру та значення, ана�
лізує дослідження експертів щодо ефективності діяльності комунальних підприємств у частині
використання активів підприємств для доходів. Управління активами підприємства водопос�
тачання та водовідведення є системою принципів і методів розробки й реалізації управлінсь�
ких рішень, пов'язаних з формуванням активів, їх ефективним використанням в операційній
діяльності підприємства й організацією їх обороту. Держава має регулювати якість, вартість
послуг з водопостачання та водовідведення та технічний стан підприємств водопостачання та
водовідведення. Для цього на державному рівні мають бути прийняті стандарти якості управ�
ління та ефективності діяльності підприємств водопостачання та водовідведення, а регулятор
має моніторити діяльність підприємств на відповідність цим прийнятним стандартам, а також
контролювати достатній обсяг коштів на оновлення основних фондів підприємств у рамках та�
рифу.

This article analyzes the assets management of water supply and wastewater companies. The
author of the article argues that asset management directly affects the level and quality of water and
wastewater services, and therefore should be properly regulated by the state. The author examines
the issues of enterprise assets, their structure and value, analyzes expert studies on the efficiency
of utility companies in the use of enterprise assets for income. Asset management of water supply
and wastewater is a system of principles and methods of development and implementation of
management decisions related to the formation of assets, their effective use in the operational
activities of the enterprise and the organization of their turnover. The state should regulate the quality,
cost of water supply and wastewater services and the technical condition of the water supply and
wastewater companies. The author points out that today there are no mandatory standards for asset
management, quality management, water supply and wastewater in Ukraine. ISO international
standards for such matters are not binding and may be voluntarily used by enterprises. But this
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нестабільність та деформованість державних інсти�

туцій безпосередньо впливають на стан економічної

середи країни. В свою чергу, нестабільність зовнішньої

середи впливає на діяльність всіх суб'єктів ринкової

інфраструктури, особливо на діяльність підприємств

водопостачання та водовідведення, як суб'єктів природ�

ної монополії, що регулюються державою. Вплив цих

зовнішніх факторів на стан та розвиток сфери водопо�

стачання та водовідведення настільки великий, що яким

би ефективним не було управління та регулювання

підприємствами водопостачання і водовідведення, та

якими б ефективними та перевіреними розвинутими

західними країнами не були моделі та інструментарії

управління та регулювання, результат не буде відпові�

дати очікуванням. За таких умов, для виживання

підприємства зобов'язані забезпечувати ефективне ви�

користання активів, підтримувати на достатньому рівні

свою платоспроможність і ліквідність балансу, забез�

печувати життєвонеобхідними послугами споживачів,

належної якості, кількості та доступній вартості. Дер�

жава, в свою чергу, яка визначає механізми регулюван�

ня діяльності підприємств водопостачання та водовідве�

дення як суб'єктів природних монополій має забезпе�

чувати баланс інтересів споживачів та підприємств во�

допостачання та водовідведення. У зв'язку з цим пошук

ефективної моделі управління активами підприємств во�

допостачання та водовідведення, як важливий елемент

антикризового управління підприємствами та держав�

ного регулювання сфери водопостачання та водовідве�

дення, є актуальним питанням, що потребує досліджен�

ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми ефективності управління комунальними

підприємствами, в тому числі управління активами у

approach is inefficient and does not produce the right result. The author believes that the standards
of quality of management and efficiency of water supply and wastewater companies should be
adopted at the state level and become mandatory for water supply and wastewater companies, and
the regulator should monitor the activity of enterprises to meet these acceptable standards, as well
as control sufficient funds for the renewal of fixed assets enterprises within the tariff. The use of
assets management tools allows water supply and wastewater companies to know: the status of the
assets and the risks associated with them; what assets are prioritized for renewal in the short and
medium term; a realistic level of financing that is required to continuously upgrade assets. The author
proposes to take the standard ISO 55001 for any organization (company) that has assets and is
interested in realizing the value of these assets, that is, in managing them (at all stages of their life
cycle — from design, acquisition, construction and commissioning prior to use, maintenance,
modernization and / or disposal).

