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Практичний посібник із роботи в розрахунковій програмі PRAIP: The Program 
for Ranking and Analysis of Investment Projects (далі – Посібник) розроблено 
Інститутом місцевого розвитку в рамках Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» (далі – Проект USAID).

Програму PRAIP створено насамперед із метою сприяння успішній розробці та 
впровадженню міських Планів дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР), а 
також інших стратегічних планів розвитку місцевих громад. 

План дій зі сталого енергетичного розвитку – важливий і актуальний документ, 
що активно розробляється та впроваджується в містах багатьох країн світу у 
відповідь на нагальні екологічні та енергетичні виклики (парниковий ефект і 
пов'язані з ним негативні зміни клімату та неминуче вичерпання в найближчій 
перспективі викопних енергоресурсів – нафти, природного газу й вугілля). 

Відповідно важливою метою ПДСЕР є сприяння зростанню обсягів інвестицій 
для реалізації енергоефективних технічних, економічних і соціальних заходів, 
спрямованих на скорочення викидів парникових газів, зменшення витрат енергії та 
підвищення енергетичної незалежності населених пунктів. 

ПДСЕР є документом стратегічного планування життєдіяльності міста та 
територіальної громади. Саме тому його створення вимагає:

- детального аналізу та раціонального планування використання наявних 
ресурсів і можливостей місцевої громади, чіткого їх зіставлення з наявними 
потребами міського господарства; 

- розмежування результатів такого зіставлення в часі на проміжні 
короткострокові періоди (наприклад, на кожен рік) протягом усього терміну 
впровадження плану;

- досить значних часових, людських, інформаційних ресурсів, а також високого 
рівня компетенції його розробників. 

На жаль, значна частина місцевих громад в Україні (особливо це актуально для 
невеликих територіальних утворень) не мають достатніх ресурсів або належного 
рівня кваліфікації спеціалістів міських рад та комунальних підприємств для 
успішного розроблення ПДСЕР за вимогами міжнародної методології, а також 
принципами і стандартами стратегічного планування. 

Задля підтримки українських міст, що займаються розробкою стратегічних 
планів розвитку, для зменшення впливу людського фактору та уникнення помилок 
при виконанні розрахунків, консультанти Проекту USAID «Муніципальна 
енергетична реформа в Україні» висунули ініціативу щодо автоматизації необхідних 
для розроблення якісного ПДСЕР обчислювальних робіт. Схвалення цієї ініціативи 
керівництвом Проекту USAID знайшло відображення в оригінальній розробці – 
програмному забезпеченні PRAIP.

Основне призначення програми PRAIP – комплексна автоматизована 
систематизація за фінансово-економічними, екологічними та соціальними 
критеріями інвестиційних проектів (ІП), покликаних реалізувати ПДСЕР у основних 
секторах міського господарства, а також аналіз можливих шляхів реалізації ІП й 
оцінка потенційних результатів їхнього впровадження.

ВСТУП
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У рамках розробленого ПДСЕР або іншого стратегічного плану програма PRAIP 
вирішує такі завдання:

1. Ранжування ІП за фінансово-економічними, екологічними та 
соціальними критеріями.

2. Формування інвестиційної стратегії щодо реалізації ІП у визначеному 
секторі ПДСЕР.

3. Розрахунок очікуваного економічного ефекту від реалізації ІП у 
визначеному секторі ПДСЕР.

4. Розрахунок очікуваного екологічного ефекту від реалізації ІП у 
визначеному секторі ПДСЕР.

5. Розрахунок очікуваного соціального ефекту від реалізації ІП у 
визначеному секторі ПДСЕР.

Використання програми PRAIP при виконанні вищенаведених завдань 
дозволяє значно скоротити час роботи та трудові витрати фахівців комунальних 
підприємств і міських адміністрацій, що займаються питаннями розроблення й 
впровадження ПДСЕР та інших стратегічних планів розвитку місцевих громад.

Посібник містить практичні рекомендації з підготовки вхідних даних та 
налаштування параметрів роботи програми PRAIP, а також із формування 
результатів її розрахунків.
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Програму «PRAIP: The Program For Ranking And Analysis Of Investment Projects» 
створено в рамках Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» 
для комплексного аналізу загальних характеристик та потенційних наслідків 
реалізації інвестиційних проектів, що можуть бути втілені в рамках як Плану дій 
сталого енергетичного розвитку у різних секторах міського господарства, так і 
стратегічних планів розвитку міст, підприємств або організацій. 

ПДСЕР розробляються і приймаються містами, що підписали «Угоду мерів» − 
ініціативу, започатковану в Європейському союзі (ЄС) представниками місцевих 
органів влади, які добровільно взяли на себе низку зобов'язань, у т.ч. підвищувати 
рівень енергетичної ефективності своїх територій і нарощувати використання 
відновлюваних джерел енергії задля реалізації цілей Програми ЄС «20-20-20». Ця 
програма з енергозбереження та захисту клімату до 2020 р. передбачає (рис. 1.1):

- зниження енергоспоживання на 20% порівняно з 1990 р.;

- скорочення викидів вуглекислого газу на 20% порівняно з 1990 р.;

- збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії в 
загальному енергетичному балансі до 20%.

1 PRAIP: ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ
ПРОГРАМИ. КОНТЕКСТ

ЕМІСІЯ
ПАРНИКОВИХ

ГАЗІВ

СПОЖИВАННЯ
ЕНЕРГІЇ

ЧАСТКА ЕНЕРГІЇ З
ВІДНОВЛЮВАНИХ

ДЖЕРЕЛ

-20% -20%

+20%

100%

A
B
C
D
E

Рис. 1.1. Цілі Програми ЄС «20-20-20»

Хоча вищенаведені цілі є загальними для Євросоюзу, кожна з країн, що 
входять до нього, встановлює власні орієнтири і розробляє програми, які часто 
перевищують середні показники з енергозбереження, встановлені в Програмі «20-
20-20».
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Яка ж ситуація наразі склалася в Україні? До ініціативи «Угода мерів» уже 
долучились понад 80 українських міст. Оскільки складовою частиною цієї ініціативи 
є розроблення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку, то міста-підписанти 
Угоди беруть на себе зобов'язання розробити такий документ. 

ПДСЕР є чітким описом послідовності дій, яких дотримуватиметься місцева 
влада для досягнення поставлених і затверджених цілей у рамках європейської 
ініціативи. Фактично цей документ є дорожньою картою у царині енергетичного 
розвитку міста.

Проект USAID надавав підтримку своїм містам-партнерам, що підписали 
«Угоду мерів», у розробці ними Планів дій зі сталого енергетичного розвитку. Під час 
співпраці спеціалістів Проекту з представниками пілотних міст у процесі підготовки 
ПДСЕР виникла ідея розробити програмне забезпечення, використання якого 
уможливило би забезпечити комплексну автоматизовану систематизацію 
інвестиційних проектів ПДСЕР та спростити процедуру громіздких багатофакторних 
розрахунків їхніх показників. Підтримана керівництвом Проекту USAID ідея втілена в 
життя шляхом розроблення програми PRAIP. 

Методологія написання ПДСЕР вимагає:

- чіткого визначення фінансових джерел, які можливо залучити для 
фінансування конкретних ІП;

- формування переліку проектів, які необхідно впровадити у рамках плану;

- зіставлення обсягів фінансування з визначених джерел та потреб у коштах 
для впровадження проектів у тому часовому проміжку, на який здійснюється 
планування, і поетапного їхнього планування у цьому проміжку. 

Для повноцінної реалізації і поєднання цих 
трьох вимірів запропоновано два підходи, що 
застосовуються в процесі аналізу контексту і 
розроблення ПДСЕР:

- підхід «зверху вниз»;

- підхід «знизу вверх».
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Цей підхід полягає в тому, щоб чітко і адекватно оцінити ті можливості й 
обмеження, які існують в місті для впровадження ПДСЕР. Оскільки можливості й 
обмеження слугують основними факторами, що впливають на обсяги реалізації тієї 
чи іншої програми, і можуть «відсікати» частину заходів, на які не вистачає коштів, то 
звідси і випливає назва підходу – «зверху вниз». Іншими словами, від глобальної 
картини того, на що місто спроможне, до детальної картини того, що місто насправді 
впроваджуватиме.

Хоча аналіз обмежень і можливостей може стосу-
ватись технічних, соціальних, організаційних та компе-
тентісних аспектів, основним фактором все ж таки висту-
пають фінансові можливості. Процес оцінки реальних 
фінансових можливостей міста щодо впровадження ІП у 
рамках ПДСЕР називають складанням фінансової рамки.

Під час складання фінансової рамки проводиться 
оцінка всіх доступних фінансових ресурсів для впровадження 
ІП, зокрема коштів міського бюджету, а також різноманітних 

додаткових зовнішніх та внутрішніх фінансових джерел, що можуть бути 
доступними для міста протягом періоду впровадження ПДСЕР.

Ще одним кроком із розроблення ПДСЕР є прогнозування надходжень коштів 
від зазначених джерел за роками. У значній мірі це і визначатиме, чи буде 
реалізований той чи інший проект у певному році, та з якого моменту 
фіксуватиметься екологічний або соціальний ефект, який закладений у цьому 
проекті.

Хоча в програмі PRAIP не передбачена розробка фінансової рамки, ця рамка 
враховується в її алгоритмі. Показники фінансової рамки вводяться в програму в 
якості вхідних даних, і надалі програма використає ці дані для зіставлення з 
потребами у коштах впроваджуваних проектів і побудови доцільної для кожного 
конкретного міста інвестиційної стратегії.

1.1 Підхід «зверху вниз»: оцінювання обмежень та
можливостей
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На відміну від попереднього підходу, підхід «знизу вверх» передбачає 
опрацювання інвестиційної програми, виходячи не з можливостей і обмежень щодо 
її впровадження на даній території, а з існуючих потреб. Потреби території можуть 
бути різноманітними і стосуватись різних аспектів життєдіяльності міста. 

У рамках ПДСЕР основна увага приділяється енерго-
споживанню і підвищенню енергоефективності терито-
ріальних утворень. У цьому ракурсі можуть розглядатись 
соціальні, екологічні, технічні, адміністративні рішення і 
пропозиції щодо оптимізації енергоспоживання на даній 
території та задоволення потреб у розвитку енергетичної 
складової її життєдіяльності.

Потреби і пропозиції щодо покращення енергетичної 
ситуації на певній території мають бути детально проаналі-

зовані з соціального, технічного та економічного погляду. Опрацьовані пропозиції 
оформляють у детальні заходи та інвестиційні проекти, де чітко вказують, що саме 
передбачено реалізувати в рамках кожного заходу та проекту; скільки на це 
потрібно інвестицій; і який енергетичний, екологічний і економічний ефект можна 
очікувати на території впровадження. У результаті буде отримано пул (перелік) 
проектів із можливою логічною розбивкою за основними секторами впровадження.

Подальші дії передбачають формування певної послідовності, за якою 
зазначені проекти доцільно впроваджувати в рамках ПДСЕР. Ця послідовність 
створюється за допомогою ранжування проектів відповідно до їхньої 
пріоритетності. Пріоритетність може визначатись, виходячи з показників 
економічної доцільності, екологічного або енергетичного ефекту, що створюється 
проектом, або соціальною важливістю проекту.

В якості ефективного інструмента для ранжування проектів за різними 
критеріями, задля визначення послідовності їхнього впровадження відповідно до 
визначених розробниками ПДСЕР пріоритетів і пропонується програма PRAIP. 

У програму вводять вхідні дані: перелік проектів та їхні показники, а також 
визначають критерії ранжування. Автоматизація цього процесу значно полегшує 
процес підготовки ПДСЕР, оскільки виключає людський фактор і помилки 
розробників на етапі роботи з інвестиційними проектами.

1.2 Підхід «знизу вверх»: оцінювання потреб
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Об'єднання розпланованої за роками фінансової рамки на термін 
впровадження ПДСЕР та переліку ІП, розташованих за їх пріоритетністю, дає змогу 
розробити програму фінансування і впровадження проектів у часі. Іншими словами, 
об'єднати результати роботи, отримані із застосуванням підходів «знизу вверх» і 

«зверху вниз», що описані вище.

 Процес планування фінансування та впровадження 
проектів по роках із врахуванням їхньої доцільності та 
виходячи з можливостей і обмежень території, для якої 
розробляється ПДСЕР, є процесом створення інвестиційної 
стратегії.

Інвестиційна стратегія є однією з найвагоміших 
складових ПДСЕР. Саме вона визначає і описує, що і коли 
впроваджуватиме місто або територія для досягнення 

поставлених цілей. Інвестиційна стратегія також визначає, в яких обсягах і з яких 
джерел планується фінансувати заходи, що впроваджуватимуться. 

Фактично інвестиційна стратегія і є дорожньою картою досягнення цілей і 
реалізації ПДСЕР.

У програмі PRAIP процес створення інвестиційної 
стратегії є повністю автоматизованим, що значно полегшує і 
пришвидшує роботу із її розроблення. Більше того, це 
дозволяє дуже швидко і за незначних витрат часу 
опрацювати кілька сценаріїв інвестиційної стратегії, 
виходячи з різних варіантів щодо доступності фінансових 
можливостей, різної комбінації соціальних пріоритетів, або 
різної пріоритетності проектів. Такий підхід дозволяє 
зробити ПДСЕР більш продуманим та реалістичним.

1.3 Побудова інвестиційної стратегії
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Завершенням розробки ПДСЕР є оцінка результату від його впровадження. Це 
є невід'ємною частиною планування, оскільки дозволяє визначити і довести, що 
зазначені у ПДСЕР цілі досягаються у разі його реалізації. 

У результаті впровадження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку 
можна досягти економічного, екологічного та соціального ефекту. 

ЕКОНОМІЧНИЙ
ЕФЕКТ

ЕКОЛОГІЧНИЙ
ЕФЕКТ

СОЦІАЛЬНИЙ
ЕФЕКТ

Рис. 1.2 Види можливих ефектів від впровадження ПДСЕР

Важливо об'єктивно і обґрунтовано відобразити можливий ефект у кожній із 
зазначених сфер. 

Ефект від впровадження ПДСЕР визначається як сума ефектів від 
впровадження всіх інвестиційних проектів протягом його реалізації. 

Ефект від впровадження конкретного ІП обчислюється відповідно до його 
планових показників і враховується під час ранжування проектів, як описано вище. 

За умови правильного планування і побудови інвестиційної стратегії, ефекти 
від реалізації ПДСЕР можна визначити як за роками його впровадження, так і 
загалом за умови його повної реалізації, а також за трьома сферами: економічний, 
екологічний та соціальний ефекти.

Програма PRAIP дозволяє автоматизувати цей процес. Базуючись на 
попередніх ітераціях (повторних розрахунках зі зміненими даними, що дає 
можливість поступово наблизитися до вірного результату) щодо розробки 
фінансової рамки і ранжування проектів та на інвестиційній стратегії, програма 
автоматично обчислює ефекти від впровадження ПДСЕР. 

Застосування програмного забезпечення PRAIP не обмежується лише 
процесом розроблення ПДСЕР для різних секторів міського господарства. 
Програмне забезпечення може застосовуватись для систематичного аналізу ІП та 
розробки довгострокових стратегічних інвестиційних планів як міст, так і 
підприємств або організацій. 

Принципи та підходи до розробок стратегічних документів є досить 
універсальними і тому можуть бути використані під час підготовки будь-яких планів 
із аналогічними вимогами та характеристиками.

1.4 Оцінка результатів (ефекту) від
впровадження ПДСЕР
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Основним призначенням програми PRAIP є комплексна автоматизована 
систематизація довільної кількості інвестиційних проектів, які передбачено 
реалізувати у різних секторах господарської чи підприємницької діяльності, 
відповідно до фінансово-економічних, екологічних та соціальних критеріїв за умов 
обмежених фінансових ресурсів (фінансова рамка), яка забезпечує максимізацію 
результатів від їхнього впровадження, використовуючи наявні (власні та залучені) 
фінансові ресурси.

У процесі роботи програма PRAIP ви-
рішує такі завдання:

1. Ранжування ІП за фінансово-еконо-
мічними, екологічними та соціальними кри-
теріями.

2. Формування інвестиційної стратегії з 
метою впровадження всієї множини ІП.

3. Розрахунок очікуваного економічного 
ефекту від реалізації ІП.

4. Розрахунок очікуваного екологічного 
ефекту від реалізації ІП.

5. Розрахунок очікуваного соціального 
ефекту від реалізації ІП.

Для вирішення завдання ранжування ІП програма PRAIP використовує такі 
множини їхніх показників: 1) рівень NPVQ – як фінансово-економічний показник;     
2) відношення зменшення загальної кількості викидів вуглекислого газу (СО ) до 2

обсягу фінансування проекту, необхідного для його реалізації (у т СО /тис. грн) – як 2

екологічний показник; 3) відношення кількості мешканців, на яких може позитивно 
вплинути реалізація проекту, до обсягу фінансування, необхідного для його 
впровадження (у кількості осіб/тис. грн). 

При цьому програма припускає будь-який ступінь втручання користувача в 
обчислювальний процес із метою врахування низки суб'єктивних чинників, 
наприклад, пов'язаних із потребами цільових груп ІП, а також із законодавчими 
аспектами впровадження ІП та іншими непрогнозованими обставинами, що можуть 
виникнути на місцевому або загальнодержавному рівні.

Формування інвестиційної стратегії для реалізації обраних ІП здійснюється з 
урахуванням їхнього рейтингу, визначеного під час ранжування. При цьому 
відбувається розподіл доступних у різні роки обсягів інвестицій, що надалі мають 
бути вкладені у відповідні проекти. Також передбачається, що користувачем може 
бути враховано зміни вартості інвестицій в ІП із плином часу, які зумовлюються 
інфляційними процесами, зростанням цін на товари й послуги та іншими 
об'єктивними прогнозованими фінансово-економічними подіями.