Ключові слові: активи, управління активами, підприємства водопостачання та водовідведення, дер�

жавне регулювання, стандарти управління активами.

Key words: assets, asset management, water supply and wastewater companies, government regulation, asset

management standards.

сфері житлово�комунального господарства, водопоста�

чання та водовідведення досліджували Агаджанов В.К.

[4], Кучеренко В.Р., Дзезик С.С. [15], Багацька К. [5],

Григораш О.В., Плакида С.І. [7], Забаштанська Т.В. [8],

Лаврененко В.В. [11], Олександренко І.В. [12], Філіпо�

ва О.С. [17], Батракова Т.І. [6] та ін. Проте актуальність

проблеми управління активами у сфері водопостачан�

ня та водовідведення зумовлює необхідність подальших

досліджень у цій сфері.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Основною метою є аналіз питання управління акти�

вами у сфері водопостачання та водовідведення як час�

тини державного регулювання сфери.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У загальному розумінні активи підприємства — це

ресурси, контрольовані підприємством, використання

яких зумовлює збільшення економічних вигід у майбут�

ньому. До їх складу входять усі матеріальні цінності, не�

матеріальні активи та кошти, що належать підприємству

на певну дату, а також їх розміщення та використання.

Оборотні активи — грошові кошти та їх еквіваленти, що

не обмежені у використанні, а також інші активи, при�

значені для реалізації або споживання протягом опера�

ційного циклу, чи протягом 12 місяців з дати балансу. У

балансі активи підприємства розміщені у трьох розді�

лах: 1) необоротні активи; 2) оборотні активи; 3) витра�

ти майбутніх періодів. До необоротних активів належать:

нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні

засоби, довгострокові фінансові інвестиції; довгостро�

кова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові

активи й інші необоротні активи. Головні завдання

управління оборотними активами полягають у: 1) забез�

печенні безперервності процесу виробництва; 2) при�

швидшенні обіговості оборотних активів; поліпшенні
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рентабельності оборотних активів; мінімізації ризиків і

витрат, пов'язаних із формуванням та використанням

оборотних активів [13; 14].

У процесі управління оборотними активами в ме�

жах операційного циклу розрізняють виробничий і

фінансовий цикли. Тривалість виробничого циклу

включає: період обертання середнього запасу сирови�

ни, матеріалів, напівфабрикатів; період обертання се�

реднього обсягу незавершеного виробництва; період

обертання середнього запасу готової продукції. Фінан�

совий цикл підприємства — період обертання грошо�

вих коштів, інвестованих в оборотні активи, починаю�

чи з моменту погашення кредиторської заборгованості

за сировину, матеріали і закінчуючи інкасацією дебі�

торської заборгованості за відвантажену готову про�

дукцію. Формування оптимальних виробничих матері�

альних запасів є однією з головних складових комер�

ційної діяльності підприємства. Заниження величини

оборотних активів призводить до нестійкого фінансо�

вого положення підприємства, перебоїв у виробничо�

му процесі, і як наслідок до зменшення обсягу вироб�

ництва і прибутку. В свою чергу, завищення розділу

оборотних активів знижує можливості підприємства

здійснювати капітальні вкладення щодо розширення

виробництва [13; 14].

Виробнича діяльність підприємств водопостачан�

ня та водовідведення потребує наявності засобів

праці, натурально�речовим складом яких є система

водозабору, очисних споруджень, водоводи, насосні

станції, будинки, транспортні засоби, устаткування і

т.п. До головних засобів відносять також господарсь�

кий інвентар, обчислювальну техніку, засоби автома�

тики і зв'язку вартістю більше 1000 грн і термін служ�

би яких перевищує один рік. Істотним критерієм ос�

новних фондів є їх багаторазова участь у виробничо�

му процесі. Частинами переносячи свою вартість на

вироблену продукцію або послуги, вартісна величи�

на їх зменшується на суму амортизації, а натуральна

форма при цьому не змінюється. Основні засоби

підприємств водопостачання та водовідведення дуже

різноманітні за складом і групуються в залежності від

мети за різними ознаками. Для інвентарного угрупо�

вання основні засоби поділяються на: будівлі; спору�

ди; передавальні пристрої; машини та устаткування;

транспортні основні фонди; інструмент; виробничий

інвентар і приладдя; господарський інвентар; робоча

й продуктивна худоба; багаторічні насадження; капі�

тальні витрати на поліпшення земель; інші основні

фонди. Класифікація основних фондів за вказаними

ознаками є основою організації обліку та аналізу їх

стану, порівняльної характеристики змін і структури

складу [4, с. 66].

За приналежністю основні фонди підприємств во�

допостачання та водовідведення підрозділяють на

власні та орендовані. Власні основні фонди закріплені

за підприємством і відображають їх в його вартісному

вираженні в першому поділі активу балансу. Орендовані

основні фонди одержують на договірній основі від

інших підприємств. Водночас оренда (лізинг) може бути

оперативною і фінансовою. Під оперативною орендою

(оперативним лізингом) розуміють господарську опера�

цію, що передбачає передачу орендарю права користу�

вання основними фондами на термін їх повної аморти�

зації, з обов'язковим поверненням таких основних

фондів їх власнику після закінчення терміну дії лізинго�

вої (орендної) угоди. Основні фонди, що передані в опе�

ративний лізинг, залишаються в складі основних фондів

орендодавця. Фінансова оренда (фінансовий лізинг) —

це господарська операція, що передбачає придбання

орендодавцем за замовленням орендаря основних

фондів з наступною їх передачею в користування орен�

дарю на термін, що не перевищує терміну повної амор�

тизації таких основних фондів з обов'язковою подаль�

шою передачею права власності на такі основні фонди

орендарю [4, с. 69].

Важливе значення для забезпечення раціонально�

го відтворення основних фондів має вивчення їх струк�

тури. Структура основних фондів — це відношення кож�

ного виду (групи) до їх загальної вартості, яка вираже�

на у відсотках. На підприємствах водопостачання та

водовідведення України структуру основних фондів у

середньому характеризують таким співвідношенням:

будівлі — 7%; споруди і передатні пристрої — 88%;

машини та устаткування — 3%; транспортні засоби —

1%; інші основні фонди — 1%. За таким розкладом,

переважну групу складають споруди і передатні при�

строї. Це специфічна особливість основних фондів во�

допровідно�каналізаційного господарства, тому що

найбільш дорогі технологічні споруди (насосні станції,

трубопроводи, мережі, контактні освітлювачі, поля зро�

шення і фільтрації, очисні ставки, аерофільтри і біо�

фільтри, метантенки та аеротенки, мулові площадки,

відстійники усіх видів) виконують головну виробничу

функцію — очищають і транспортують воду і стічну ріди�

ну.

Для організації правильної експлуатації основних

фондів потрібний не тільки технічно документальний і

натуральний, але і вартісний облік. У зв'язку з трива�

лим терміном служби вартісна оцінка основних фондів

водопровідно�каналізаційного господарства має певну

трудність. У зв'язку з цим, вартісну оцінку основних

фондів проводять в трьох вимірювачах: 1) за початко�

вою вартістю, тобто в цінах на момент впровадження

основних засобів в експлуатацію; 2) за відбудовною

вартістю, тобто в цінах на момент переоцінки або індек�

сації; 3) за залишковою вартістю, тобто за початковою

або відбудовною вартістю за відрахуванням розміру

фізичного зносу [4, с. 70]. У зв'язку з постійною зміною

ринкових цін вартість основних фондів за об'єктами ста�

рого будівництва згодом стає непорівнянною з вартістю

аналогічних об'єктів більш пізнього введення до експ�

луатації. З метою усунення цього перекручування,

підприємства відповідно до рішень уряду систематично

в період 1992—1996 рр. проводили переоцінку (індек�

сацію) вартості своїх основних фондів. З 1997 р. право

проводити індексацію вартості основних фондів пере�

дано самим підприємствам [4, с. 70].