Розрахунки очікуваних економічного, екологічного та соціального ефектів 
виконуються на основі побудованої інвестиційної стратегії. За результатами 
розрахунків програма надає користувачеві детальну інформацію про обсяги 
щорічної і загальної економії, обсяги скорочення викидів парникових газів та

1.5 Призначення програми PRAIP
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кількість осіб, на яких потенційно позитивно відобразяться результати реалізації 
проектів. При цьому користувачем може бути врахований той факт, що деякі з ІП 
можуть почати проявляти той чи інший ефект на етапі лише часткової реалізації, 
тобто ще до повного завершення інвестування.

Використовуючи операційні можливості програми PRAIP, можна відносно 
просто прогнозувати наслідки від реалізації проектів, враховуючи різні підходи до 
їхнього ранжування, а також коригуючи величини показників ІП, що фігурують при 
заповненні інтерфейсу для роботи із вхідними даними.

У результаті застосування програми PRAIP користувачеві надається 
можливість у стислий часовий проміжок автоматизовано виконати низку 
трудомістких завдань, що за звичайних умов вимагають значної концентрації уваги 
та досить високого рівня економічної і математичної підготовки. Важливою є 
можливість оцінити обсяги економії, яку має дати реалізація ІП за обраними 
стратегіями фінансування проектів. 

Одним із вагомих інструментів програми PRAIP із погляду екологічного впливу 
на навколишнє середовище є можливість побудови плану скорочення викидів 
вуглекислого газу в атмосферу на основі сформованої (відповідно до вхідних умов) 
інвестиційної стратегії. Окрім того, програма здатна оцінювати щорічний 
позитивний вплив від реалізації проектів на мешканців конкретного населеного 
пункту, що якнайкраще ілюструє ступінь соціального ефекту від впровадження ІП.

Усі ці можливості ведуть до спрощення робочого процесу користувача й 
дозволяють суттєво знизити ймовірність допущення механічних помилок при 
виконанні громіздких та багатофакторних фінансово-економічних розрахунків.

Варто додати, що використання програми PRAIP може значно скоротити 
часові та трудові витрати фахівців органів місцевої влади, комунальних і приватних 
організацій та підприємств, а також будь-яких осіб, що займаються стратегічним 
плануванням та мають намір власноруч переконатися в обґрунтованості обраного 
шляху реалізації своїх перспективних інвестиційних проектів. 
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Програма PRAIP – це сукупність двох обов'язкових робочих файлів:

1. Інтерфейс для роботи із вхідними даними (з індивідуальними й загальними 
характеристиками ІП) – XLS-файл, що включає набір спеціальних табличних форм, 
обов'язкових для заповнення вручну.

2. Командний файл – SCE-файл, який містить повний набір комп'ютерно-
автоматизованих команд (повний код програми), необхідних для реалізації 
алгоритмів завантаження вхідних даних, їхньої обробки, здійснення всіх процедур й 
обчислень та підготовки даних для візуалізації результатів розрахунків. 

Результати аналізу й розрахунків зберігаються у спеціальному TXT-файлі або в 
XLS-файлі за вибором користувача, причому ці файли створюються командним 
файлом лише після успішного виконання всіх програмних операцій.

За функціональним призначенням програму PRAIP можна умовно поділити на 
3 робочі блоки:

1. Блок введення даних, що відповідає за прийняття вхідних даних, їхню 
обробку та підготовку до подальшого використання у процесі аналізу й розрахунків. 
Із блоку введення даних інформація потрапляє до операційного (основного) блоку 
програми.

2. Операційний блок здійснює аналіз прийнятих даних та виконує програмно-
реалізовані математичні алгоритми, що забезпечують здійснення всіх розрахунків 
та отримання результатів прогнозування. З операційного блоку програми 
інформація передається до блоку виведення результатів розрахунків.

3. Блок виведення результатів розрахунків виконує остаточну обробку 
отриманих із операційного блоку даних, їхню систематизацію і групування за 
категоріями, аналіз можливих помилок та формування спеціального робочого звіту, 
який містить інформацію про задані характеристики досліджуваних ІП, а також 
чисельні результати розв'язання всіх задач, що вирішує програма. Робочий звіт 
містить відповідні пояснення щодо результатів розрахунків. Як зазначалося вище, 
звіт може бути сформований у форматі TXT- або XLS-файлу. Відтак, програмною 
оболонкою для відображення результатів, сформованих у звіті, може слугувати 
редактор «Блокнот» (або «WordPad») чи програма «Excel» (один із додатків 
«Microsoft Office»).

Загальну блок-схему програми PRAIP (із функціональним і фактичним 
розподілом її компонентів) представлено на рис. 2.1.

 PRAIP

2 ПРОГРАМА PRAIP. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ.
НЕОБХІДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Розглядаючи блок-схему програми PRAIP, нескладно помітити, що для 
функціонування інтерфейсу для роботи із вхідними даними та для коректного 
відображення результуючого звіту необхідні такі програми:

1. Офісний додаток «Excel» пакету «Microsoft Office».

2. Один із текстових редакторів: «Блокнот» або «WordPad».

Очевидно, що наявність та налаштування програм «Excel», «Блокнот» або 
«WordPad» не створюють жодних труднощів, оскільки в багатьох випадках вони є 
супутніми продуктами інсталяції операційної системи «Windows» або вста-
новлюються системними адміністраторами державних установ.

Програмною оболонкою для роботи командного SCE-файлу слугує спеціальна 
система математичного комп'ютерного моделювання – пакет Scilab. З 
математичного погляду, реалізація можливостей програми PRAIP базується на 
комп'ютерній адаптації ряду логічних і матричних операцій засобами доступних і 
найбільш відповідних специфіці цих операцій мов програмування. З огляду на це, в 
якості комп'ютерної оболонки для створення програми PRAIP обрано саме систему 
математичного моделювання Scilab.

Відтак, встановлення пакету Scilab на персональний комп'ютер користувача є 
обов'язковим.

Рис. 2.1. Загальна блок-схема програми PRAIP



2.1 Пакет Scilab – оболонка для функціонування
програми PRAIP

Scilab – це система комп'ютерної математики, призначена для виконання 
1

інженерних та наукових розрахунків  . 

Незважаючи на те, що система Scilab містить достатню кількість команд, 
операторів та функцій, її особливістю є гнучкість. Користувач може створити будь-яку 
нову команду або функцію, а потім використовувати її так само, як і вбудовані. До 
того ж Scilab має достатньо потужну власну мову програмування високого рівня. При 
цьому зберігається підтримка інших мов високого рівня (Сі, Сі++, Фортран), тобто 
існує можливість програмування без жорсткої прив'язки до певної мови.

Окрім того, Scilab надає можливість 
роботи в режимі інтерпретатора, що дозволяє 
за необхідності швидко тестувати фрагменти 
коду програми. Ця властивість може бути 
вельми корисною при виникненні неочіку-
ваних помилок та збоїв роботи програми.

До основних переваг системи Scilab 
відносяться такі:

1. Програма відкрита для вільного 
розповсюдження (open source) та безкоштовна 
для кінцевого споживача, що дозволяє 
заощадити на купівлі ліцензійних прав на 
користування.

2. Має високу функціональність. За 
своїми можливостями Scilab можна порівняти з відомим комп'ютерним пакетом 
MathCAD, а за інтерфейсом вона схожа на пакет MATLAB і є єдиним вагомим 
конкурентом цьому продукту.

3. Має великий об'єм довідкової інформації, що може бути корисним при 
самостійній роботі користувача з вихідним кодом програми PRAIP, а також за 
необхідності уточнення та перевірки окремих розрахункових даних.

4. Програма адаптована для вирішення оптимізаційних завдань, завдань 
лінійної алгебри та симуляції. Для чисельних розрахунків використовуються 
бібліотеки Lapack, LINPACK, ODEPACK, Atlas та інші. Scilab має потужні статистичні 
функції, а також спеціальні засоби візуалізації для побудови й роботи з графіками, 
що може знадобитися для презентації та порівняння результатів розрахунків.

5. Займає незначний за сучасних умов об'єм пам'яті на жорсткому диску 
(близько 120 MB).
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 Scilab: Решение инженерных и математических задач / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Е.А. Рудченко. – М. : ATL 
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2.2 Встановлення Scilab на персональний комп'ютер
користувача. Робоче середовище пакету

Останню і вільно розповсюджувану версію пакету Scilab разом з повною 
супровідною документацією англійською мовою можна завантажити на 
персональний комп'ютер з офіційного сайту програми: 

Існують версії пакету Scilab, призначені для операційних систем Windows та 
Linux. Вони мають деякі відмінності в назвах пунктів головного меню, але команди 
пакету в обох версія ідентичні.

2.2.1 Встановлення Scilab під управлінням операційної системи Windows

Для того, щоб установити пакет Scilab на персональний комп'ютер 
користувача, необхідно звернутися до відповідного інсталяційного EXE-файлу 
(рекомендовано його активувати від імені адміністратора із використанням 
контекстного меню, що з'являється після натискання на відповідний файл правою 
кнопкою миші), що призведе до початку роботи «Майстра установки». У Посібнику 
ми розглядатимемо порядок установки пакету Scilab версії 5.4.1 (для 64-х бітної 
системи), оскільки саме ця версія використовувалася на початку розробки програми 
PRAIP. 

Отже, порядок дій має бути таким:

1. Перше після запуску «Майстра установки» вікно пропонує обрати мову, яка 
в подальшому буде прийнятою для відображення елементів інтерфейсу пакету 
Scilab (рис. 2.2). Після вибору необхідної мови слід натиснути кнопку «OK».

www.scilab.org.

Важливо! Для функціонування програми PRAIP необхідно встановити на 
персональний комп'ютер пакет Scilab версії не нижче ніж Scilab-5.4.1. В іншому 
випадку коректна робота програми PRAIP не може бути гарантована!

17

Рис. 2.2. Вибір мови інтерфейсу пакету Scilab

2. Друге вікно є інформаційним та повідомляє користувача про те, що на його 
персональний комп'ютер буде встановлено пакет Scilab версії 5.4.1 (див. рис. 2.3). 
Рекомендується закрити всі інші програми перед подальшими діями. Натискаємо 
кнопку «Далі» для продовження.



Рис. 2.3. Інформаційне повідомлення про встановлення пакету Scilab
на персональний комп'ютер користувача

3. Третє вікно відображає умови ліцензійної угоди та пропонує їх прийняти. 
Необхідно встановити активним прапорець навпроти позиції «Я приймаю умови 
угоди» і продовжити роботу «Майстра установки» натисканням кнопки «Далі >» 
(див. рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Прийняття умов ліцензійної угоди



4. У четвертому вікні користувачеві пропонується обрати шлях установки 
пакету (місце розміщення на жорсткому диску). За замовчуванням цей шлях такий: 
C:\Program Files\scilab-5.4.1. Використовуючи кнопку «Огляд…», можна обрати інше 
розташування програми на персональному комп'ютері. Також це вікно містить 
інформацію стосовно мінімального об'єму пам'яті на жорсткому диску, яке 
займатиме пакет Scilab (див. рис. 2.5). 

Рис. 2.5. Вибір шляху установки

5. П'яте вікно пропонує обрати ті компоненти пакету Scilab, які необхідно 
встановити. Перелік відмічених за замовчуванням компонентів можна не 
змінювати. Тут же розташована кнопка «About modules …», яка містить активне 
посилання на сторінку офіційного сайту Scilab із роз'ясненням щодо компонентів 
програми з вищезазначеного переліку (див. рис. 2.6). Для переходу до наступного 
вікна слід натиснути кнопку «Далі >».

Зверніть увагу! Для подальшої успішної установки та коректної роботи 
пакету Scilab бажано, щоб у рядку шляху установки не містилося символів та слів, 
записаних кирилицею (тобто написаних українською або російською мовами). 
Така вимога пов'язана з тим, що файлова система пакету Scilab при роботі з 
вищезазначеними записами може некоректно їх розпізнати. Це призведе до 
виникнення помилки відкриття робочих файлів (у тому числі програми PRAIP) й, 
можливо, припинення роботи пакету. Якщо всі папки користувача мають назви, 
що записані кирилицею, необхідно прийняти пропозицію майстра установки й 
розмістити файли пакету в запропонованій директорії (див. вище). Якщо жодних 
проблем зі шляхом установки не виникає, натискаємо кнопку «Далі >» і 
переходимо до наступного діалогового вікна майстра установки.
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Рис. 2.6. Вибір компонентів пакету для установки

6. Шосте вікно пропонує обрати розміщення ярлика пакету Scilab у головному 
меню «Старт» за замовчуванням. Розміщення ярлика для ініціації пакету можна 
змінити, обравши необхідний шлях натисканням кнопки «Огляд …» (див. рис. 2.7). 
Для продовження процедури установки слід натиснути кнопку «Далі >».

7. У сьомому вікні пропонується обрати додаткові завдання, що має виконати 
інсталятор, у тому числі створення ярлика пакету Scilab на робочому столі та 
налаштування взаємодії окремих типів файлів із Scilab. Натискаємо кнопку «Далі >» 
для продовження (рис. 2.8).

Рис. 2.7. Вибір розміщення ярлика пакету в меню «Старт»
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Рис. 2.8. Вибір додаткових завдань при інсталяції

8. Восьме вікно повідомляє про готовність інсталятора до встановлення 
компонентів пакету Scilab на персональний комп'ютер користувача. Якщо ніяких 
сумнівів або заперечень до переліку компонентів пакету не виникає, слід натиснути 
кнопку «Встановити» і тим самим підтвердити цю операцію (див. рис. 2.9).

Рис. 2.9. Підтвердження готовності до інсталяції пакету Scilab



9. Після остаточного підтвердження операції установки з'являється вікно, що 
відображає рівень завершення інсталяції пакету (див. рис. 2.10). Треба зачекати, 
доки процедура установки не буде завершена.

Рис. 2.10. Вікно-індикатор готовності встановлення пакету

10. Після завершення процесу інсталяції з'являється вікно, що інформує про 
успішність цієї процедури (рис. 2.11). Це останній етап встановлення пакету Scilab. 
Тепер у користувача є можливість встановити єдину опцію «Launch Scilab», що 
дозволить пакету Scilab автоматично запуститися після натискання кнопки 
«Завершити». Якщо опцію «Launch Scilab» не встановлено, користувач після 
завершення інсталяції може здійснити запуск пакету з головного меню «Пуск» або за 
допомогою активації ярлика Scilab на робочому столі.

22 Рис. 2.11. Сповіщення про завершення
інсталяції пакету Scilab
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2.2.2 Установка Scilab під управлінням операційної системи Linux

Пакет математичного моделювання Scilab входить до складу таких 
дистриб'юторів: ALT Linux 4.0 та Mandrivia 2007. Пакет є в репозиторіях Debian та 
Ubuntu. Для встановлення в інші дистрибутиви Linux потрібно завантажити поточну 
версію Scilab з офіційного сайту програми, розгорнути файл у будь-який каталог 
(наприклад: /usr/lib) та, увійшовши до каталогу Scilab із привілеями 
суперкористувача «root», виконати команду «make».

Після цього можна запустити пакет Scilab, використавши таку програму: 
/usr/lib/Scilab 4/bin/scilab.

2.2.3 Робоче середовище пакету Scilab

Після запуску пакету Scilab на екрані має з'явитися «основне робоче вікно 
пакету» – консоль Scilab (див. рис. 2.12). 

Вона містить «головне меню», «панель інструментів» та «робочу область». 
Головною ознакою того, що система готова до виконання команд, є наявність знаку 
запрошення «-->», після якого розміщено активний курсор. Це командний рядок 
пакету. Уведення команд у Scilab здійснюється із клавіатури. Натискання клавіші 
«Enter» змушує систему виконати введену команду і вивести на екран результат.

«Головне меню» пакету містить команди, призначені для роботи з файлами, 
налаштування робочого середовища, редагування команд поточної сесії та 
отримання довідкової інформації. 

Окрім того, за допомогою «головного меню» можна працювати із графічними 
додатками та створювати, редагувати, виконувати налаштування й запускати 
(виконувати) файли-сценарії Scilab.

Рис. 2.12. Основне робоче вікно пакету Scilab

Зазначимо також, що програма PRAIP є саме файлом-сценарієм Scilab. Для 
створення вищезгаданих файлів-сценаріїв використовується спеціальний текстовий 
редактор коду SciNotes (див. рис. 2.13). Зазвичай цей редактор відкривається 
автоматично при запуску нової сесії пакету Scilab. 



«Панель інструментів» головного вікна Scilab містить робочі кнопки, що 
активують такі команди:

Запустити редактор коду SciNotes.

Відкрити файл.

Вирізати.

Копіювати.

Вставити.

Спорожнити консоль (робочу область основного робочого вікна).

Надрукувати.

Керування модулями – ATOMS (програмні модулі зі спеціальними можли-
востями).

Відкриття бази модулів Xcos (програмних гібридних модулів для 
моделювання та симуляції різноманітних процесів).

Налаштування Scilab.

Демонстрації Scilab.

Перегляд довідки.

Оскільки програму PRAIP розроблено в редакторі коду SciNotes, розглянемо 
його основні складові. Робоче вікно SciNotes, як і «основне робоче вікно пакету», 
містить «головне меню», «панель інструментів» та «робочу область». У робочій 
області міститься код створюваної програми та всі супутні коментарі стосовно неї. 
«Головне меню» містить команди, призначені для роботи з файлами, налаштування 
параметрів форматування та кодування, редагування команд коду та отримання 
довідкової інформації. 

«Панель інструментів» містить кнопки для виконання таких команд:

1. Створити (новий документ/програму).

2. Відкрити (новий документ/програму).

3. Open in C: (відкриття модулів із доступної бази).

Рис. 2.13. Текстовий редактор коду програм SciNotes
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4. Зберегти.

5. Зберегти як…

6. Надрукувати.

7. Вернути/Повторити (введення текстових фрагментів коду).

8. Вирізати.

9. Копіювати.

10. Вставити.

11. Знайти/Замінити.

12. Покроковий пошук.

13. Виконати (обраний фрагмент коду програми або все).

14. Зберегти і виконати (обраний фрагмент коду програми).

15. Зберегти і виконати все.

16. Загальні параметри SciNotes.

17. Довідка з SciNotes.

У Посібнику ми обмежимося лише цією інформацією про робоче середовище 
пакету Scilab, оскільки цього цілком вистачить для подальшого використання 
програми PRAIP. Іншу розширену довідкову інформацію можна знайти на 
офіційному сайті Scilab або у спеціалізованих літературних джерелах.
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2.3 Установка програми PRAIP на персональний
комп'ютер. Підготовка програми до роботи

Раніше було відмічено, що програма PRAIP у своїй функціональній формі 
складається із двох основних елементів: 

1) XLS-файлу, що є інтерфейсом для введення вхідних даних;

2) командного SCE-файлу, що містить код програми PRAIP з усіма операційни-
ми алгоритмами.

Тому за наявності на персональному комп'ютері користувача встановлених та 
коректно функціонуючих програм «Excel» від «Microsoft Office», а також пакету 
Scilab, про який йшлося вище (див. розділ 2.2), процес установки програми PRAIP є 
елементарною процедурою копіювання двох вищезазначених файлів до папки 
(розміщеної на комп'ютері користувача) із відповідною назвою PRAIP. Файли мають 
аналогічні назви:

1) PRAIP_150701W7.sce;

2) PRAIP_150701W7.xls.

Цифри й букви, що слідують за абревіатурою програми в назві файлів, 
відповідають останній версії програми (version): 150701W7.

Якщо операційною системою, встановленою на персональному комп'ютері 
користувача, є Windows версії «7» і вище, то після копіювання файлів до папки із 
зазначеною назвою не потрібно виконувати жодних додаткових операцій. Програма 
готова до виконання розрахунків, незалежно від місця розташування папки з її 
файлами. При цьому звіт із результатами розрахунків зберігається у цій же директорії 
в спеціальному TXT- або XLS-файлі (за вибором користувача, див. розділ 3.5).

У випадку, коли версія операційної системи Windows відповідає «XP» й нижче, 
існує ймовірність виникнення помилки завантаження вхідних даних командним 
SCE-файлом. Це пов'язано з тим, що не всі застарілі операційні системи Windows 
зчитують шлях доступу до файлів за тими ж принципами, що й програма PRAIP. 
Відтак, для коректної роботи програми необхідно виконати наступні дії після 
копіювання папки з файлами програми на один із жорстких дисків персонального 
комп'ютера користувача:

1. Відкрити командний SCE-файл програми, автоматично активувавши й пакет 
Scilab. При цьому з'явиться вікно редактора SciNotes, у якому відобразиться повний 
код програми PRAIP (див. рис. 2.14).

2. Знайти 9-ий рядок програми (рядки в Scilab нумеруються у вертикальній 
смузі зліва), що вміщує такий фрагмент коду (яким задається місцезнаходження 
інтерфейсу для роботи із вхідними даними – XLS-файлу):

Location=('PRAIP_150701W7.xls'). 

3. Замінити шлях доступу до файлу інтерфейсу, що знаходиться праворуч у 
дужках в лапках – PRAIP_150701W7.xls – на бажаний шлях, який відповідає 
фактичному місцезнаходженню з покроковим введенням дислокації усіх 
директорій. Наприклад, якщо папка під назвою PRAIP (із файлами програми) 
розміщена на жорсткому диску «С» у директорії «Program Files», то текст 9-ого рядка 
коду програми матиме таку форму:

Location=('C:\Program Files\PRAIP\PRAIP_150701W7.xls').
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4. Знайти 12-ий рядок програми, що вміщує такий фрагмент коду (яким 
задається місцезнаходження результатів розрахунку для документа формату TXT):

Place_of_TXT_results=('TXT_RESULTS.txt').

Рис. 2.14. Нередагований код програми PRAIP_150701W7

5. Замінити місцерозташування створюваного програмою TXT-файлу, що 
аналогічно знаходиться праворуч у дужках у лапках – TXT_RESULTS.txt, – на бажане 
розміщення, що відповідатиме фактичному місцезнаходженню з покроковим 
введенням дислокації усіх директорій. Наприклад, якщо TXT-файл із результатами 
розрахунків має розміщуватись у папці під назвою PRAIP (із наявними файлами 
програми) на жорсткому диску «С» в директорії «Program Files», то текст 12-ого 
рядка коду програми матиме таку форму:

Place_of_TXT_results=('C:\Program Files\PRAIP\TXT_RESULTS.txt').

6. Знайти 14-ий рядок програми, що вміщує такий фрагмент коду (яким 
задається місцезнаходження результатів розрахунку для документа формату XLS):

Place_of_XLS_results=('XLS_RESULTS.xls').

7. Замінити місцерозташування створюваного програмою XLS-файлу, що 
аналогічно знаходиться справа в дужках у лапках – XLS_RESULTS.xls, – на бажане 
розміщення, що відповідатиме фактичному місцезнаходженню з покроковим 
введенням дислокації усіх директорій. Наприклад, якщо XLS-файл із результатами 
розрахунків має розміщуватися у папці під назвою PRAIP (із наявними файлами 
програми) на жорсткому диску «С» в директорії «Program Files», то текст 14-ого 
рядка коду програми матиме таку форму:

Place_of_XLS_results=('C:\Program Files\PRAIP\XLS_RESULTS.xls').

Після виконання перерахованих дій виникнення помилок завантаження 
вхідних даних та збереження результатів розрахунків буде просто неможливим. 
Вигляд коду програми PRAIP, редагованого відповідно до наведеного прикладу, 
показано на рис. 2.15.



За потреби користувач може задати різні шляхи для завантаження даних та 
різні місця для збереження результатів розрахунків, коригуючи вищеописані рядки 
програми PRAIP.

Рис. 2.15. Редагований код програми PRAIP_150701W7
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3 ІНТЕРФЕЙС ДЛЯ РОБОТИ ІЗ ВХІДНИМИ ДАНИМИ
ПРОГРАМИ PRAIP

Як зазначалось у другому розділі Посібника, інтерфейс для роботи із вхідними 
даними програми PRAIP є спеціально адаптованим для експорту даних XLS-файлом, 
що включає набір табличних форм, обов'язкових для заповнення вручну. У шапці 
аркуша (у нижньому правому куті шапки) вказано колір комірок – коричневий (із 
поміткою «Приклад»), – які необхідно заповнювати. Комірки іншого кольору – 
переважно сірого або відтінків синього – мають інформаційний характер, тому їхній 
вміст не можна змінювати.

Процес заповнення передбачає прийняття ряду стратегічних рішень, які 
мають бути попередньо обдумані користувачем, виходячи з особливостей ІП, 
специфіки даного сектору комунального господарства, а також обмежень, що їх 
диктують фінансова рамка та джерела фінансування проектів.

Інтерфейс для роботи із вхідними даними ІП включає 5 аркушів-вкладок, 
розділених за змістовим наповненням та принципом заповнення форм, 
розміщених на відповідних аркушах. Це такі аркуші:

Загальні дані (назва аркуша: 1_General_data).

Індивідуальні показники проектів (назва аркуша: 2_Individual_ 
characteristics).

 Загальне фінансування проектів (назва аркуша: 3_The_total_funding).

Щорічна економія від реалізації проектів (назва аркуша: 4_The_annual_ 
economy).

Формат збереження результатів розрахунків (назва аркуша: 5_The_ 
format_of_results_saving).

Розгляньмо кожен із зазначених аркушів-вкладок, а також принципи їхнього 
заповнення. 
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3.1 Загальні дані про інвестиційні проекти

Цей аркуш-вкладка містить інформацію загального характеру, яка стосується 
всіх проектів із досліджуваної множини, що реалізуються в конкретному секторі 
комунального господарства згідно із ПДСЕР. Ця інформація використовується 
операційним блоком програми при виконанні ранжування ІП та при формуванні 
результатів розрахунків у процесі вирішення усіх завдань програми PRAIP.

Вкладка «Загальні дані» (1-а вкладка) містить такі комірки (підпункти), 
обов'язкові для заповнення (див. рис. 3.1):

- п.п.1.1 Кількість інвестиційних проектів даного сектору ПДСЕР, N (задається 
в одиницях). Рахунок проектів ведеться від 1-ого до N-ого. Це число має буди 
додатним, цілим і відповідати кількості ІП в усіх інших вкладках інтерфейсу, оскільки 
воно використовується при виконанні ряду математичних операцій, зокрема 
порівняння параметрів ІП під час їхнього ранжування;

- п.п.1.2 Кількість років реалізації інвестиційних проектів, years_number 
(задається в одиницях). Це значення має бути цілим додатним числом, що можна 
визначити за формулою:

Кількість років (years_number) = Останній рік – Перший рік + 1 (рік).

Кількість років реалізації ІП не має перевищувати кількість років, протягом 
яких здійснюється фінансування проектів відповідно до фінансової рамки за даним 
сектором комунального господарства згідно із ПДСЕР. Однак, можливі випадки, 
коли фінансування проектів розпочинається не з 1-ого року, що фігурує у виконанні 
розрахунків програми, або розрахунки охоплюють такий часовий період, в якому 
деякі з ІП частково чи повністю реалізовані. При цьому кількість років реалізації 
може включати додаткове число років за рішенням користувача, або навпаки бути 
зменшеною на задане число років попередньої реалізації;

30
Рис. 3.1. Вкладка «Загальні дані»



- п.п.1.3 Перший рік реалізації інвестиційних проектів, first_year 
(чотиризначне число). Тут необхідно встановити той рік, починаючи з якого 
програма PRAIP відраховуватиме час реалізації усіх ІП та формуватиме відповідну 
інвестиційну стратегію;

- п.п.1.4 Глобальний пріоритет для почергового ранжування інвестиційних 
проектів за фінансово-економічним, екологічним та соціальним критеріями, 
GLOBAL_PRIORITY. 

Ранжування ІП здійснюється з урахуванням рівня пріоритетності того чи 
іншого критерія оцінювання (фінансово-економічного, екологічного або 
соціального). За фінансово-економічним, екологічним та соціальним критеріями 
оцінюються й ранжуються відповідно фінансово-економічні, екологічні та соціальні 
показники проектів. Глобальна пріоритетність задається користувачем програми у 
трьох комірках (підпунктах) цифрами 1, 2 або 3 (від 1- до 3-чергового), за 
показниками ІП, розміщеними в такому порядку:

- п.п.1.4.1 за фінансово-економічними показниками;

- п.п.1.4.2 за екологічними показниками;

- п.п.1.4.3 за соціальними показниками.

Перераховані показники мають такий зміст:

А) Фінансово-економічні показники ІП – визначаються величиною їхнього 
NPVQ (у відносних одиницях).

B) Екологічні показники ІП – відображають відношення зменшення загальної 
кількості викидів вуглекислого газу (СО ) до обсягів фінансування проектів, 2

необхідних для їхньої реалізації (визначаються в т СО /тис. грн).2

С) Соціальні показники ІП – відображають відношення кількості мешканців 
населеного пункту, на яких потенційно може позитивно вплинути реалізація 
проектів, до обсягів фінансування, необхідних для їхньої реалізації (визначаються в 
кількості осіб/тис. грн).

Ранжування за кожним із критеріїв здійснюється за однаковим принципом – 
від найбільшого показника (найбільш вагомого) до найменшого (найменш 
вагомого) у відповідній категорії. 

Множини всіх показників ІП, відповідно до пріоритетності ранжування, 
розбиваються на чотири підмножини кожна. У перших трьох підмножинах усі 
показники ранжуються за тим критерієм, який відповідає даній підмножині. 

Перші три підмножини розділяються бар'єрними величинами за кожним із 
трьох видів критеріїв ІП, що задаються користувачем і відповідають таким 
величинам відповідних показників, вище яких не може виконуватися ранжування 
на наступному етапі оцінки.

Четверта підмножина містить проекти, які за своїми низькими показниками 
не потрапили до першої, другої та третьої підмножин. Вони ранжуються за 
середніми геометричними значеннями усіх їхніх показників. Принцип визначення 
середніх геометричних значень всіх показників обирається користувачем програми 
при заданні локального пріоритету ранжування проектів, які є менш 
перспективними за інші;

- п.п.1.5 Локальний пріоритет для почергового ранжування залишкових 
(найменш пріоритетних) інвестиційних проектів більшою мірою за фінансово-
економічними, екологічними або соціальними показниками. 
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Необхідно надати найвищий пріоритет одному з видів показників, або зробити 
усі показники однаковими за пріоритетністю. Для цього слід ввести цифру 1 навпроти 
найбільш пріоритетного показника або встановити одиниці навпроти кожного з них 
для їхнього урівноваження. Тут в інтерфейсі передбачені такі три комірки:

- п.п.1.5.1 за фінансово-економічними показниками, priority_E;
- п.п.1.5.2 за екологічними показниками, priority_CO ;2

- п.п.1.5.3 за соціальними показниками, priority_Soc.
 Після встановлення локальної пріоритетності програма PRAIP виконує 

ранжування найменш перспективних ІП із четвертої підмножини параметрів (див. 
п.п.1.4 вище) за середніми геометричними значеннями кожного із проектів (тобто за 
середнім геометричним значенням від фінансово-економічного, екологічного та 
соціального показників кожного із проектів, приведених до додатних відсоткових 
величин);

- п.п.1.6 Величини бар'єрів, встановлення яких обмежує множину проектів, 
що підлягають подальшому ранжуванню за кожним із нижченаведених 
показників (тут необхідно задати порогові значення, що розіб'ють множини всіх 
показників проектів на дві підмножини з елементами, величини яких відповідно 
вищі й нижчі заданих значень):

- п.п.1.6.1 фінансово-економічний бар'єр (NPVQ≥; одиниць);
- п.п.1.6.2 екологічний бар'єр (т СО /тис. грн);2

- п.п.1.6.3 соціальний бар'єр (кількість осіб/тис. грн).
Нагадаємо, що бар'єрні величини використовуються при ранжуванні перших 

трьох підмножин ІП (див. п.п.1.4) за фінансово-економічним, екологічним та 
соціальним критеріями.

Додамо також, що величини бар'єрів варто встановлювати після повного 
заповнення 2-ого аркуша-вкладки інтерфейсу «Індивідуальні показники проектів» 
(див. розділ 3.2), оскільки коректні величини бар'єрів можна записати тільки 
детально проаналізувавши загальний діапазон значень фінансово-економічних, 
екологічних та соціальних показників ІП. В іншому випадку при виконанні 
ранжування проектів може виникнути системна помилка операційного блоку 
програми. Причиною помилки є конфлікт між кількостями елементів, що 
потрапляють до різних підмножин параметрів при їхньому розбитті бар'єрними 
величинами;

- п.п.1.7 Додатки до нижньої межі фінансово-економічних, екологічних та 
соціальних показників. Ці величини дають змогу програмі PRAIP привести всі 
показники ІП до відсоткових додатних значень у процесі співставлення при 
ранжуванні. Додатки задаються для всіх видів показників:

- п.п.1.7.1 фінансово-економічний додаток, c_E;
- п.п.1.7.2 екологічний додаток, c_CO ;2

- п.п.1.7.3 соціальний додаток, c_Soc.
Додатки рекомендовано задавати у формі додатних дійсних чисел, що 

складають не вище одного відсотка (1%) від найменшого із множини відповідних за 
критерієм показників усіх ІП. Відхилення від цього правила може призвести до 
неточного ранжування найменш перспективних ІП (із четвертої підмножини, згідно 
з п.п.1.4) за середніми геометричними значеннями їхніх параметрів. Однак, за 
необхідності, величини додатків можуть бути встановлені й вищими за бажанням 
користувача.
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3.2 Індивідуальні показники інвестиційних проектів

На 2-ий аркуш-вкладку вноситься інформація індивідуального характеру з 
детальним описом характеристик (параметрів) кожного ІП з досліджуваної 
множини. Зазначена інформація зберігається на аркуші у спеціальній табличній 
формі, що заповнюється користувачем по одному рядку для кожного ІП. У шапці 
аркуша, над верхнім правим кутом таблиці, вказано колір комірок – коричневий (із 
поміткою «Приклад»), – які необхідно заповнювати. Комірки іншого кольору – 
переважно сірі або відтінків синього – мають інформаційний характер чи містять 
певні функції, тому їхній вміст категорично не можна змінювати.

Таблиця аркуша-вкладки «Індивідуальні показники проектів» включає такі 
стовпці (підпункти) з описом ІП (див. рис. 3.2):

Рис. 3.2. Вкладка «Індивідуальні показники проектів»

- п.п.2.1 Порядкові номери проектів до початку ранжування, Num (№ п.п). У 
цей стовпець необхідно вводити номери проектів, що відраховуються в порядку 
зростання від 1-ого до N-ого (де N – кількість ІП, введена аналогічною до п.п.1.1). Ці 
номери мають бути суто порядковими, незалежно від назв та інших параметрів 
проектів;

- п.п.2.2 Назви проектів англійською мовою, Names. У кожну комірку цього 
стовпця слід вписувати англомовні назви досліджуваних ІП, що будуть 
реалізовуватися в даному секторі комунального господарства згідно із ПДСЕР. Також 
можливе використання скорочених назв або абревіатур, оскільки вміст цього 
стовпця жодним чином не впливає на хід ранжування або інших розрахунків у межах 
вирішення основних завдань програми PRAIP. Основним призначенням текстового 
наповнення цього стовпця є легкість впізнавання конкретного проекту серед інших 
ІП після виконання ранжування. Саме ці назви проектів записуються до остаточного 
звіту, що формує програма PRAIP після завершення усіх робочих операцій та 
розрахунків;
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- п.п.2.3 Назви проектів українською мовою, UA_Names. У кожну комірку 
цього стовпця необхідно вписувати українські назви досліджуваних ІП, що будуть 
реалізовуватися в даному секторі комунального господарства згідно із ПДСЕР. Тут 
також можливе використання скорочень та абревіатур. Однак ці назви не фігурують 
в остаточному звіті про роботу програми PRAIP і можуть використовуватися 
виключно для зручності аналізу й візуального сприйняття характеристик проектів, 
внесених до загальної таблиці. В окремих випадах користувач може взагалі не 
заповнювати даний стовпець для економії робочого часу;

- п.п.2.4 Фінансово-економічні показники ІП – відповідають значенню 
їхнього NPVQ, E (одиниць). Для кожного проекту розраховується та записується 
показник NPVQ.