Інакше кажучи, всі системи водопостачання та водо�

відведення складаються з активів, деякі з них — невидимі

активи під землею, а деякі — надземні видимі активи. Ак�

тиви, які складають систему водопостачання і водовідве�

дення, як правило, з плином часу втрачають цінність че�

рез старіння та зношення. Це зношення систем безпосе�

редньо впливає на якість послуг з водопостачання та во�



Інвестиції: практика та досвід № 15/2019116

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

довідведення. Витрати на експлуатацію та технічне обслу�

говування підприємств зростатимуть із збільшенням віку

активів [16]. Таким чином, вартість і якість послуг з водо�

постачання та водовідведення безпосередньо залежить від

стану активів підприємства водопостачання та водовідве�

дення. А держава, відповідно, має регулювати співвідно�

шення якості, вартості та стану активів підприємств водо�

постачання та водовідведення, стримуючи стрімкість зро�

стання тарифів і не допускаючи руйнації підприємств.

Реалії сьогодення такі, що на більшості підприємств

водопостачання та водовідведення за останні 20 років

не проводилась інвентаризація активів (окрім основних

активів у бухгалтерському обліку для амортизації), їх

оцінка та оформлення технічної документації та ці ак�

тиви. Відповідно, відсутність достовірної інформації на

підприємствах водопостачання та водовідведення про

те, які і в якому стані є труби, засувки, лічильники, ко�

лодязі, тощо, відсутність плану їх заміни та амортизації

впливає на рівень втрат води під час транспортування

до споживача в середньому 50—60% по Україні. А це,

за розрахунками експертів, складає 1 мільйон 300 ти�

сяч гривень на 100�тисячне місто. Відсутність капіталь�

них інвестицій та недостатність операційних витрат че�

рез недоотримання коштів у тарифі на оновлення при�

звело до сьогоднішнього стану мереж. Як наслідок, ек�

сплуатація стає все дорожчою, а якість послуги — все

гіршою [10].

За допомогою показників щодо вартості активів і

доходів підприємств можна проаналізувати ефек�

тивність використання активів підприємством, тобто

фінансову віддачу від вкладених коштів. Наприклад,

експерти проаналізували ефективність управління ко�

мунальними підприємствами, що функціонують в об�

ласних центрах, та розпоряджаються власністю гро�

мади протягом 2016—2017 років у п'яти обласних

центрах України: Вінниці, Івано�Франківську, Кропив�

ницькому, Рівному, Чернігові. У всіх цих містах сукуп�

но функціонують 104 комунальні підприємства [5].

Кількість підприємств, що обслуговують інфраструк�

туру обласних центрів, корелюється з кількістю на�

селення: для 372,6 тис. мешканців Вінниці створено

37 комунальних підприємств, в Івано�Франківську,

який має найменшу кількість населення серед нашої

вибірки — 227 тис. мешканців, функціонує 12 кому�

нальних підприємств. У середньому на одне кому�

нальне підприємство припадає близько 13 тис. насе�

лення. Ці підприємства разом генерують 450 млн грн

збитків у рік. Вони покриваються з місцевого бюдже�

ту, значна частина якого складається з податків місце�

вих жителів [5].