NPVQ – це коефіцієнт чистої приведеної вартості, що визначається як 
відношення чистої приведеної вартості (NPV) до обсягів необхідних інвестицій 
(investments):

NPVQ = NPV / investments.

NPV (чиста приведена вартість) – це сьогоднішня вартість (дисконтована 
вартість) усієї майбутньої річної чистої економії протягом терміну служби ІП мінус 
обсяг інвестицій, необхідних для реалізації цього проекту:

iNPV = Σ ( B  / [1 + r]  ) – investmentsi

де: 

B  – чиста річна економія і-го року в рамках терміну служби ІП; i

r – реальна ставка дисконтування; 

investments – обсяг інвестицій, необхідних для реалізації проекту.

Чим вищий NPVQ, тим рентабельніший проект.

Фінансово-економічні показники ІП можуть набувати додатних, нульових та 
від'ємних величин для різних проектів. Ці показники застосовуються при ранжуван-
ні проектів операційним блоком програми PRAIP;

- п.п.2.5 Річні обсяги зменшення викидів вуглекислого газу (СО ) у результаті 2

реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР, one_year_СО  (т СО /1 рік). Для кожного ІП 2 2

цей показник відображає обсяг вуглекислого газу, на який зменшиться щорічний 
валовий викид парникових газів внаслідок реалізації цього проекту.

Щорічні обсяги зменшення викидів використовуються програмою для 
визначення екологічних показників ІП, що надалі впливають на результати 
ранжування.

Окрім того, на основі підрахованих щорічних обсягів зменшення викидів СО  2

моделюється загальна картина скорочення викидів цього парникового газу в 
атмосферне повітря протягом усіх років реалізації кожного із проектів відповідно до 
результуючої інвестиційної стратегії по даному сектору комунального господарства;

- п.п.2.6 Річна кількість мешканців населеного пункту, на яких потенційно 
може позитивно вплинути реалізація проектів, one_year_Soc (кількість осіб/1 рік). 
Тут, як і в попередньому підпункті, необхідно задавати саме річні показники (для 
одного року).

34



Ці параметри використовуються програмою для розрахунку рівнів соціальних 
показників ІП, які потім визначають загальні результати ранжування. 

Також, на основі річної кількості осіб, що в перспективі відчують позитивний 
вплив від реалізації проектів, програмою підраховується сумарний соціальний 
ефект від втілення ПДСЕР на період прогнозування відповідно до результуючої 
інвестиційної стратегії по даному сектору комунального господарства;

- п.п.2.7 Сума інвестицій, необхідних для реалізації проектів станом на 
поточний (або встановлений на момент початку розрахунків) рік, investments   
(тис. грн).

Заповнення сумарних інвестицій є особливо важливим, оскільки вони 
використовуються програмою для визначення питомих показників проектів, а саме 
екологічних та соціальних. У зв'язку з цим недопустимим є встановлення нульових 
значень у комірках цього стовпця. Відтак, навіть якщо жодного фінансування для 
конкретного проекту не передбачено, слід все одно задати деякий мінімальний 
об'єм інвестицій;

- п.п.2.8 Величина середньорічної економії від реалізації проектів за 
досліджувану кількість років, economy (тис. грн/рік).

Цю величину для кожного ІП з досліджуваної множини слід розраховувати як 
середнє арифметичне від усіх річних показників економії протягом терміну 
прогнозування. Отже, середньорічна економія для кожного із проектів може бути 
обчислена за формулою:

Economy = ( Σ Pos_economy  ) / Ni

де: 

Pos_economy  – прогнозована величина річної очікуваної економії від i

реалізації проекту в i-й рік прогнозування (із N можливих років реалізації); 

N – кількість років реалізації всіх ІП, що визначається відповідно п.п.1.2. Ця 
формула дійсна за умови, що кількість років реалізації відповідає кількості років, для 
яких наявні розрахункові значення економії.

Зазначимо, що величини середньорічної економії не впливають на подальші 
розрахунки і вводяться для того, щоб після ранжування можна було легше оцінити 
ефективність порядку реалізації та перспективність кожного із проектів у цілому. 
Тому за відсутності відповідних даних або за часових обмежень заповненням цього 
стовпця можна знехтувати;

- п.п.2.9 Індикатори визначення щорічної економії від реалізації проектів, 
Ind_economy (умовні одиниці). Цифри, введені в ці комірки, дозволяють обирати, 
чи будуть незавершені проекти давати економію відповідно до вже вкладеного 
відсотку від повної суми інвестицій. Потрібно ввести цифри: 1 – «Так», якщо потрібно 
враховувати відсоток реалізації даного ІП, або 0 – «Ні», якщо розрахунок річних 
показників економії має здійснюватися лише в ті роки, що слідують за останнім 
роком фактичної (а не прогнозованої) реалізації даного ІП.

Якщо комірки стовпця (підпункту) 2.9 не заповнені, програма PRAIP зчитує 
інформацію з них у вигляді нулів («0»). А тому за замовчуванням операційний блок 
програми розраховує величини економії, починаючи з першого року після повної 
реалізації ІП;

- п.п.2.10 Екологічні показники, СО  (т СО /тис. грн).2 2
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Зверніть увагу! Заповнювати вручну підпункт (стовпець) 2.10 не потрібно, 
оскільки комірки цього стовпця містять вбудовані формули типу вищенаведеної й 
автоматично посилаються на раніше заповнені комірки стовпців 2.5 та 2.7 для 
імпорту даних.

- п.п.2.11 Соціальні показники, Soc (кількість осіб/тис. грн). 

Ці показники відображають, наскільки виправданою є реалізація 
інвестиційних проектів конкретного сектору комунального господарства 
(відповідно до ПДСЕР) із огляду на позитивний соціальний ефект, який буде відчутно 
в результаті.

Соціальні показники є питомими та визначаються як відношення річних 
кількостей мешканців населених пунктів, на яких потенційно може позитивно 
вплинути реалізація проектів, до розрахункових обсягів інвестицій, необхідних для 
їхнього втілення:

Soc = one_year_Soc / investments

де: 

one_year_Soc – річна кількість мешканців населеного пункту, на яких 
потенційно може позитивно вплинути реалізація даного ІП (див. п.п.2.6); 

investments – обсяг інвестицій, необхідних для реалізації проекту.

Зверніть увагу! Заповнювати вручну підпункт (стовпець) 2.11 не потрібно, 
оскільки комірки даного стовпця містять формули для автоматичного обчислення 
типу вищенаведеної й автоматично посилаються на раніше заповнені комірки 
стовпців 2.6 та 2.7 для імпорту даних.

Ці показники відображають, наскільки виправданою є реалізація 
інвестиційних проектів конкретного сектору комунального господарства (відповідно 
до ПДСЕР) із огляду зменшення обсягів викидів вуглекислого газу (СО ) у результаті.2

Екологічні показники є питомими та визначаються як відношення річних 
обсягів скорочення викидів вуглекислого газу внаслідок реалізації проектів до 
розрахункових обсягів інвестицій, необхідних для їхнього втілення:

СО  = one_year_СО / investments2 2 

де: 

one_year_СО  – річні обсяги зменшення викидів вуглекислого газу в результаті 2

реалізації даного ІП (див. п.п.2.5); 

investments – обсяг інвестицій, необхідних для реалізації проекту.



3.3 Загальне фінансування інвестиційних проектів

На 3-ій аркуш-вкладку вноситься інформація загального характеру, що 
фактично ілюструє фінансову рамку по даному сектору комунального господарства, 
розраховану на прогнозований період реалізації усіх ІП. Також лист містить 
інформацію стосовно прогнозованої тенденції зміни вартості інвестицій, необхідних 
для реалізації ІП згідно із ПДСЕР.

Зазначена інформація зберігається на аркуші у спеціальній табличній формі, 
що заповнюється користувачем по одному рядку для кожного ІП. У шапці аркуша, 
праворуч від верхнього правого кута таблиці, вказано колір комірок – коричневий (із 
поміткою «Приклад»), – які необхідно заповнювати. Комірки іншого кольору – 
переважно сірі або відтінків синього – мають інформаційний характер, тому їхній 
вміст змінювати категорично заборонено.

Таблиця аркуша-вкладки «Загальне фінансування проектів» включає такі 
стовпці (підпункти) (див. рис. 3.3):

- п.п.3.1 Рік реалізації проектів, Years (п.п).

У цей стовпчик вносяться роки, розміщені в порядку зростання, протягом яких 
відповідно до фінансово-економічних прогнозів планується здійснити реалізацію 
всієї множини ІП. 

Цей стовпчик не несе важливої інформації і передбачений для зручного 
сприйняття та структурування даних, які містяться в інших 2 стовпцях загальної 
таблиці. Додамо, що операційний блок програми PRAIP автоматично створює 
вектор-стовпець із переліком прогнозованих років реалізації ІП при вирішенні 
завдань формування інвестиційної стратегії та прогнозування економічного, 
екологічного й соціального ефектів, спираючись на дані, внесені до 1-ого аркуша-
вкладки (див. розділ 2.1 Загальні дані про інвестиційні проекти). Відтак, за умови 
обмеженості робочого часу користувача заповненням цього стовпця таблиці можна 
знехтувати;
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Рис. 3.3. Вкладка «Загальне фінансування проектів»



- п.п.3.2 Загальна річна сума можливих інвестицій в усі проекти, F (тис. грн).

Цей стовпчик містить загальнорічні фінансові обсяги, що відповідно до 
фінансової рамки можна інвестувати в ІП даного сектору комунального 
господарства, з урахуванням порядку їхньої реалізації після процедури ранжування. 

Зазначені суми використовуються програмою при формуванні інвестиційної 
стратегії для даного сектору комунального господарства згідно із ПДСЕР. 
Інвестиційна стратегія у свою чергу впливає на результуючі обсяги економії, а також 
на величини екологічного та соціального ефектів, які дає реалізація ІП.

У випадку, якщо деякі з комірок цього стовпця таблиці залишаються 
незаповненими, програма автоматично надає їм нульові значення. Слід уважно 
стежити за тим, щоб кількість років, зазначена в першому аркуші-вкладці (див. 
п.п.1.2 Кількість років реалізації інвестиційних проектів, years_number) і кількість 
відповідних, записаних у цій таблиці, річних об'ємів фінансування чітко збігалися. В 
іншому випадку операційному блоку програми може помилково бракувати коштів, 
необхідних для фінансування проектів, або розрахунок економії, екологічного й 
соціального ефектів буде виконаний для терміну, що перевищує період 
прогнозування при нульовому фінансуванні; 

- п.п.3.3 Коефіцієнти, що відображають зміну вартості інвестицій, 
необхідних для реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР на період планування, 
discount (в одиницях; може бути дробове число).

Коефіцієнти слід задавати рівними одиниці й вище. Якщо коефіцієнт рівний 
одиниці, вартість інвестицій для реалізації проекту в поточному році відповідає його 
вартості в попередньому році. Якщо коефіцієнт вищий від одиниці, вартість проекту 
збільшиться на певний відсоток порівняно з попереднім роком. Цей відсоток може 
бути визначений за такою формулою:

 Відсоток зростання вартості інвестицій = ( discount – 1 ) ∙ 100%

 де:

 discount – встановлене для поточного року значення коефіцієнту зростання 
вартості інвестицій.
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Аналогічним чином програма виправляє значення коефіцієнтів, введених 
нижчими від нуля (discount < 0), оскільки відповідна зміна вартості інвестицій просто 
неможлива. При цьому програма передбачає можливість того, що вартість 
реалізації проекту може дещо знижуватися, і відповідні коефіцієнти 
варіюватимуться в діапазоні від нуля до одиниці (0 < discount < 1).

У цілому ці коефіцієнти відображають ефект впливу ряду об'єктивних 
прогнозованих фінансово-економічних процесів (наприклад, інфляційні процеси), 
що зумовлюють поступове зростання цін на товари та послуги.

Зверніть увагу! Для першого року реалізації ІП цей коефіцієнт 
встановлюється рівним одиниці, оскільки первинні суми необхідних інвестицій 
задаються об'єктивними станом на поточний рік. Якщо користувач помилково 
вводить іншу (відмінну від 1) цифру, операційний блок програми PRAIP 
автоматично замінює її на одиницю. 



3.4 Щорічна економія від реалізації інвестиційних
проектів

4-ий аркуш-вкладка містить таблицю, що включає прогнозовані величини 
щорічної економії, яку може дати реалізація кожного з ІП у даному секторі 
комунального господарства згідно із ПДСЕР. 

У шапці аркуша, праворуч над правим верхнім кутом таблиці, вказано колір 
комірок – коричневий (із поміткою «Приклад»), – які необхідно заповнювати. 
Комірки іншого кольору – переважно сірі або відтінків синього – мають 
інформаційний характер, тому їхній вміст змінювати категорично заборонено.

У першому стовпці таблиці містяться порядкові номери проектів, записані 
аналогічно п.п.2.1.

У першому рядку шапки таблиці розміщуються в порядку зростання роки 
реалізації усієї множини ІП згідно із фінансово-економічними прогнозами.

Тіло таблиці (усі інші комірки) містить відповідні рокам і номерам проектів 
показники планованої економії.

Вигляд таблиці аркуша-вкладки «Щорічна економія від реалізації проектів» 
представлено на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Вкладка «Щорічна економія від реалізації проектів»

На основі даних, внесених у цю таблицю, виконується визначення остаточних 
показників економії від результатів впровадження проектів, з урахуванням 
сформованої операційним блоком програми інвестиційної стратегії їхньої 
реалізації. 

Також за бажанням користувача враховується можливість одержання 
економічного ефекту від часткової реалізації окремих ІП. Принцип урахування такої 
можливості базується на аналізі відсотка виконання інвестування в той чи інший 
проект, що свідчить про ступінь його завершення.

Якщо ж економічний ефект може бути відчутним лише після повної реалізації 
проекту, то враховуються показники економії у ті роки, що слідують за останнім 
роком інвестування даного ІП.

Принцип підрахунку економічного ефекту від реалізації кожного із проектів 
обирає виключно користувач, встановлюючи відповідні значення спеціальних 
індикаторів згідно з п.п.2.9.
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3.5 Формат збереження результатів розрахунків

На 5-ому аркуші-вкладці користувачеві пропонується обрати формат, в якому 
буде збережено звіт із результатами роботи програми PRAIP після введення всіх 
вхідних даних та активації командного SCE-файлу PRAIP (див. розділ 4). Форму 5-ого 
аркуша-вкладки показано на рис. 3.5.

Блок виведення результатів розрахунків програми PRAIP здатний зберігати 
остаточні дані у двох форматах – TXT та XLS, – яким відповідають два відповідні 
підпункти поточної вкладки:

- п.п.5.1 у форматі TXT-файлу (результати розрахунків при цьому зберігаються 
у файлі з іменем TXT_RESULTS.txt у папці з програмою);

- п.п.5.2 у форматі XLS-файлу (результати розрахунку при цьому зберігаються 
у файлі з іменем XLS_RESULTS.xls у папці з програмою).

Для того, щоб здійснити вибір бажаного формату, слід ввести в комірку 
навпроти відповідного підпункту цифру 1 (одиницю). При цьому в комірці, що 
відповідає небажаному формату, має бути введено цифру 0 (нуль).

Якщо при заповненні комірок для вибору формату збереження результатів 
користувачем випадково допущено помилку (наприклад, в обидві комірки записані 
числа 0, 1 або будь-які інші однакові чи різні цифри, відмінні від пар чисел «1 та 0» чи 
«0 та 1»), блок виведення результатів розрахунків програми PRAIP зберігає 
остаточний звіт у форматі TXT-файлу.

Слід додати, що TXT формат є більш надійним, ніж XLS формат, і меншою 
мірою зазнає пошкоджень, викликаних зміною/записом символів кирилиці при 
кодуванні. Тому за відсутності суворих вимог або обмежень, пов'язаних зі 
встановленим на персональному комп'ютері користувача програмним 
забезпеченням, рекомендується зберігати й опрацьовувати звіт із результатами 
розрахунків саме у форматі TXT-файлу.

Рис. 3.5. Вкладка «Формат збереження результатів розрахунків»
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4 ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ У ПРОГРАМІ PRAIP

Усі дії над показниками досліджуваних ІП даного сектору комунального 
господарства, а також відповідні розрахунки здійснюються командним SCE-файлом 
PRAIP_150701W7.

Процедура виконання всіх розрахункових алгоритмів програми запускається 
при активації коду програми шляхом відкриття файлу PRAIP_150701W7.sce з 
подальшим натисканням кнопки «Виконати» на «Панелі інструментів» редактора 
SciNotes (див. розділ 1.2.3).

Увесь процес виконання розрахунків із моменту натискання кнопки 
«Виконати» відображається у «головному вікні» пакету Scilab. Час роботи 
операційного блоку програми при виконанні розрахунків може варіюватися від 10 
секунд до кількох хвилин, залежно від об'єму вхідних даних та потужності 
персонального комп'ютера користувача. Після завершення всіх операцій та 
розрахунків з'являється діалогове вікно «Вийти», в якому користувачеві 
пропонується підтвердити закриття програми PRAIP та пакету Scilab. Це вікно 
свідчить про коректне завершення роботи програми, а також про те, що звіт з усіма 
результатами обчислень успішно збережено на жорсткому диску персонального 
комп'ютера користувача (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Діалогове вікно, що свідчить про успішне завершення
роботи програми PRAIP

Зверніть увагу! При вдалому завершенні роботи програми PRAIP у 
нижньому лівому кутку «основного вікна» пакету Scilab, одночасно з появою діа-
логового вікна, має бути відображено назву файлу звіту з результатами розрахун-
ків, його формат та місце збереження.