Аналіз активів досліджуваних комунальних

підприємств показав, що найбільше активів вартістю 8,8

млрд грн мають комунальні підприємства Чернігова

(рис.1). На 37 вінницьких комунальних підприємств при�

падає 5,1 млрд грн активів. Невелика порівняно сума

активів Рівного пояснюється виведенням з балансів

місцевих житлово�експлуатаційних управлінь будинків,

що були зняті з обслуговування.
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Рис. 1. Активи комунальних підприємств
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Самі по собі активи комунальних підприємств не є

дуже цінною інформацією, адже відомо, що активи ма�

ють економічну цінність лише тоді, коли вони викорис�

товуються з метою отримання доходів. На рисунку 2

наведено дані щодо доходів досліджуваних комуналь�

них підприємств.

Наведене дослідження показало, що активи кому�

нальних підприємств використовуються дуже неефек�

тивно. Наприклад, у Чернігові 8,8 млрд грн активів за�

лучено для отримання лише 397 млн грн доходів. Не�

ефективність комунальних підприємств підтверджуєть�

ся показником оборотності активів, який оцінює скільки

товарів і послуг продано за досліджуваний період на

кожну гривню активів підприємства. Якщо у типового

фондомісткого виробничого підприємства цей показник

зазвичай коливається навколо значення 0,8, а у торгівлі

— 1 і більше, то у комунальних підприємств Чернігова

сукупна оборотність становить 0,045, Вінниці — 0,21,

Рівного — 0,64, Кропивницького та Івано�Франківська

— 0,1 [5].

На нашу думку, ці дослідження в певній мірі відоб�

ражають і стан управління активами підприємств водо�

постачання та водовідведення, тому слід зважати на їх

результати. Результати наведеного дослідження

підтверджують необхідність вирішення питання інвен�

таризації та оцінки активів, що використовується

підприємствами водопостачання та водовідведення, та

ефективності управління цими активами.

Управління активами безпосередньо впливає на

процес формування тарифу підприємством. Доходи

підприємства є основним джерелом інвестиційних

програм підприємств, що покривають операційну

діяльність та обслуговування системи. Структура пла�

нованих обсягів фінансування заходів інвестиційних

програм підприємств водопостачання та водовідве�

дення на 2018 рік за джерелами фінансування наве�

дена в таблиці 1.

З наведених даних видно, що основним джерелом

інвестицій, направлених на поліпшення технічного ста�

ну основних фондів підприємств водопостачання та во�

довідведення у 2018 році, як і впродовж попередніх

років, була амортизація в обсягах, що передбачені

структурами тарифів (65 % від загального обсягу інве�

стування). Також залучались кошти за рахунок прибут�

ку, передбаченого у структурі тарифів водоканалів.

Обсяг виробничих інвестицій з прибутку визначається в

розмірах, що є необхідними для поступового відновлен�

ня мереж (покращення функціонування підприємств

водопровідно�каналізаційного господарства), та з ура�

хуванням потреб щодо виконання фінансових зобов'я�

зань підприємств водопостачання та водовідведення

перед міжнародними фінансовими організаціями. Го�

ловними цілями, на досягнення яких було спрямоване

інвестування у 2018 році, були: зниження питомих вит�

рат та втрат енергетичних та інших ресурсів; підвищен�

ня екологічної безпеки; підвищення якості послуг [9].

Документація підприємства щодо затвердження та�

рифу має враховувати всі потреби водопостачального

підприємства та передбачати поточні заміни обладнан�

ня та комплектуючих, особливо таких, що зношуються

регулярно. Наприклад, якщо підприємство замінює хло�

ратор кожні п'ять років, у тарифі мають бути закладені

витрати на його заміну для того, щоб уникнути необхід�

ності звертатися по державне або муніципальне фінан�

сування для покриття таких витрат. Якщо підприємство

започатковує управління активами та розроблює інвес�

тиційну програму, розмір тарифу може зрости оскільки

підприємство переходить зі стану "недофінансування"

до "належного фінансування". Втім, тарифи, що базу�

ються на розумних принципах управління активами мо�

жуть бути легко обгрунтовані регулятору, ЗМІ та спо�

живачам. Управління активами додає прозорості цьо�

му процесу та забезпечує розуміння того, на чому саме

базується формування тарифів. Чим легше обгрунтува�

ти тариф, тим більш висока вірогідність того, що він буде

прийнятий регулятором, політиками та населенням. З

іншого боку, якщо розрахований таким чином тариф є

неприйнятним, план управління активами може бути

використаний для того, щоб визначити які заходи мо�

жуть бути тимчасово відкладені з мінімальним впливом

на рівень обслуговування. В свою чергу регулятор має

здійснювати моніторинг підприємств сфери водопоста�

чання та водовідведення для того, щоб переконатися,

що діяльність підприємств відповідає прийнятним стан�

дартам ефективності діяльності, підприємства виділя�

ють достатній обсяг коштів на оновлення основних

Джерела інвестицій 
Обсяг 

інвестицій, 
млн грн 

Структура 
інвестицій за їх 
джерелами,% 

Амортизація 714,34 65,2 
Виробничі інвестиції з прибутку  228,94  20,9 
Невикористані кошти попередніх 
періодів  

126,78  11,6 

Інші залучені кошти  25,10  2,3 
Усього за 44 інвестиційними 
програмами  

1 095,16  100,0 

Таблиця 1. Джерела інвестицій підприємств водопостачання та водовідведення
у 2018 р.

Джерело: [9].

Стратегія фінансування Витрати на весь термін служби 
Рівень обслуговування Критичні активи 

Інвентаризація активів 

Рис. 3. Основні блоки для планування управління активами
Джерело: [16].
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фондів, як зазначено в документації з визначення та�

рифів [16].

Існує підхід до управління активами системи, який

може допомогти підприємствам водопостачання та во�

довідведення в прийнятті більш ефективних рішень з

управління цими активами, що зношуються. Викорис�

тання засобів управління активами дозволяє підприєм�

ствам водопостачання та водовідведення знати: 1) стан

активів і ризики, що пов'язані з ними; 2) які активи є

пріоритетними для поновлення в короткостроковій і

середньостроковій перспективі; 3) реалістичний рівень

фінансування, яке необхідне для безперервного онов�

лення активів. Експерти визначають п'ять основних по�

нять, необхідних для розробки програми з управління

активами, і вони представлені на рисунку 3.

Водночас інвентаризація активів — база даних і гео�

інформаційна система (ГІС), яка може зберігати інфор�

мацію таким чином, що підприємство водопостачання

та водовідведення розуміє, якими саме активами воно

управляє, де вони знаходяться і в якому вони стані.

Рівень обслуговування — кожне підприємство водопо�

стачання та водовідведення має розуміти, на який рівень

обслуговування мають очікувати споживачі і зацікавлені

сторони, виходячи з його наявних активів. Критичні ак�

тиви — для економічно ефективного використання об�

межених основних фондів необхідно розуміти, які ак�

тиви мають вирішальне значення; тобто, ймовірність та

наслідки їх виходу з ладу матимуть критичні наслідки

для здатності підприємства водопостачання та водо�

відведення надавати необхідний рівень сервісу для спо�

живачів. Вирахування витрат на весь термін служби —

при розгляді капітальних інвестицій важливо подивити�

ся на варіанти ремонту, відновлення та заміни, а також

проаналізувати обрані варіанти в перспективі усього

терміну їх служби, від проектування/будівництва,

експлуатації і до вибуття активів. Стратегія фінансуван�

ня — всі підприємства водопостачання та водовідведен�

ня мають обмежені кошти і повинні зробити певний

аналіз потенційного рівня доходу, який вони зможуть

використовувати для фінансування інвестицій, які зап�

ропоновані в плані управління активами. Таким чином,

план управління активами буде реалістичним, на відміну

від перерахування всіх необхідних інвестицій в умовах

необмежених коштів [16].