Якщо процес виконання розрахунків в «основному вікні» пакету Scilab 
призупинено без виведення діалогового вікна «Вийти», то це свідчить про 
виникнення помилки обчислення. У цьому випадку програма PRAIP не має змоги 
сформувати кінцевий звіт, і користувачеві слід виявити причину помилки з метою її 
подальшого усунення (розділ 5).



Важливо! Командний файл PRAIP_150701W7.sce містить увесь код 
програми PRAIP. Він є повністю відкритим і передається кінцевому користувачеві 
у своїй останній редакції. За необхідності користувач може вносити корективи 
(про які не йдеться в Посібнику) до кінцевого коду, розширювати його операційні 
можливості або використовувати його окремі фрагменти з метою виокремлення 
будь-яких розрахункових даних для подальшої роботи з ними. Однак у цьому 
випадку коректна робота програми PRAIP не може бути гарантована!

42



43

5 ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОМИЛОК ТА ШЛЯХИ
ЇХ УСУНЕННЯ

Існує лише 2 причини виникнення 
помилок при роботі програми PRAIP:

1. «Системні помилки», пов'язані з не-
правильним відображенням місцезна-
ходження файлів програми PRAIP застарілими 
версіями операційної системи Windows.

2. «Помилки введення даних», спри-
чинені некоректним введенням вхідних пара-
метрів виконання розрахунків та характе-
ристик досліджуваної множини ІП.

Розгляньмо обидва типи помилок 
більш детально.



5.1 Системні помилки

У розділі 2.3 детально розглянуто принцип вирішення проблеми непра-
вильного відображення шляхів відкриття файлів програми PRAIP та збереження 
результатів розрахунків. Однак при введенні нових місць розміщення зазначених 
файлів користувачем може бути допущено механічну помилку, у зв'язку з якою 
фрагмент коду програми буде втрачено, або в код будуть випадково вписані зайві 
символи. Наприклад, якщо в 9-ому рядку програми PRAIP із місцезнаходженням 
інтерфейсу:

Location=('C:\Program Files\PRAIP\PRAIP_150701W7.xls')

будуть втрачені перші 5 символів (C:\Pr), і вона набуде такого вигляду:

Location=('ogram Files\PRAIP\PRAIP_150701W7.xls'),

то в «основному вікні» пакету Scilab з'явиться сповіщення про відповідну 
помилку, як це показано на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Помилка шляху завантаження вхідних даних

Загалом така помилка є більшою мірою помилкою роботи користувача, ніж 
системи, однак її початкова причина носить системно-операційний характер.

Спосіб вирішення даної помилки очевидний: необхідно вручну виправити 
відповідний фрагмент коду. 

УВАГА! Не варто у жодному випадку змінювати імена та положення файлів 
програми PRAIP після остаточного введення шляху доступу до інтерфейсу та місць 
збереження результатів розрахунків (див. розділ 2.3). Інакше, при роботі 
програми виникне вищеописана помилка (можливе виведення іншої форми 
повідомлення у «основному вікні» пакету Scilab).
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5.2 Помилки введення даних

Кількість можливих помилок та їхніх комбінацій, що їх може допустити 
користувач, дуже велика, а тому ми розглянемо лише найбільш розповсюджені з 
них, природу яких складно пояснити без чіткого розуміння коду програми PRAIP.

1. Встановлення некоректних величин фінансово-економічних, екологічних 
та соціальних бар'єрів на 1-ому аркуші-вкладці (див. п.п.1.6.1, 1.6.2 та 1.6.3 в 
розділі 3.1). У випадку виникнення зазначеної помилки в «основному вікні» пакету 
Scilab з'являється повідомлення, показане на рисунку 5.2.

Рис. 5.2. Помилка введення фінансово-економічних,
екологічних та соціальних бар'єрів

Зміст повідомлення досить неоднозначний, а причину помилки можна 
виявити лише крок за кроком, проаналізувавши етапи збору розрахунків шляхом 
повного виділення коду програми у вікні редактора SciNotes та подальшим 
натисканням кнопки «Виконати» на «панелі інструментів». При цьому буде 
здійснено повне тестування коду програми рядок за рядком. Пошук першочергової 
помилки дасть змогу зрозуміти, що її причиною є операції над кількістю членів пустої 
множини або перетин множин параметрів досліджуваних ІП при спробі їхнього 
ранжування. 

Обидві ці причини є наслідком невдалого задання бар'єрних значень 
показників ІП. У розділі 3.1, де висвітлювалися причини встановлення глобального 
пріоритету ранжування ІП за фінансово-економічним, екологічним та соціальним 
критеріями, зазначалося, що відповідні 3 бар'єрні величини розбивають усю 
множину проектів у даному секторі комунального господарства на 4 підмножини. І 
якщо дані підмножини мають спільні проекти, то сума проектів у всіх 4 підмножинах 
перевищуватиме встановлену на початку загальну кількість проектів. А це не 
допустимо.

Відтак, для вирішення окресленої проблеми слід виправити величини 
бар'єрів таким чином, щоб при розбитті всієї множини ІП на більш і менш 
пріоритетні підмножини сума проектів кожної підмножини дорівнювала загальній 
початковій кількості проектів.
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Для запобігання такій проблемі рекомендується встановлювати бар'єрні 
величини виключно після заповнення всіх ключових підпунктів 2-ого листа вкладки 
(«Індивідуальні показники проектів»), що використовуються для ранжування ІП 
(див. розділ 3.2). Такий підхід дасть змогу попередньо наочно ознайомитися з 
діапазоном величин фінансово-економічних, екологічних та соціальних показників 
ІП та попередньо оцінити, який саме показник має бути ключовим при виконанні 
подальшого ранжування.

2. Зміна пріоритетності ранжування ІП за фінансово-економічним, 
екологічним чи соціальним критеріями без попереднього аналізу й корегування 
величин відповідних бар'єрів. У випадку виникнення зазначеної помилки в 
«основному вікні» пакету Scilab з'являється повідомлення, аналогічне за змістом до 
вищерозглянутого типу помилки, показане на рис. 5.2. У дійсності причина 
виникнення цієї помилки повністю збігається з попередньою, а тому й роз'яснення 
щодо способу її усунення будуть зайвими.

3. Помилка браку вхідних даних. Така помилка викликає появу повідомлення 
«основного вікна» пакету Scilab, представленого на рис. 5.3, яке свідчить про те, що 
одна або більше комірок інтерфейсу для роботи із вхідними даними не заповнені.

Рис. 5.3. Помилка браку вхідних даних

Для усунення наслідків, що викликає ця помилка, слід уважно переглянути 
аркуші-вкладки інтерфейсу, перевіряючи кожен на предмет «пустих» клітинок, 
обов'язкових для заповнення. При наявності останніх їх слід заповнити й повторити 
запуск командного SCE-файлу.

УВАГА! Ні в якому разі не можна змінювати порядок розміщення листів XLS-
файлу інтерфейсу. Це призведе до некоректної роботи програми PRAIP та до 
помилки браку вхідних даних. При цьому для зручності виконання різних інших 
розрахунків (що не передбачені роботою програми) та для збереження 
результатів можна створювати й редагувати додаткові аркуші в XLS-файлі 
інтерфейсу, що обов'язково мають розміщуватися по порядку після 5-ого. 
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4. Введення нульових показників у ті комірки інтерфейсу, які можуть містити 
лише додатні числа. Комірки, що мають містити виключно додатні показники, 
охоплюють такі підпункти інтерфейсу:

1) п.п.1.1 Кількість інвестиційних проектів даного сектору комунального 
господарства згідно із ПДСЕР, N (одиниць);

2) п.п.1.2 Кількість років реалізації інвестиційних проектів, years_number 
(одиниць);

3) п.п.1.7 Додатки до нижньої межі фінансово-економічних, екологічних та 
соціальних показників. Усі додатки мають бути додатними;

4) п.п.2.7 Суми інвестицій, необхідних для реалізації проектів станом на 
поточний (або встановлений на момент початку розрахунків) рік, investments (тис. 
грн);

5) п.п.3.3 Коефіцієнти, що відображають зміну вартості інвестицій, необхідних 
для реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР на період планування, discount (в 
одиницях; може бути дробове число).

У цьому переліку не наведені деякі інші комірки, що мають бути заповнені за 
аналогічним принципом, проте їх автоматично виправляє програма при введенні 
користувачем хибних показників.

У разі допущення зазначеної помилки, в «основному вікні» пакету Scilab 
з'являється повідомлення, показане на рис. 5.4, що інформує про неможливість 
ділення на нуль.

Для усунення цієї помилки необхідно перевірити всі комірки з 
вищенаведеного переліку та при наявності некоректних (нульових) значень 
замінити їх на додатні.

5. Введення хибної кількості проектів або років їхньої реалізації. Тут мається 
на увазі невідповідність кількості проектів чи років їхньої реалізації, введених на 
першому аркуші-вкладці, кількості проектів чи років їхньої реалізації, введених на 
інших аркушах при роботі з індивідуальними показниками або загальними даними. 
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Рис. 5.4. Помилка введення нульових показників у комірки,
які можуть містити лише додатні числа



У результаті, якщо на 1-ому аркуші-вкладці число проектів або років 
завищене, може виникнути помилка, аналогічна до 3-ої із вищерозглянутих – 
«Помилка браку вхідних даних». Таку помилку спричинить те, що програма при 
завданні певної кількості проектів або років у подальшому звертається до 
відповідної кількості комірок на всіх інших аркушах. І якщо ці комірки пусті, 
програма розцінює цей факт як брак даних.

Якщо на 1-ому аркуші-вкладці число проектів або років занижене, то «основне 
вікно» пакету Scilab не видасть жодних сповіщень. Однак із причин, аналогічних до 
сформульованих вище, операційний блок програми не опрацьовуватиме дані, що 
не потрапили в робочий діапазон і, як наслідок, не включить певну кількість проектів 
із їхніми показниками й розрахунковими даними або певну кількість років у 
остаточний звіт. Цю помилку легко не помітити, а тому варто уважно заповнювати 
комірки першого аркуша-вкладки.

Вирішення цієї проблеми полягає в коригуванні кількості проектів або років до 
потрібного рівня.
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6 РЕЗУЛЬТАТИ РАНЖУВАННЯ ТА РОЗРАХУНКІВ

Нагадаємо, що результати аналізу й ранжування ІП, а також усіх розрахунків, 
систематизуються, формуються у спеціальний звіт та зберігаються у TXT- або XLS-
файлі за вибором користувача.

Звіт містить такі складові:

Інформація загально-описового характеру про програму PRAIP. Ця 
інформація включає такі текстові фрагменти:

PRAIP 15.07.01.W7

The program for ranking and analysis of investment projects (version 15.07.01.W7)

Програма призначена для комплексної оцінки й ранжування інвестиційних 
проектів за фінансово-економічними, екологічними, та соціальними 
показниками, а також для подальшого розподілу об'ємів фінансування цих 
проектів й визначення економічного, екологічного й соціального ефектів від їхньої 
реалізації протягом всього періоду планування.

Вхідні дані щодо ІП, які вводяться до інтерфейсу програми PRAIP. Тут 
містяться такі пункти звіту:

1. Загальні дані

1.1 Кількість інвестиційних проектів даного сектору Планів дій сталого 
енергетичного розвитку (ПДСЕР), N (одиниць) = … .

1.2 Кількість років реалізації інвестиційних проектів, years_number 
(одиниць) = … .

1.3 Перший рік реалізації інвестиційних проектів, first_year (чотиризначне 
число) = … .

1.4 Глобальний пріоритет для почергового ранжування інвестиційних 
проектів за фінансово-економічними, екологічними та соціальними показниками, 
GLOBAL_PRIORITY. Необхідно задати порядок ранжування від 1- до 3-чергового 
(ввести цифри 1, 2 або 3):

1.4.1 Глобальний пріоритет ранжування за фінансово-економічними 
показниками = … .

1.4.2 Глобальний пріоритет ранжування за екологічними показниками = … .

1.4.3 Глобальний пріоритет ранжування за соціальними показниками = … .

1.5 Локальний пріоритет для почергового ранжування залишкових (най-
менш пріоритетних) інвестиційних проектів більшою мірою за фінансово-
економічними, екологічними або соціальними показниками. Необхідно надати 
найвищий пріоритет одному з видів показників (ввести цифру 1 навпроти 
найбільш пріоритетного показника):

1.5.1 Локальний пріоритет ранжування за фінансово-економічними 
показниками = … .

1.5.2 Локальний пріоритет ранжування за екологічними показниками = … .

1.5.3 Локальний пріоритет ранжування за соціальними показниками = … .



1.6 Величини бар'єрів, встановлення яких обмежує множину проектів, що 
підлягають подальшому ранжуванню за кожним із наступних показників 
(необхідно задати порогові значення, що розіб'ють множини всіх показників 
проектів на дві підмножини: з елементами, величини яких відповідно вищі й нижчі 
заданих значень):

1.6.1 фінансово-економічний бар'єр, E_stop (NPVQ≥; одиниць) = … .

1.6.2 екологічний бар'єр, CO _stop (т СО /тис. грн) = … .2 2

1.6.3 соціальний бар'єр, Soc_stop (кількість осіб/тис. грн) = … .

1.7 Додатки до нижньої межі фінансово-економічних, екологічних та 
соціальних показників (дають змогу привести всі показники до відсоткових величин 
у процесі порівняння при ранжуванні; можуть бути встановлені близькими за 
величиною до 1-ого відсотка від найменшого із множини показників, але не вищими 
за одиницю):

1.7.1 фінансово-економічний додаток, c_E = … .

1.7.2 екологічний додаток, c_CO  = … .2

1.7.3 соціальний додаток, c_Soc = … .

2. Індивідуальні показники проектів

2.1 Порядкові номери проектів до початку ранжування, Num (№ п.п.) (див. 
таблицю 1 нижче, п.2.1).

2.2 Назви проектів англійською мовою, Names (можливі скорочені назви або 
абревіатури):

Project-1

Project-2

Project-3

…

2.3 Назви проектів українською мовою, UA_Names (тут не наводяться для 
скорочення обсягу записів).

2.4 Фінансово-економічні показники – відповідають значенню їхнього NPVQ, 
E (одиниць) (див. табл. 1 нижче, п.2.4).

2.5 Річні обсяги зменшення викидів вуглекислого газу (СО ) у результаті 2

реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР, one_year_СО  (т СО /рік) (див. табл. 1 2 2

нижче, п.2.5).

2.6 Річна кількість мешканців населеного пункту, на яких потенційно може 
позитивно вплинути реалізація проектів, one_year_Soc (кількість осіб/рік) (див. 
табл. 1 нижче, п.2.6).

2.7 Розрахунковий об'єм інвестицій, необхідних для повної реалізації 
проектів станом на поточний (або встановлений на момент початку 
розрахунків) рік, investments (тис. грн) (див. табл. 1 нижче, п.2.7).

2.8 Величина середньорічної економії від реалізації проектів, economy (тис. 
грн/рік) (див. табл. 1 нижче, п.2.8).

2.9 Екологічні показники – відображають обсяги зменшення викидів 
вуглекислого газу (СО ) у результаті реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР,2
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віднесені до об'єму вкладених інвестицій, СО  (т СО /тис. грн) (див. табл. 1 нижче, 2 2 

п.2.9).

2.10 Соціальні показники – відповідають кількості мешканців населеного 
пункту, на яких потенційно може позитивно вплинути реалізація проектів, 
віднесеній до об'єму вкладених інвестицій, Soc (кількість осіб/тис. грн) (див. табл. 
1 нижче, п.2.10).

2.11 Індикатори визначення щорічної економії від реалізації проектів. 
Можна обирати, чи будуть незавершені проекти давати економію відповідно до 
вже вкладеного відсотку від повної суми інвестицій (ввести цифри: 1 – «Так» або 0 
– «Ні»), Ind_economy (умовні одиниці) (див. табл. 1 нижче, п.2.11).

Таблиця 1

3. Загальне фінансування проектів

3.1 Рік реалізації проектів (п.п.), Years (див. табл. 2 нижче, п.3.1).

3.2 Сумарні річні обсяги можливих інвестицій в усі проекти, F (тис. грн) (див. 
табл. 2 нижче, п.3.2).

3.3 Коефіцієнти, що відображають зміну вартості інвестицій, необхідних 
для реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР на період планування, discount (може 
бути дробове число) (див. табл. 2 нижче, п.3.3).

Таблиця 2

4. Прогнозовані величини щорічної очікуваної економії від реалізації 
інвестиційних проектів ПДСЕР, Pos_economy (тис. грн/рік) (див. табл. 3).

Таблиця 3

(Примітка: перший стовпчик – це порядкові номери проектів у початковому 
невідранжованому порядку).

Результати розрахунків, виконаних програмою PRAIP. Цей розділ містить такі 
пункти звіту:

5. Результати ранжування інвестиційних проектів. 51

2.1 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

1  

2  

3  

… 

… … … … …            ...           ...            ...

… … … … … … …            ...

… … … … … … …            ...

… … … … … … … ...

3.1           3.2          3.3

0 2015 2016 2017 …

1 … … … …

2 … … … …

3 … … … …

… … … … …



5.1 Порядкові номери інвестиційних проектів ПДСЕР, відранжовані 
відповідно до вихідних умов, K_Num_fin (див. також табл. 4, п.5.1).

…

…

…

5.2 Назви інвестиційних проектів ПДСЕР англійською мовою, відранжовані 
відповідно до вихідних умов, New_Names (можливі скорочені назви або 
абревіатури).

…

…

…

5.3 Назви інвестиційних проектів ПДСЕР українською мовою, відранжовані 
відповідно до вихідних умов, New_UA_Names (тут не відображені для скорочення 
обсягу записів).

5.4 Фінансово-економічні показники інвестиційних проектів ПДСЕР, 
відранжовані відповідно до вихідних умов, New_E (одиниць) (див. також табл. 4, 
п.5.4).

…

…

…

5.5 Річні обсяги зменшення викидів вуглекислого газу (СО ) у результаті 2

реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР, відранжовані відповідно до вихідних 
умов, New_one_year_СО  (т СО /рік) (див. також табл. 4, п.5.5).2 2  

…

…

…

5.6. Показники річної кількості мешканців населеного пункту, на яких 
потенційно може позитивно вплинути реалізація проектів, відранжовані 
відповідно до вихідних умов, New_one_year_Soc (кількість осіб/рік) (див. також 
табл. 4, п.5.6).

…

…

…

5.7 Суми інвестицій для реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР станом на 
поточний (або встановлений на момент початку розрахунків) рік, відранжовані 
відповідно до вихідних умов, New_investments (тис. грн) (див. також табл. 4, п.5.7).

…

…

…

5.8 Величини очікуваної середньорічної економії від реалізації інвестиційних 
проектів ПДСЕР, відранжованих відповідно до вихідних умов, New_economy (тис. 
грн/рік) (див. також табл. 4, п.5.8).
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…

…

…

5.9 Екологічні показники інвестиційних проектів ПДСЕР, відранжовані 
відповідно до вихідних умов, New_СО  (т СО /тис. грн) (див. також табл. 4, п.5.9).2 2

…

…

…

5.10 Соціальні показники інвестиційних проектів ПДСЕР, відранжовані 
відповідно до вихідних умов, New_Soc (кількість осіб/тис. грн) (див. також табл. 4, 
п.5.10).

…

…

…

5.11 Індикатори визначення щорічної економії від реалізації проектів ПДСЕР, 
відранжовані відповідно до вихідних умов, New_Ind_economy (умовні одиниці) (див. 
також табл. 4, п.5.11).

…

…

…

5.12 Об'єднані результати ранжування проектів відповідно до пунктів 5.1 
(K_Num_fin), 5.4 (New_E), 5.5 (New_one_year_СО ), 5.6 (New_one_year_Soc), 5.7 2

(New_investments), 5.8 (New_economy), 5.9 (New_СО ), 5.10 (New_Soc) та 5.11 2

(New_Ind_economy), представлені в таблиці 4 нижче.

 Таблиця 4

6. Формування інвестиційної стратегії щодо реалізації проектів по даному 
сектору ПДСЕР.

6.1 Прогнозовані повні обсяги інвестицій, необхідні для реалізації проектів 
ПДСЕР на період планування та в кожний із подальших років, представлені в табл. 
5 (тис. грн) (матриця I). 

Таблиця 5

(Примітка: перший стовпчик – це порядкові номери проектів у відранжо-
ваному згідно із вхідними даними порядку).

5.1 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11

… … … … … … … … …

… … … … … … … … …

… … … … … … … … …

0 2015 2016 2017 …

… … … … …

… … … … …

… … … … …



6.2 Результати формування інвестиційної стратегії щодо реалізації 
проектів по даному сектору ПДСЕР з урахуванням пріоритетності їхньої 
реалізації, представлені в табл. 6 (тис. грн) (матриця MR).

 

Таблиця 6

(Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номери проектів у початковому 
невідранжованому порядку; 2) комірки останнього рядка містять суми по 
відповідних їм стовпчикам; 3) комірки останнього стовпчика містять суми по 
відповідних їм рядкам).

6.3 Результати формування інвестиційної стратегії щодо реалізації 
проектів по даному сектору ПДСЕР, з урахуванням пріоритетності їхньої 
реалізації, але розміщені в початковому порядку, представлені в табл. 7 (тис. 
грн) (матриця MR_in_old_order).

 

Таблиця 7

(Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номери проектів у початковому 
невідранжованому порядку; 2) комірки останнього рядка містять суми по 
відповідних їм стовпчиках; 3) комірки останнього стовпчика містять суми по 
відповідних їм рядкам).

7. Розрахунок очікуваного економічного ефекту від реалізації інвестиційних 
проектів.

7.1 Прогнозована очікувана економія від реалізації інвестиційних проектів 
ПДСЕР на період планування, представлена в табл. 8 (тис. грн) (матриця 
ECONOMY).

 

Таблиця 8
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(Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номери проектів у 
відранжованому згідно із вхідними даними порядку; 2) комірки останнього рядка 
містять суми по відповідних їм стовпчиках; 3) комірки останнього стовпчика містять 
суми по відповідних їм рядкам).

7.2 Прогнозована очікувана економія від реалізації інвестиційних проектів 
ПДСЕР на період планування, без урахування порядку проектів після ранжування, 
представлена в табл. 9 (тис. грн) (матриця ECONOMY_in_old_order).

 

Таблиця 9

 (Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номери проектів у початковому 
невідранжованому порядку; 2) комірки останнього рядка містять суми по 
відповідних їм стовпчиках; 3) комірки останнього стовпчика містять суми по 
відповідних їм рядкам).

8. Розрахунок очікуваного екологічного ефекту від реалізації інвестиційних 
проектів.

8.1 Прогнозовані показники скорочення викидів вуглекислого газу (СО ) від 2

реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР на період планування, представлені в 
табл.10 (т СО ) (матриця ecological_effect). 2

Таблиця 10

(Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номери проектів у 
відранжованому згідно із вхідними даними порядку; 2) комірки останнього рядка 
містять суми по відповідних їм стовпчиках; 3) комірки останнього стовпчика містять 
суми по відповідних їм рядкам).

8.2 Прогнозовані показники скорочення викидів вуглекислого газу (СО ) від 2

реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР на період планування, без урахування 
порядку проектів після ранжування, представлені в табл. 11 (т СО ) (матриця 2

eco_effect_in_old_order).

Таблиця 11
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(Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номери проектів у початковому 
невідранжованому порядку; 2) комірки останнього рядка містять суми по 
відповідних їм стовпчиках; 3) комірки останнього стовпчика містять суми по 
відповідних їм рядкам).

9. Розрахунок очікуваного соціального ефекту від реалізації інвестиційних 
проектів.

9.1 Зведені показники кількості мешканців населеного пункту, на яких 
потенційно може позитивно вплинути реалізація проектів ПДСЕР, на період 
планування, представлені в табл. 12 (кількість осіб) (матриця social_effect).

 

Таблиця 12

(Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номери проектів у 
відранжованому згідно із вхідними даними порядку; 2) комірки останнього рядка 
містять суми по відповідних їм стовпчиках; 3) комірки останнього стовпчика містять 
суми по відповідних їм рядкам).

9.2 Зведені показники кількості мешканців населеного пункту, на яких 
потенційно може позитивно вплинути реалізація проектів ПДСЕР, на період 
планування, без урахування порядку проектів після ранжування, представлені в 
табл. 13 (кількість осіб) (матриця soc_effect_in_old_order).

 

Таблиця 13

(Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номера проектів у початковому 
невідранжованому порядку; 2) комірки останнього рядка містять суми по 
відповідних їм стовпчиках; 3) комірки останнього стовпчика містять суми по 
відповідних їм рядкам).

Інформація про розробників програми PRAIP. Ця інформація включає такий 
текст:

Програму PRAIP 15.07.01.W7 створено в рамках проекту USAID 
«Муніципальна енергетична реформа в Україні» Всеукраїнською благодійною 
організацією «ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ» у 2015 році.

Повний приклад звіту з результатами розрахунків, сформований програмою 
PRAIP, можна знайти в додатку А.
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ВИСНОВКИ

Використовуючи операційні можливості програми PRAIP, можна прогнозувати 
наслідки від реалізації інвестиційних проектів, враховуючи різні підходи до їхнього 
ранжування, а також варіюючи величини показників проектів, що фігурують при 
заповненні інтерфейсу для роботи із вхідними даними.

У результаті користувачеві стає доступною можливість у стислий проміжок 
часу розв'язати низку трудомістких завдань, що за звичайних умов вимагають 
значної концентрації уваги та досить високого рівня економічної і математичної 
підготовки.

 Зокрема, автоматизоване формування інвестиційної стратегії за даним 
сектором міського господарства, згідно із ПДСЕР, дозволяє обрати оптимальний з 
усіх можливих шлях реалізації інвестиційних проектів. При цьому можна оцінити, чи 
має досліджуваний населений пункт достатній для втілення проектів обсяг 
грошових ресурсів відповідно до наявної фінансової рамки. 

Важливою є спроможність користувачів за допомогою програми оцінити 
обсяги економії, що має дати реалізація ІП при тому чи іншому підході до 
фінансування проектів.

 Одним із потужних інструментів програми PRAIP з погляду екологічного 
впливу на навколишнє середовище є можливість розробки плану скорочення 
викидів вуглекислого газу у довкілля на основі сформованої інвестиційної стратегії. 
Програма здатна також оцінювати соціальний ефект від впровадження проектів як 
щорічний вплив реалізації ІП на жителів територіального утворення.

Усі ці можливості ведуть до значного скорочення витрат робочого часу 
користувача й дозволяють значно знизити ймовірність допущення механічних 
помилок при виконанні громіздких та багатофакторних фінансово-економічних 
розрахунків і, відповідно, сприяють покращенню якості розробки Планів дій зі 
сталого енергетичного розвитку українських міст.
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Приклад звіту з результатами розрахунків, сформований програмою PRAIP 
для громадських будівель міста Луцьк в рамках реалізації ПДСЕР у 2015 році. 
Приклад містить неостаточні (та певною мірою тестові) дані, що могли надалі 
змінитися.

Перелік ІП по даному сектору (назви проектів українською мовою) наводиться 
нижче для розуміння його особливостей:

1. Дошкільні заклади (32 одиниці) 1 пакет – регулювання + маловитратні.

2. Дошкільні заклади (32 одиниці) 2 пакет – гідравлічне налаштування.

3. ЗНЗ/будівлі (28 одиниць) 1 пакет – регулювання + маловитратні.

4. ЗНЗ/будівлі (28 одиниць) 2 пакет – гідравлічне налаштування.

5. Охорона здоров'я/будівлі (6 одиниць) 1 пакет.

6. Охорона здоров'я будівлі (6 одиниць) 2 пакет.

7. Термомодернізація комунального навчального закладу «Луцька гімназія  
№ 21 ім. Михайла Кравчука».

8. Проектна пропозиція 2.2.2 для дошкільного навчального закладу № 4 
«Джерельце», вул. Кравчука, 3а.

9. Проектна пропозиція 2.2.3 для дошкільного навчального закладу № 13 
«Дельфін», вул. Станіславського, 50-а, м. Луцьк.

10. Проектна пропозиція 2.2.4 для дошкільного навчального закладу № 31 
«Орлятко», вул. Соборності, 21-а, м. Луцьк.

11. Проектна пропозиція 2.2.5 для дошкільного навчального закладу № 27 
«Незабудка», вул. Є. Коновальця, 10-а, м. Луцьк.

12. Проектна пропозиція 2.2.6 із чистої енергії для загальноосвітньої школи    
№ 16 вул. Корольова, 7, м. Луцьк.

13. Проектна пропозиція 2.2.7 для спеціалізованої школи № 1, вул. Богдана 
Хмельницького, 4, м. Луцьк.

14. Проектна пропозиція 2.2.8 для Палацу учнівської молоді, вул. Шопена, 18, 
м. Луцьк.

15. Проектна пропозиція 2.2.9 для комунального закладу «Луцький 
дошкільний навчальний заклад № 21 Луцької міської ради Волинської області»,    
вул. Марка Вовчка, 6.

16. Проектна пропозиція 2.2.10 із чистої енергії для комунального закладу 
«Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської 
області», просп. Перемоги, 15.

17. Проведення модернізації комунального закладу «Луцький дошкільний 
навчальний заклад № 11 Луцької міської ради Волинської області», пр-т.  Соборнос-
ті, 6а).

18. Проектна пропозиція 2.2.12 для комунального закладу «Луцька художня 
школа», вул. Ветеранів, 4.

19. Проведення термомодернізації комунального закладу «Луцька міська 
клінічна лікарня», просп. Відродження, 13.
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20. Проведення термомодернізації комунального закладу «Луцький навчально-
виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей 
Луцької міської ради», вул. Ветеранів, 5.

21. Проведення термомодернізації комунального закладу «Луцький дошкільний 
навчальний заклад №7 Луцької міської ради Волинської області»,  вул. Креме-
нецька, 24.

Далі наводиться повний текст звіту:

PRAIP 15.07.01.W7

The program for ranking and analysis of investment projects 
(version 15.07.01.W7)

Програма призначена для комплексної оцінки й ранжування 
інвестиційних проектів за фінансово-економічними, 
екологічними, та соціальними показниками, а також для 
подальшого розподілу об'ємів фінансування цих проектів й 
визначення економічного, екологічного і соціального ефектів 
від їх реалізації протягом всього періоду планування.

________________________ВХІДНІ ДАНІ________________________

 

1. Загальні дані

 

1.1. Кількість інвестиційних проектів даного сектору Планів 
дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР), N (одиниць) = 21.

1.2. Кількість років реалізації інвестиційних проектів, 
years_number (одиниць) = 16.

1.3. Перший рік реалізації інвестиційних проектів, first_year 
(чотиризначне число) = 2015.

1.4. Глобальний пріоритет для почергового ранжування 
інвестиційних проектів за фінансово-економічними, 
екологічними, та соціальними показниками, GLOBAL_PRIORITY. 
Необхідно задати порядок ранжування від 1-чергового до 3-
чергового (ввести цифри 1, 2 або 3):

1.4.1. Глобальний пріоритет ранжування за фінансово-
економічними показниками = 1.



1.4.2. Глобальний пріоритет ранжування за екологічними 
показниками = 2.

1.4.3. Глобальний пріоритет ранжування за соціальними 
показниками = 3.

1.5. Локальний пріоритет для почергового ранжування 
залишкових (найменш пріоритетних) інвестиційних проектів у 
більшій мірі за фінансово-економічними, екологічними, або 
соціальними показниками. Необхідно надати найвищий пріоритет 
одному з видів показників (ввести цифру 1 навпроти найбільш 
пріоритетного показника):

1.5.1. Локальний пріоритет ранжування за фінансово-
економічними показниками = 1.

1.5.2. Локальний пріоритет ранжування за екологічними 
показниками = 1.

1.5.3. Локальний пріоритет ранжування за соціальними 
показниками = 1.

1.6. Величини бар'єрів, встановлення яких обмежує множину 
проектів, що підлягають подальшому ранжуванню за кожним із 
наступних показників (необхідно задати порогові значення, що 
розіб'ють множини усіх показників проектів на дві підмножини: 
з елементами, величини яких відповідно вищі і нижчі заданих 
значень):

1.6.1. фінансово-економічний бар'єр, E_stop (NPVQ≥; одиниць) 
= 1.

1.6.2. екологічний бар'єр, CO _stop (т СО /тис. грн) = 0.03.2 2

1.6.3. соціальний бар'єр, Soc_stop (кількість осіб/тис. грн) 
= 0.22.

1.7. Додатки до нижньої межі фінансово-економічних, 
екологічних, та соціальних показників(дають змогу привести 
усі показники до відсоткових величин у процесі порівняння при 
ранжуванні; можуть бути встановлені близькими за величиною до 
1-го відсотка від найменшого з множини показників, але не 
вищими за одиницю):

1.7.1. фінансово-економічний додаток, c_E = 1e-05.

1.7.2. екологічний додаток, c_CO  = 1e-05.2
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1.7.3. соціальний додаток, c_Soc = 1e-05.

2. Індивідуальні показники проектів

2.1. Порядкові номери проектів до початку ранжування, Num    
(№ п.п.) (див. таблицю 1 нижче, п.2.1).

2.2. Назви проектів англійською мовою, Names (можливі 
скорочені назви або абревіатури).

Project-1

Project-2

Project-3

Project-4

Project-5

Project-6

Project-7

Project-8

Project-9

Project-10

Project-11

Project-12

Project-13

Project-14

Project-15

Project-16

Project-17

Project-18

Project-19

Project-20

Project-21

2.3. Назви проектів українською мовою, UA_Names (тут не 
наводяться для скорочення обсягу записів).

2.4. Фінансово-економічні показники – відповідають значенню 
їх NPVQ, E (одиниць) (див. таблицю 1 нижче, п.2.4).
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2.5. Річні обсяги зменшення викидів вуглекислого газу (СО ) у 2

результаті реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР, 
one_year_СО  (т СО /рік) (див. таблицю 1 нижче, п.2.5).2 2 

2.6. Річна кількість мешканців населеного пункту, на яких 
потенційно може позитивно вплинути реалізація проектів, 
one_year_Soc (кількість осіб/рік) (див. таблицю 1 нижче, 
п.2.6).

2.7. Розрахунковий об'єм інвестицій, необхідних для повної 
реалізації проектів станом на поточний (або встановлений на 
момент початку розрахунків) рік, investments (тис. грн) (див. 
таблицю 1 нижче, п.2.7).

2.8. Величина середньорічної економії від реалізації 
проектів, economy (тис. грн/рік) (див. таблицю 1 нижче, 
п.2.8).

2.9. Екологічні показники – відображають обсяги зменшення 
викидів вуглекислого газу (СО ) у результаті реалізації 2

інвестиційних проектів ПДСЕР, віднесені до об'єму вкладених 
інвестицій, СО  (т СО /тис. грн) (див. таблицю 1 нижче, п.2.9).2 2

2.10. Соціальні показники – відповідають кількості мешканців 
населеного пункту, на яких потенційно може позитивно вплинути 
реалізація проектів, віднесеній до об'єму вкладених 
інвестицій, Soc (кількість осіб/тис. грн) (див. таблицю 1 
нижче, п.2.10).

2.11. Індикатори визначення щорічної економії від реалізації 
проектів. Дозволяє обирати, чи будуть незавершені проекти 
давати економію відповідно до вже вкладеного відсотку від 
повної суми інвестицій (ввести цифри: 1 - Так або 0 - Ні), 
Ind_economy (умовні одиниці) (див. таблицю 1 нижче, п.2.11).
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Таблиця 1

3. Загальне фінансування проектів
 
3.1. Рік реалізації проектів (п.п.), Years (див. таблицю 2 
нижче, п.3.1).
 
3.2. Сумарні річні обсяги можливих інвестицій в усі 
проекти, F (тис. грн) (див. таблицю 2 нижче, п.3.2).
 