Запровадження системи управління активами на

підприємствах водопостачання та водовідведення, ма�

тиме ряд внутрішніх та зовнішніх переваг. Серед

внутрішніх переваг підприємства зазначають: 1) кращі

оперативні рішення; 2) кращу здатність планувати і

оплачувати майбутні ремонти і заміни; 3) підвищення

рівня інформованості щодо місцезнаходження активів;

4) краще розуміння того, які активи мають вирішальне

значення для підприємства і які ні; 5) більш ефективну

роботу; 6) поліпшений зв'язок із споживачами; 7) тариф

на основі якісної оперативної інформації про реальну

вартість підтримки і поновлення активів; 8) підвищення

ефективності подання тарифів до національного регу�

лятора та громади; 9) визначення проектів капітально�

го ремонту, які відповідають дійсним потребам підприє�

мства, отже є більш привабливими для потенційних інве�

сторів. Аналіз, пов'язаний з управлінням активами, пред�

ставлений в плані управління активами підприємства, в

свою чергу, використовується для складання інвести�

ційного плану капітального ремонту і формування та�

рифів на необхідному рівні обслуговування [16].

До зовнішніх переваг можна віднести покращення

механізму державного регулювання у сфері водопо�

стачання та водовідведення. Регулятору простіше та

ефективніше перевіряти документацію підприємств во�

допостачання та водовідведення, складену відповідно

до встановлених стандартів управління активами. В та�

кому разі, на державному рівні мають бути затверджені

стандарти управління активами, обов'язковість виконан�

ня яких має визначатись законом. За основу можна взя�

ти міжнародні стандарти по управлінню активами ISO

серії 55000, спрямовані на поліпшення фінансових ре�

зультатів, оптимізацію прийняття інвестиційних рішень,

керованість ризиків, стійкість розвитку, поліпшення

ефективності діяльності організацій. В основу розроб�

ки стандартів була покладена Технічна специфікація

PAS 55 по оптимальному управлінню фізичними акти�

вами, а також кращі практики з управління активами.

Серія включає в себе три стандарти, що визначають

основи, термінологію, вимоги та рекомендації з управ�

ління активами: ISO 55000:2014 Управління активами.

Основні положення, принципи і термінологія; ISO

55001:2014 Управління активами. Системи управління.

Вимоги; ISO 55002:2014 Управління активами. Системи

управління. Керівництво по застосуванню ISO 55001 [1].

Ці стандарти давно використовуються в розвинутих

країнах в компаніях, які експлуатують інфраструктурні

об'єкти і критичні для бізнесу активи. В основному це

стосується фізичних активів (технологічних систем і

устаткування, споруд) від працездатності яких залежить

досягнення цілей компанії. Стандарти дозволяють ви�

будувати процеси управління (менеджменту) більш пра�

вильним чином і інтегрувати їх в загальну схему корпо�

ративного управління компанією. Стандарт ISO 55001

призначений для будь�якої організації (компанії), що

має активи і зацікавленої в реалізації цінності цих ак�

тивів, тобто в управлінні ними (на всіх етапах їх життє�

вого циклу — від проектування, придбання, будівницт�

ва і введення в експлуатацію до використання, обслу�

говування, модернізації і / або утилізації).

Вигоди від впровадження системи управління акти�

вами включають: 1) поліпшення фінансових показників:

окупність інвестицій зі збереженням цінності активів і

без втрати реалізації короткострокових і довгостроко�

вих цілей організації; 2) прийняття інвестиційних рішень

щодо активів на основі об'єктивної інформації: дозво�

ляє організації поліпшити свої інвестиційні рішення і

досягти ефективного балансу витрат, ризиків, можли�

востей і продуктивності; 3) керований ризик: скорочен�

ня фінансових втрат, поліпшення здоров'я і безпеки,

сприятливий вплив на репутацію, а також мінімізація

соціального та екологічного впливу, що дозволяють

забезпечити зниження фінансових зобов'язань (стра�

хові премії, пені та штрафи); 4) поліпшення послуг і про�

дуктивності: гарантує, що ефективність використання

активів може привести до поліпшення якості послуг і /

або продукції, які відповідають або перевищують очі�

кування клієнтів і зацікавлених сторін; 5) демонстрація

відповідності: відкрите відповідність юридичним, зако�

нодавчим та нормативним вимогам разом з проходжен�
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ням стандартам менеджменту, політикам і процесам