3.3. Коефіцієнти, що відображають зміну вартості 
інвестицій, необхідних для реалізації інвестиційних 
проектів ПДСЕР на період планування, discount (може бути 
дробове число) (див. таблицю 2 нижче, п.3.3).

2.1 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.1 2.11

 

1 4.4185 399.629 550 1984 2432.55 0.201426 0.277218 0

2 2.54686 1820.14 460 14720 11819.6 0.123651 0.03125 1

3 4.65448 740.802 800 3612 4622.34 0.205095 0.221484 0

4 2.16943 680.635 830 6160 4419.9 0.110493 0.13474 0

5 4.14392 74.8824 4700 402 468.012 0.186275 11.6915 0

6 1.78586 145.681 5100 1500 946.022 0.097121 3.4 0

7 -0.30648 86.2139 900 3943.43 619.133 0.021863 0.228228 0

8 -0.27765 78.45 610 2804.24 458.367 0.027976 0.217528 0

9 -0.25134 71.33 630 2800.69 474.336 0.025469 0.224945 0

10 -0.08747 76.87 575 2480.1 511.993 0.030995 0.231845 0

11 -0.03034 62.68 580 1828.6 401.098 0.034278 0.317183 0

12 -0.13611 168.7 1100 5330.37 1041.39 0.031649 0.206365 1

13 -0.3666 81.52 740 3506.18 502.566 0.02325 0.211056 0

14 -0.25483 145.96 430 5738.44 967.545 0.025436 0.074933 0

15 0.449094 183.15 595 3575 1172.68 0.051231 0.166434 0

16 -0.65276 64.53 700 5188 407.744 0.012438 0.134927 0

17 0.777779 120.8 470 1826 734.533 0.066156 0.257393 0

18 -0.53372 92.1 360 5469 577.137 0.01684 0.065826 0

19 -0.03142 199 5200 5264 1153.23 0.037804 0.987842 0

20 0.036031 167.7 980 4527 1061.08 0.037044 0.216479 0

21 -0.1207 81.8 620 3100 617.094 0.026387 0.2 0



Таблиця 2

3.1 3.2 3.3

 

2015 0 1

2016 15696.4 1.1

2017 19251 1.1

2018 23947.3 1.1

2019 29075 1.1

2020 33713.1 1.1

2021 14724 1.05

2022 23064.4 1.05

2023 27799.2 1.05

2024 32822.8 1.05

2025 37968 1.05

2026 43539.6 1.05

2027 17202 1.05

2028 46066.8 1.05

2029 47112 1.05

2030 58693.6 1.05

4. Прогнозовані величини щорічної очікуваної економії від 

реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР, Pos_economy (тис. 

грн/рік)(див. таблицю 3).
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Таблиця 3

0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 

1 0 1959.27 2026.43 2156.51 2209.57 2256.85 2308.44 2362.24 2418.45 2480.44 2544.77 2612.17 2681.06 2751.48 2823.47 2897.07

2 0 9477.84 9828.01 10489.2 10746.5 10975.2 11224.2 11484.1 11755.9 12056.3 12368.3 12694.7 13028.5 13370 13719.1 14076.2

3 0 3716.66 3847.87 4099.46 4200.19 4289.87 4387.65 4489.67 4596.27 4713.94 4836.1 4964.01 5094.77 5228.48 5365.18 5504.96

4 0 3544.2 3675.15 3922.42 4018.61 4104.13 4197.23 4294.44 4396.07 4508.41 4625.07 4747.14 4871.98 4999.65 5130.22 5263.76

5 0 376.191 389.545 415.102 425.3 434.377 444.272 454.597 465.387 477.299 489.666 502.613 515.851 529.386 543.226 557.377

6 0 758.591 786.618 839.543 860.133 878.436 898.364 919.169 940.922 964.967 989.937 1016.06 1042.78 1070.11 1098.06 1126.64

7 0 496.467 514.809 549.447 562.922 574.9 587.942 601.558 615.795 631.531 647.874 664.972 682.459 700.343 718.634 737.34

8 0 369.098 381.803 406.376 416.373 425.279 434.997 445.133 455.72 467.4 479.521 492.218 505.197 518.465 532.03 545.897

9 0 382.864 395.498 420.3 430.656 439.896 449.988 460.51 471.494 483.598 496.155 509.316 522.767 536.514 550.565 564.926

10 0 413.199 426.87 453.682 464.86 474.832 485.723 497.077 508.932 521.996 535.549 549.753 564.27 579.108 594.273 609.774

11 0 323.94 334.516 355.355 364.116 371.933 380.475 389.379 398.673 408.912 419.533 430.666 442.044 453.672 465.557 477.703

12 0 843.073 869.391 922.103 944.874 965.221 987.48 1010.67 1034.86 1061.48 1089.09 1118.04 1147.63 1177.86 1208.74 1240.3

13 0 404.417 418.501 445.632 456.589 466.348 476.992 488.095 499.695 512.496 525.782 539.696 553.921 568.464 583.332 598.534

14 0 779.648 806.162 857.661 878.77 897.584 918.117 939.531 961.897 986.562 1012.16 1038.97 1066.38 1094.4 1123.04 1152.31

15 0 941.243 975.473 1040.45 1065.99 1088.7 1113.44 1139.26 1166.25 1196.07 1227.04 1259.45 1292.59 1326.48 1361.14 1396.58

16 0 327.592 339.314 361.687 370.57 378.474 387.089 396.078 405.474 415.849 426.621 437.898 449.427 461.217 473.272 485.599

17 0 591.714 611.941 651.157 667.18 681.458 697.04 713.291 730.265 748.986 768.414 788.766 809.57 830.837 852.578 874.803

18 0 463.996 480.412 511.866 524.443 535.639 547.844 560.58 573.888 588.58 603.831 619.8 636.126 652.819 669.887 687.339

19 0 932.277 962.181 1021.48 1046.68 1069.18 1093.78 1119.41 1146.16 1175.61 1206.16 1238.2 1270.93 1304.38 1338.56 1373.5

20 0 855.975 884.513 940.329 963.491 984.147 1006.7 1030.22 1054.78 1081.85 1109.93 1139.36 1169.44 1200.18 1231.6 1263.73

21 0 494.832 513.114 547.637 561.068 573.007 586.006 599.577 613.767 629.451 645.74 662.782 680.211 698.036 716.267 734.911

(Примітка: перший стовпчик – це порядкові номери проектів у 
початковому невідранжованому порядку)

__________________РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ___________________

 

5. Результати ранжування інвестиційних проектів

 

5.1. Порядкові номери інвестиційних проектів ПДСЕР, 
відранжовані відповідно до вихідних умов, K_Num_fin (див. 
також таблицю 4, п.5.1).

3

1

5

2

4

6

17

15

19

20

11

12
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10

7

9

21

8

13

14

18

16

5.2. Назви інвестиційних проектів ПДСЕР англійською мовою, 
відранжовані відповідно до вихідних умов, New_Names (можливі 
скорочені назви або абревіатури).

Project-3

Project-1

Project-5

Project-2

Project-4

Project-6

Project-17

Project-15

Project-19

Project-20

Project-11

Project-12

Project-10

Project-7

Project-9

Project-21

Project-8

Project-13

Project-14

Project-16

Project-18
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5.3. Назви інвестиційних проектів ПДСЕР українською мовою, 
відранжовані відповідно до вихідних умов, New_UA_Names (тут 
не відображені для скорочення обсягу записів).

5.4. Фінансово-економічні показники інвестиційних проектів 
ПДСЕР, відранжовані відповідно до вихідних умов, New_E 
(одиниць) (див. також таблицю 4, п.5.4).

4.65448

4.4185

4.14392

2.54686

2.16943

1.78586

0.777779

0.449094

-0.0314193

0.0360314

-0.0303358

-0.13611

-0.0874659

-0.30648

-0.251344

-0.120697

-0.277652

-0.366604

-0.254825

-0.533724

-0.652761

5.5. Річні обсяги зменшення викидів вуглекислого газу (СО ) у 2

результаті реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР, 
відранжовані відповідно до вихідних умов, New_one_year_СО   2

(т СО /рік) (див. також таблицю 4, п.5.5).2

740.802

399.629

74.8824
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1820.14

680.635

145.681

120.8

183.15

199

167.7

62.68

168.7

76.87

86.2139

71.33

81.8

78.45

81.52

145.96

92.1

64.53

5.6. Показники річної кількості мешканців населеного пункту, 
на яких потенційно може позитивно вплинути реалізація 
проектів, відранжовані відповідно до вихідних умов, 
New_one_year_Soc (кількість осіб/рік) (див. також таблицю 4, 
п.5.6).

800

550

4700

460

830

5100

470

595

5200

980

580

1100
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575

900

630

620

610

740

430

360

700

5.7. Суми інвестицій для реалізації інвестиційних проектів 
ПДСЕР станом на поточний (або встановлений на момент початку 
розрахунків) рік, відранжовані відповідно до вихідних умов, 
New_investments (тис. грн) (див., також таблицю 4, п.5.7).

3612

1984

402

14720

6160

1500

1826

3575

5264

4527

1828.6

5330.37

2480.1

3943.43

2800.69

3100

2804.24

3506.18

5738.44

5469

5188
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5.8. Величини очікуваної середньорічної економії від 
реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР, відранжованих 
відповідно до вихідних умов, New_economy (тис. грн/рік) (див. 
також таблицю 4, п.5.8).

4622.34

2432.55

468.012

11819.6

4419.9

946.022

734.533

1172.68

1153.23

1061.08

401.098

1041.39

511.993

619.133

474.336

617.094

458.367

502.566

967.545

577.137

407.744

5.9. Екологічні показники інвестиційних проектів ПДСЕР, 
відранжовані відповідно до вихідних умов, New_СО  (т СО /    2 2

тис. грн) (див. також таблицю 4, п.5.9).

0.205095

0.201426

0.186275

0.123651

0.110493

0.0971208

0.0661555
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0.0512308

0.037804

0.0370444

0.0342776

0.0316488

0.0309947

0.0218627

0.0254687

0.0263871

0.0279755

0.0232504

0.0254355

0.0168404

0.0124383

5.10. Соціальні показники інвестиційних проектів ПДСЕР, 
відранжовані відповідно до вихідних умов, New_Soc (кількість 
осіб/тис. грн) (див. також таблицю 4, п.5.10).

0.221484

0.277218

11.6915

0.03125

0.13474

3.4

0.257393

0.166434

0.987842

0.216479

0.317183

0.206365

0.231845

0.228228

0.224945

0.2

0.217528

0.211056



0.0749333

0.0658256

0.134927

5.11. Індикатори визначення щорічної економії від реалізації 
проектів ПДСЕР, відранжовані відповідно до вихідних умов, 
New_Ind_economy (умовні одиниці) (див. також таблицю 4, 
п.5.11).

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.12. Об'єднані результати ранжування проектів відповідно 
пунктам 5.1. (K_Num_fin), 5.4.(New_E), 5.5. ( 
New_one_year_СО ), 5.6. (New_one_year_Soc), 5.7. 2

(New_investments), 5.8. (New_economy), 5.9. (New_СО ), 5.10. 2

(New_Soc) та 5.11. (New_Ind_economy) представлені у таблиці 4 
нижче.

73



Таблиця 4

5.1 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.1 5.11

 

3 4.65448 740.802 800 3612 4622.34 0.205095 0.221484 0

1 4.4185 399.629 550 1984 2432.55 0.201426 0.277218 0

5 4.14392 74.8824 4700 402 468.012 0.186275 11.6915 0

2 2.54686 1820.14 460 14720 11819.6 0.123651 0.03125 1

4 2.16943 680.635 830 6160 4419.9 0.110493 0.13474 0

6 1.78586 145.681 5100 1500 946.022 0.097121 3.4 0

17 0.777779 120.8 470 1826 734.533 0.066156 0.257393 0

15 0.449094 183.15 595 3575 1172.68 0.051231 0.166434 0

19 -0.03142 199 5200 5264 1153.23 0.037804 0.987842 0

20 0.036031 167.7 980 4527 1061.08 0.037044 0.216479 0

11 -0.03034 62.68 580 1828.6 401.098 0.034278 0.317183 0

12 -0.13611 168.7 1100 5330.37 1041.39 0.031649 0.206365 1

10 -0.08747 76.87 575 2480.1 511.993 0.030995 0.231845 0

7 -0.30648 86.2139 900 3943.43 619.133 0.021863 0.228228 0

9 -0.25134 71.33 630 2800.69 474.336 0.025469 0.224945 0

21 -0.1207 81.8 620 3100 617.094 0.026387 0.2 0

8 -0.27765 78.45 610 2804.24 458.367 0.027976 0.217528 0

13 -0.3666 81.52 740 3506.18 502.566 0.02325 0.211056 0

14 -0.25483 145.96 430 5738.44 967.545 0.025436 0.074933 0

18 -0.53372 92.1 360 5469 577.137 0.01684 0.065826 0

16 -0.65276 64.53 700 5188 407.744 0.012438 0.134927 0
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6. Формування інвестиційної стратегії щодо реалізації 
проектів по даному сектору ПДСЕР

 

6.1. Прогнозовані повні обсяги інвестицій, необхідних для 
реалізації проектів ПДСЕР на період планування та у кожен із 
подальших років, представлені у таблиці 5 (тис. грн)   
(матриця I).



Таблиця 5

0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 

3 3612 3973.2 4370.52 4807.57 5288.33 5817.16 6108.02 6413.42 6734.09 7070.8 7424.34 7795.55 8185.33 8594.6 9024.33 9475.54

1 1984 2182.4 2400.64 2640.7 2904.77 3195.25 3355.01 3522.77 3698.9 3883.85 4078.04 4281.94 4496.04 4720.84 4956.88 5204.73

5 402 442.2 486.42 535.062 588.568 647.425 679.796 713.786 749.475 786.949 826.297 867.611 910.992 956.542 1004.37 1054.59

2 14720 16192 17811.2 19592.3 21551.6 23706.7 24892 26136.6 27443.5 28815.7 30256.4 31769.3 33357.7 35025.6 36776.9 38615.7

4 6160 6776 7453.6 8198.96 9018.86 9920.74 10416.8 10937.6 11484.5 12058.7 12661.7 13294.7 13959.5 14657.5 15390.3 16159.8

6 1500 1650 1815 1996.5 2196.15 2415.77 2536.55 2663.38 2796.55 2936.38 3083.2 3237.36 3399.22 3569.19 3747.64 3935.03

17 1826 2008.6 2209.46 2430.41 2673.45 2940.79 3087.83 3242.22 3404.33 3574.55 3753.28 3940.94 4137.99 4344.89 4562.13 4790.24

15 3575 3932.5 4325.75 4758.33 5234.16 5757.57 6045.45 6347.72 6665.11 6998.37 7348.28 7715.7 8101.48 8506.56 8931.89 9378.48

19 5264 5790.4 6369.44 7006.38 7707.02 8477.72 8901.61 9346.69 9814.03 10304.7 10820 11361 11929 12525.5 13151.7 13809.3

20 4527 4979.7 5477.67 6025.44 6627.98 7290.78 7655.32 8038.08 8439.99 8861.99 9305.09 9770.34 10258.9 10771.8 11310.4 11875.9

11 1828.6 2011.46 2212.61 2433.87 2677.25 2944.98 3092.23 3246.84 3409.18 3579.64 3758.62 3946.55 4143.88 4351.07 4568.63 4797.06

12 5330.37 5863.41 6449.75 7094.72 7804.19 8584.61 9013.84 9464.54 9937.76 10434.7 10956.4 11504.2 12079.4 12683.4 13317.6 13983.4

10 2480.1 2728.11 3000.92 3301.01 3631.11 3994.23 4193.94 4403.63 4623.82 4855.01 5097.76 5352.64 5620.28 5901.29 6196.36 6506.17

7 3943.43 4337.77 4771.55 5248.71 5773.58 6350.93 6668.48 7001.9 7352 7719.6 8105.58 8510.86 8936.4 9383.22 9852.38 10345

9 2800.69 3080.76 3388.83 3727.72 4100.49 4510.54 4736.07 4972.87 5221.51 5482.59 5756.72 6044.55 6346.78 6664.12 6997.33 7347.19

21 3100 3410 3751 4126.1 4538.71 4992.58 5242.21 5504.32 5779.54 6068.51 6371.94 6690.54 7025.06 7376.32 7745.13 8132.39

8 2804.24 3084.66 3393.13 3732.44 4105.69 4516.26 4742.07 4979.17 5228.13 5489.54 5764.01 6052.22 6354.83 6672.57 7006.2 7356.51

13 3506.18 3856.8 4242.48 4666.73 5133.4 5646.74 5929.07 6225.53 6536.81 6863.65 7206.83 7567.17 7945.53 8342.8 8759.94 9197.94

14 5738.44 6312.28 6943.51 7637.86 8401.65 9241.82 9703.91 10189.1 10698.6 11233.5 11795.2 12384.9 13004.2 13654.4 14337.1 15053.9

18 5469 6015.9 6617.49 7279.24 8007.16 8807.88 9248.27 9710.69 10196.2 10706 11241.3 11803.4 12393.6 13013.2 13663.9 14347.1

16 5188 5706.8 6277.48 6905.23 7595.75 8355.33 8773.09 9211.75 9672.33 10156 10663.7 11196.9 11756.8 12344.6 12961.9 13609.9

(Примітка: перший стовпчик – це порядкові номери проектів у 
початковому невідранжованому порядку)

6.2. Результати формування інвестиційної стратегії щодо 
реалізації проектів по даному сектору ПДСЕР із урахуванням 
пріоритетності їх реалізації представлені у таблиці 6 (тис. 
грн) (матриця MR).
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Таблиця 6

(Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номери 
проектів у початковому невідранжованому порядку; 2) комірки 
останнього рядка містять суми по відповідних їм стовпцям; 
3) комірки останнього стовпця містять суми по відповідних 
їм рядкам)

0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 

3 0 3973.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3973.2

1 0 2182.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2182.4

5 0 442.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442.2

2 0 9098.57 8712.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17811.2

4 0 0 7453.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7453.6

6 0 0 1815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1815

17 0 0 1269.77 1160.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2430.41

15 0 0 0 4758.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4758.33

19 0 0 0 7006.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7006.38

20 0 0 0 6025.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6025.44

11 0 0 0 2433.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2433.87

12 0 0 0 2562.65 5241.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7804.19

10 0 0 0 0 3631.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3631.11

7 0 0 0 0 5773.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5773.58

9 0 0 0 0 4100.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100.49

21 0 0 0 0 4538.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4538.71

8 0 0 0 0 4105.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4105.69

13 0 0 0 0 1683.87 3962.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5646.74

14 0 0 0 0 0 9241.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9241.82

18 0 0 0 0 0 8807.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8807.88

16 0 0 0 0 0 8355.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8355.33

 

0 0 15696.4 19251 23947.3 29075 30367.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118338
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6.3. Результати формування інвестиційної стратегії щодо 
реалізації проектів по даному сектору ПДСЕР, із урахуванням 
пріоритетності їх реалізації, але розміщені у початковому 
порядку, представлені у таблиці 7 (тис. грн) (матриця 
MR_in_old_order).



Таблиця 7

(Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номери 
проектів у початковому невідранжованому порядку; 2) комірки 
останнього рядка містять суми по відповідних їм стовпцям; 
3) комірки останнього стовпця містять суми по відповідних 
їм рядкам)

0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 

1 0 2182.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2182.4

2 0 9098.57 8712.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17811.2

3 0 3973.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3973.2

4 0 0 7453.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7453.6

5 0 442.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442.2

6 0 0 1815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1815

7 0 0 0 0 5773.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5773.58

8 0 0 0 0 4105.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4105.69

9 0 0 0 0 4100.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100.49

10 0 0 0 0 3631.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3631.11

11 0 0 0 2433.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2433.87

12 0 0 0 2562.65 5241.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7804.19

13 0 0 0 0 1683.87 3962.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5646.74

14 0 0 0 0 0 9241.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9241.82

15 0 0 0 4758.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4758.33

16 0 0 0 0 0 8355.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8355.33

17 0 0 1269.77 1160.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2430.41

18 0 0 0 0 0 8807.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8807.88

19 0 0 0 7006.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7006.38

20 0 0 0 6025.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6025.44

21 0 0 0 0 4538.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4538.71

 

0 0 15696.4 19251 23947.3 29075 30367.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118338

7. Розрахунок очікуваного економічного ефекту від реалізації 
інвестиційних проектів

 

7.1. Прогнозована очікувана економія від реалізації 
інвестиційних проектів ПДСЕР на період планування 
представлена у таблиці 8 (тис. грн) (матриця ECONOMY).
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Таблиця 8

(Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номери 
проектів у відранжованому згідно вхідних даних порядку; 2) 
комірки останнього рядка містять суми по відповідних їм 
стовпцям; 3) комірки останнього стовпця містять суми по 
відповідних їм рядкам)

0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 

3 0 0 3847.87 4099.46 4200.19 4289.87 4387.65 4489.67 4596.27 4713.94 4836.1 4964.01 5094.77 5228.48 5365.18 5504.96 65618.4

1 0 0 2026.43 2156.51 2209.57 2256.85 2308.44 2362.24 2418.45 2480.44 2544.77 2612.17 2681.06 2751.48 2823.47 2897.07 34528.9

5 0 0 389.545 415.102 425.3 434.377 444.272 454.597 465.387 477.299 489.666 502.613 515.851 529.386 543.226 557.377 6644

2 0 0 5020.48 10489.2 10746.5 10975.2 11224.2 11484.1 11755.9 12056.3 12368.3 12694.7 13028.5 13370 13719.1 14076.2 163009

4 0 0 0 3922.42 4018.61 4104.13 4197.23 4294.44 4396.07 4508.41 4625.07 4747.14 4871.98 4999.65 5130.22 5263.76 59079.1

6 0 0 0 839.543 860.133 878.436 898.364 919.169 940.922 964.967 989.937 1016.06 1042.78 1070.11 1098.06 1126.64 12645.1

17 0 0 0 0 667.18 681.458 697.04 713.291 730.265 748.986 768.414 788.766 809.57 830.837 852.578 874.803 9163.19

15 0 0 0 0 1065.99 1088.7 1113.44 1139.26 1166.25 1196.07 1227.04 1259.45 1292.59 1326.48 1361.14 1396.58 14633

19 0 0 0 0 1046.68 1069.18 1093.78 1119.41 1146.16 1175.61 1206.16 1238.2 1270.93 1304.38 1338.56 1373.5 14382.6

20 0 0 0 0 963.491 984.147 1006.7 1030.22 1054.78 1081.85 1109.93 1139.36 1169.44 1200.18 1231.6 1263.73 13235.4

11 0 0 0 0 364.116 371.933 380.475 389.379 398.673 408.912 419.533 430.666 442.044 453.672 465.557 477.703 5002.66

12 0 0 0 0 310.266 965.221 987.48 1010.67 1034.86 1061.48 1089.09 1118.04 1147.63 1177.86 1208.74 1240.3 12351.6

10 0 0 0 0 0 474.832 485.723 497.077 508.932 521.996 535.549 549.753 564.27 579.108 594.273 609.774 5921.29

7 0 0 0 0 0 574.9 587.942 601.558 615.795 631.531 647.874 664.972 682.459 700.343 718.634 737.34 7163.35

9 0 0 0 0 0 439.896 449.988 460.51 471.494 483.598 496.155 509.316 522.767 536.514 550.565 564.926 5485.73

21 0 0 0 0 0 573.007 586.006 599.577 613.767 629.451 645.74 662.782 680.211 698.036 716.267 734.911 7139.75

8 0 0 0 0 0 425.279 434.997 445.133 455.72 467.4 479.521 492.218 505.197 518.465 532.03 545.897 5301.86

13 0 0 0 0 0 0 476.992 488.095 499.695 512.496 525.782 539.696 553.921 568.464 583.332 598.534 5347.01

14 0 0 0 0 0 0 918.117 939.531 961.897 986.562 1012.16 1038.97 1066.38 1094.4 1123.04 1152.31 10293.4

18 0 0 0 0 0 0 547.844 560.58 573.888 588.58 603.831 619.8 636.126 652.819 669.887 687.339 6140.69

16 0 0 0 0 0 0 387.089 396.078 405.474 415.849 426.621 437.898 449.427 461.217 473.272 485.599 4338.52

 

0 0 0 11284.3 21922.3 26878 30587.4 33613.7 34394.6 35210.6 36111.7 37047.2 38026.6 39027.9 40051.8 41098.8 42169.3 467424

7.2. Прогнозована очікувана економія від реалізації 
інвестиційних проектів ПДСЕР на період планування, без 
урахування порядку проектів після ранжування, представлена у 
таблиці 9 (тис. грн) (матриця ECONOMY_in_old_order).
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Таблиця 9

(Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номери 
проектів у початковому невідранжованому порядку; 2) комірки 
останнього рядка містять суми по відповідних їм стовпцям; 
3) комірки останнього стовпця містять суми по відповідних 
їм рядкам)

0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 

1 0 0 2026.43 2156.51 2209.57 2256.85 2308.44 2362.24 2418.45 2480.44 2544.77 2612.17 2681.06 2751.48 2823.47 2897.07 34528.9

2 0 0 5020.48 10489.2 10746.5 10975.2 11224.2 11484.1 11755.9 12056.3 12368.3 12694.7 13028.5 13370 13719.1 14076.2 163009

3 0 0 3847.87 4099.46 4200.19 4289.87 4387.65 4489.67 4596.27 4713.94 4836.1 4964.01 5094.77 5228.48 5365.18 5504.96 65618.4

4 0 0 0 3922.42 4018.61 4104.13 4197.23 4294.44 4396.07 4508.41 4625.07 4747.14 4871.98 4999.65 5130.22 5263.76 59079.1

5 0 0 389.545 415.102 425.3 434.377 444.272 454.597 465.387 477.299 489.666 502.613 515.851 529.386 543.226 557.377 6644

6 0 0 0 839.543 860.133 878.436 898.364 919.169 940.922 964.967 989.937 1016.06 1042.78 1070.11 1098.06 1126.64 12645.1

7 0 0 0 0 0 574.9 587.942 601.558 615.795 631.531 647.874 664.972 682.459 700.343 718.634 737.34 7163.35

8 0 0 0 0 0 425.279 434.997 445.133 455.72 467.4 479.521 492.218 505.197 518.465 532.03 545.897 5301.86

9 0 0 0 0 0 439.896 449.988 460.51 471.494 483.598 496.155 509.316 522.767 536.514 550.565 564.926 5485.73

10 0 0 0 0 0 474.832 485.723 497.077 508.932 521.996 535.549 549.753 564.27 579.108 594.273 609.774 5921.29

11 0 0 0 0 364.116 371.933 380.475 389.379 398.673 408.912 419.533 430.666 442.044 453.672 465.557 477.703 5002.66

12 0 0 0 0 310.266 965.221 987.48 1010.67 1034.86 1061.48 1089.09 1118.04 1147.63 1177.86 1208.74 1240.3 12351.6

13 0 0 0 0 0 0 476.992 488.095 499.695 512.496 525.782 539.696 553.921 568.464 583.332 598.534 5347.01

14 0 0 0 0 0 0 918.117 939.531 961.897 986.562 1012.16 1038.97 1066.38 1094.4 1123.04 1152.31 10293.4

15 0 0 0 0 1065.99 1088.7 1113.44 1139.26 1166.25 1196.07 1227.04 1259.45 1292.59 1326.48 1361.14 1396.58 14633

16 0 0 0 0 0 0 387.089 396.078 405.474 415.849 426.621 437.898 449.427 461.217 473.272 485.599 4338.52

17 0 0 0 0 667.18 681.458 697.04 713.291 730.265 748.986 768.414 788.766 809.57 830.837 852.578 874.803 9163.19

18 0 0 0 0 0 0 547.844 560.58 573.888 588.58 603.831 619.8 636.126 652.819 669.887 687.339 6140.69

19 0 0 0 0 1046.68 1069.18 1093.78 1119.41 1146.16 1175.61 1206.16 1238.2 1270.93 1304.38 1338.56 1373.5 14382.6

20 0 0 0 0 963.491 984.147 1006.7 1030.22 1054.78 1081.85 1109.93 1139.36 1169.44 1200.18 1231.6 1263.73 13235.4

21 0 0 0 0 0 573.007 586.006 599.577 613.767 629.451 645.74 662.782 680.211 698.036 716.267 734.911 7139.75

 

0 0 0 11284.3 21922.3 26878 30587.4 33613.7 34394.6 35210.6 36111.7 37047.2 38026.6 39027.9 40051.8 41098.8 42169.3 467424

8. Розрахунок очікуваного екологічного ефекту від реалізації 
інвестиційних проектів

 

8.1. Прогнозовані показники скорочення викидів вуглекислого 
газу (СО ) від реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР на 2

період планування представлені у таблиці 10 (т СО ) (матриця 2

ecological_effect).
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Таблиця 10

(Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номери 
проектів у відранжованому згідно вхідних даних порядку; 2) 
комірки останнього рядка містять суми по відповідних їм 
стовпцям; 3) комірки останнього стовпця містять суми по 
відповідних їм рядкам)

0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 

3 0 0 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 10371.2

1 0 0 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 5594.8

5 0 0 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 1048.35

2 0 0 0 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 23661.8

4 0 0 0 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 8848.26

6 0 0 0 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 1893.86

17 0 0 0 0 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 1449.6

15 0 0 0 0 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 2197.8

19 0 0 0 0 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 2388

20 0 0 0 0 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 2012.4

11 0 0 0 0 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 752.16

12 0 0 0 0 0 168.7 168.7 168.7 168.7 168.7 168.7 168.7 168.7 168.7 168.7 168.7 1855.7

10 0 0 0 0 0 76.87 76.87 76.87 76.87 76.87 76.87 76.87 76.87 76.87 76.87 76.87 845.57

7 0 0 0 0 0 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 948.353

9 0 0 0 0 0 71.33 71.33 71.33 71.33 71.33 71.33 71.33 71.33 71.33 71.33 71.33 784.63

21 0 0 0 0 0 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 899.8

8 0 0 0 0 0 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 862.95

13 0 0 0 0 0 0 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 815.2

14 0 0 0 0 0 0 145.96 145.96 145.96 145.96 145.96 145.96 145.96 145.96 145.96 145.96 1459.6

18 0 0 0 0 0 0 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 921

16 0 0 0 0 0 0 64.53 64.53 64.53 64.53 64.53 64.53 64.53 64.53 64.53 64.53 645.3

 

0 0 0 1215.31 3861.77 4595.1 5158.46 5542.57 5542.57 5542.57 5542.57 5542.57 5542.57 5542.57 5542.57 5542.57 5542.57 70256.4

8.2. Прогнозовані показники скорочення викидів вуглекислого 
газу (СО ) від реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР на 2

період планування, без урахування порядку проектів після 
ранжування, представлені у таблиці 11 (т СО ) (матриця eco_ 2

effect_in_old_order).
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Таблиця 11

(Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номери 
проектів у початковому невідранжованому порядку; 2) комірки 
останнього рядка містять суми по відповідних їм стовпцям; 
3) комірки останнього стовпця містять суми по відповідних 
їм рядкам)

0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 

1 0 0 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 399.629 5594.8

2 0 0 0 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 1820.14 23661.8

3 0 0 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 740.802 10371.2

4 0 0 0 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 680.635 8848.26

5 0 0 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 74.8824 1048.35

6 0 0 0 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 145.681 1893.86

7 0 0 0 0 0 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 86.2139 948.353

8 0 0 0 0 0 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 862.95

9 0 0 0 0 0 71.33 71.33 71.33 71.33 71.33 71.33 71.33 71.33 71.33 71.33 71.33 784.63

10 0 0 0 0 0 76.87 76.87 76.87 76.87 76.87 76.87 76.87 76.87 76.87 76.87 76.87 845.57

11 0 0 0 0 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 752.16

12 0 0 0 0 0 168.7 168.7 168.7 168.7 168.7 168.7 168.7 168.7 168.7 168.7 168.7 1855.7

13 0 0 0 0 0 0 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 815.2

14 0 0 0 0 0 0 145.96 145.96 145.96 145.96 145.96 145.96 145.96 145.96 145.96 145.96 1459.6

15 0 0 0 0 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 183.15 2197.8

16 0 0 0 0 0 0 64.53 64.53 64.53 64.53 64.53 64.53 64.53 64.53 64.53 64.53 645.3

17 0 0 0 0 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 1449.6

18 0 0 0 0 0 0 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 921

19 0 0 0 0 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 2388

20 0 0 0 0 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 2012.4

21 0 0 0 0 0 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 899.8

 

0 0 0 1215.31 3861.77 4595.1 5158.46 5542.57 5542.57 5542.57 5542.57 5542.57 5542.57 5542.57 5542.57 5542.57 5542.57 70256.4

9. Розрахунок очікуваного соціального ефекту від реалізації 
інвестиційних проектів

 

9.1. Зведені показники кількості мешканців населеного пункту, 
на яких потенційно може позитивно вплинути реалізація 
проектів ПДСЕР, на період планування представлені у таблиці 12 
(кількість осіб) (матриця social_effect).
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Таблиця 12

(Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номери 
проектів у відранжованому згідно вхідних даних порядку; 2) 
комірки останнього рядка містять суми по відповідних їм 
стовпцям; 3) комірки останнього стовпця містять суми по 
відповідних їм рядкам)

0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 

3 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 11200

1 0 0 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 7700

5 0 0 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 65800

2 0 0 0 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 5980

4 0 0 0 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 10790

6 0 0 0 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 66300

17 0 0 0 0 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 5640

15 0 0 0 0 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 7140

19 0 0 0 0 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 62400

20 0 0 0 0 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 11760

11 0 0 0 0 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 6960

12 0 0 0 0 0 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 12100

10 0 0 0 0 0 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 6325

7 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 9900

9 0 0 0 0 0 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 6930

21 0 0 0 0 0 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 6820

8 0 0 0 0 0 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6710

13 0 0 0 0 0 0 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 7400

14 0 0 0 0 0 0 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 4300

18 0 0 0 0 0 0 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 3600

16 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7000

 

0 0 0 6050 12440 20265 24700 26930 26930 26930 26930 26930 26930 26930 26930 26930 26930 332755

9.2. Зведені показники кількості мешканців населеного пункту, 
на яких потенційно може позитивно вплинути реалізація 
проектів ПДСЕР, на період планування, без урахування порядку 
проектів після ранжування, представлені у таблиці 13 
(кількість осіб) (матриця soc_effect_in_old_order).
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Таблиця 12

(Примітка: 1) перший стовпчик – це порядкові номери 
проектів у початковому невідранжованому порядку; 2) комірки 
останнього рядка містять суми по відповідних їм стовпцям; 
3) комірки останнього стовпця містять суми по відповідних 
їм рядкам)

0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 

1 0 0 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 7700

2 0 0 0 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 5980

3 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 11200

4 0 0 0 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 10790

5 0 0 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 65800

6 0 0 0 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 66300

7 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 9900

8 0 0 0 0 0 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6710

9 0 0 0 0 0 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 6930

10 0 0 0 0 0 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 6325

11 0 0 0 0 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 6960

12 0 0 0 0 0 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 12100

13 0 0 0 0 0 0 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 7400

14 0 0 0 0 0 0 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 4300

15 0 0 0 0 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 7140

16 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7000

17 0 0 0 0 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 5640

18 0 0 0 0 0 0 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 3600

19 0 0 0 0 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 62400

20 0 0 0 0 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 11760

21 0 0 0 0 0 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 6820

 

0 0 0 6050 12440 20265 24700 26930 26930 26930 26930 26930 26930 26930 26930 26930 26930 332755

Програму PRAIP 15.07.01.W7 створено в рамках проекту USAID 
«Муніципальна енергетична реформа в Україні» Всеукраїнською 
благодійною організацією «ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ» в 2015 
році.
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