управління активами забезпечують демонстрацію відпо�

відності; 6) поліпшення репутації: шляхом підвищення

задоволеності споживачів, поінформованості та дові�

ри зацікавлених сторін; 7) поліпшення стійкості органі�

зації: ефективно керовані короткострокові і довгостро�

кові наслідки, витрати і продуктивність покращують

стійкість функціонування організації; 8) поліпшення

ефективності та результативності: аналіз і поліпшення

процесів, процедур і результативності використання

активів підвищують ефективність і результативність,

дозволяють досягти цілей організації [1].

Продовжуючи тему про міжнародні стандарти

управління якістю, слід зазначити, що в розвинутих краї�

нах, в сфері водопостачання та водовідведення прий�

нято більше 500 стандартів безпеки та стабільності,

якості та вимірювань [2]. Три базових стандарти щодо

діяльності з водопостачання та водовідведення допо�

магають операторам водопостачання та водовідведен�

ня досягти рівня якості, який найкращим чином відпов�

ідає очікуванням споживачів і принципам сталого роз�

витку: ISO 24510, ISO 24511, ISO 24512 [3]. Однак в Ук�

раїні ці стандарти не є обов'язковими для підприємств,

і можуть впроваджуватися підприємствами за власним

бажанням. Оскільки сфера управління якістю згідно із

Законом України "Про технічні регламенти та оцінку

відповідності" належить до законодавчо нерегульова�

ної сфери, в ній здійснюється добровільна оцінка відпо�

відності (тобто на добровільних засадах, у будь�яких

формах, включаючи випробування, декларування відпо�

відності, сертифікацію та інспектування, та на відпо�

відність будь�яким заявленим вимогам).

На наше переконання, добровільне (необов'язкове)

впровадження стандартів управління якістю та управ�

ління активами підприємствами не надає належного ре�

зультату. Управління активами повинне починатися з

верхівки, іншими словами, якщо підприємство водо�

постачання та водовідведення планує впроваджувати

управління активами як головний принцип роботи, то

органи державної влади повинні ініціювати і вести цей

процес, тоді він не буде сприйматися серйозно. Крім

того, потрібна зміна ділової культури. Грамотне управ�

ління активами вимагає співпраці та прозорості між

різними відомствами — має бути вільний потік інфор�

мації та обмін нею [16].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Управління активами підприємства водопостачання та

водовідведення є системою принципів і методів розробки

й реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуван�

ням активів, їх ефективним використанням в операційній

діяльності підприємства й організацією їх обороту. Якість

і вартість послуг з водопостачання та водовідведення без�

посередньо залежить від стану управління активами

підприємства — виробника послуг. Держава має регулю�

вати якість, вартість послуг з водопостачання та водовідве�

дення та технічний стан підприємств водопостачання та

водовідведення. Для цього на державному рівні мають

бути прийняті стандарти якості управління та ефективності

діяльності підприємств водопостачання та водовідведен�

ня, а регулятор має моніторити діяльність підприємств на

відповідність цим прийнятним стандартам, а також конт�

ролювати достатній обсяг коштів на оновлення основних

фондів підприємств в рамках тарифу. В свою чергу,

підприємства водопостачання та водовідведення будуть

зобов'язані організовувати свою діяльність відповідно до

встановлених стандартів якості, обслуговування, управлі�

ння та витрачатимуть певну частину доходу від тарифів на

підтримання бази активів. За основу на державному рівні

пропонується впровадити стандарти по управлінню акти�

вами ISO серії 55000.
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