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KEY FEATURES OF ELECTRICITY COMPANIES FUNCTIONING AND THEIR CLASSIFICATION
FEATURES

У статті розглядаються особливості функціонування підприємств електроенергетики. Встановлено, що підприєM
мства електроенергетики та енергетики загалом належать до категорії підприємств стратегічної інфраструктури,
забезпечуючи базові потреби первинного характеру як потужних промислових підприємств, транспортної мережі,
так і звичайних домогосподарств. З'ясовано класифікаційні ознаки енергетичних підприємств.

Встановлено, що розвиток інструментів управління підприємствами енергетики в конкурентному середовищі
засновано на багатовимірності процесу управління. Виділено ключові особливості, що вирізняють підприємства елекM
троенергетики, зMпоміж інших галузей економіки та з'ясовано те, що якісна відмінність підприємств електроенерM
гетики зумовлена високим рівнем наукомісткості виробництва електроенергії та забезпечення подальших процесів її
розподілу та споживання, що вимагає знання технологічної специфіки організації згаданих процесів. Обгрунтовано,
що до детермінованих особливостей функціонування підприємств електроенергетики віднесено: виробничі особлиM
вості, технікоMтехнологічні обмеження та екологічна складова їх діяльності.

The article deals with the peculiarities of functioning of the electric power enterprises. It has been established that
electricity and energy enterprises as a whole belong to the category of strategic infrastructure enterprises, providing
basic needs of primary nature of both powerful industrial enterprises, the transport network, and ordinary households.
The classification characteristics of energy companies have been clarified.

It is established that the development of energy management tools in a competitive environment is based on the
multidimensionality of the management process. The key features that distinguish electricity companies from other sectors
of the economy are identified, and it is found out that the qualitative difference between electric power companies is due
to the high level of highMintensity electricity production and the provision of further processes of its distribution and
consumption, which requires knowledge of the technological specifics of the organization mentioned.

The deterministic features of the operation of electricity companies include: first, production features, since the
production sphere is objectively attributed only to the process of electricity production by generating companies, and
the transmission, distribution and consumption of energy are related to the sphere of circulation, but in technical functional
features these electricity processes are considered production and continue the electricity generation process in the sphere
of circulation. Secondly, the technical and technological limitations, the basic technological limitations of the electricity
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останнього десятиліття спостері'

гаються процеси докорінної трансформації
ключових понять, які визначали інтенсивність та
характер економічного розвитку суб'єктів еко'
номіки різного рівня під впливом процесів інтег'
рації та інтернаціоналізації економічних відно'
син. Водночас технологізація ключових секторів
економіки призвела до зміни базових підходів
здійснення господарської діяльності суб'єктами
підприємництва незалежно від спеціалізації або
типу ринку, що додатково супроводжувалося
переходом до нового етапу соціокультурного
розвитку. Особливо такі зміни торкнулися
підприємств та великих корпорацій провідних
країн світу, вплинувши на кожен організаційний
аспект управління організацією, починаючи зі
змін у технології, закінчуючи контролем за еко'
логічністю здійснюваної діяльності та соціаль'
ною відповідальністю компанії.

Підприємства електроенергетики не стали
винятком, адже зміна ключових технологічних
процесів великих виробництв, сучасні еко'
логічні тренди та розвиток "зеленої" енергети'
ки формують нові виклики, пов'язані з необ'
хідністю якісної оптимізації основних вироб'
ничих процесів та здійснення ефективного
стратегічного планування, яке б враховувало
динамічні зміни середовища функціонування
підприємства, тим самим актуалізуючи питан'
ня дослідження специфіки роботи таких
підприємств з позиції притаманних їм особли'
востей та ключових факторів, що визначають
ефективність їх діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика здійснення господарської
діяльності підприємствами електроенергетики,
аналізу ринку електроенергії України та

generating companies, are the impossibility of significant accumulation and concentration of energy, taking into account
the requirements for its transportation, which is due to the need for a timely coincidence of the process of production
and consumption of this product. Third, the environmental component, the effective functioning of the enterprise of any
industry and its interaction with the external environment in modern conditions is determined by environmental
friendliness; In the case of electric power companies, the high production intensity has a negative impact on its
environmental friendliness, which is manifested in the extreme scale of thermal pollution, which in turn leads to the need
for careful planning for the location of such enterprises and the additional costs of constructing special purpose hydraulic
structures.

Ключові слова: підприємства електроенергетики, особливості функціонування, електро9
енергетика, управління підприємствами електроенергетики, енергетичний комплекс.

Key words: power enterprises, features of functioning, power industry, management of power
enterprises, power complex.

інструментарію його регулювання порушуєть'
ся у великий кількості досліджень вітчизняних
науковців. Варто відзначити, що особливий
вклад у розвиток наукових уявлень щодо ро'
зуміння економічної природи електроенерге'
тичних підприємств та їх місця в національній
економічній системі здійснено працями таких
вчених: О. Битяк, О. Бурляй, О. Губрієнко,
Б. Папков, Н. Кузьминчук, М. Земляний,
В. Євдокімов, В. Точилін, В. Саприкін, Б. Слуп'
ський, В. Цаплін, В. Шведун та ін.

Однак, незважаючи на широке висвітлення
базових аспектів функціонування ринку елек'
троенергетики, інструментів його регулюван'
ня та основних учасників, в умовах глибоких
структурних перебудов та активного реформу'
вання всіх сфер економіки, питання особливо'
стей функціонування підприємств даної галузі
в умовах обмеженості ресурсів потребує більш
детальної теоретичної проробки та наукового
висвітлення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення ключових

особливостей функціонування підприємств
електроенергетики.

Для вирішення поставленої мети було вирі'
шено такі завдання:

— обгрунтовано роль функціонування
підприємств енергетичного комплексу, у тому
числі підприємств електроенергетики;

— з'ясовано особливості функціонування
підприємств електроенергетики та їх класифі'
каційні ознаки;

— досліджено багатовимірність процесу
управління підприємствами енергетики в кон'
курентному середовищі;

— обгрунтовано ключові особливості, що
вирізняють підприємства електроенергетики
з'поміж інших галузей економіки.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підприємства електроенергетики та енерге'
тики загалом належать до категорії під'
приємств стратегічної інфраструктури, забез'
печуючи базові потреби первинного характеру
як потужних промислових підприємств, транс'
портної мережі, так і звичайних домогоспо'
дарств. Водночас рівень розвитку таких
підприємств, їх функціональні та цінові мож'
ливості формують спроможність або по'
тенційні обмеження щодо економічного зрос'
тання, тим самим, виступаючи одним із ключо'
вих елементів системи ресурсного забезпечен'
ня усіх без виключення суб'єктів економічної
діяльності. Більш того, підприємства електро'
енергетики є невід'ємною складовою вітчизня'
ного паливно'енергетичного комплексу, що
об'єднує в собі підприємства та організації
різних форм власності, які забезпечують видо'
буток, збагачення та переробку енергетичних
ресурсів у мобільні форми енергії, забезпечу'
ють подальший розподіл та споживання енергії
всіма суб'єктами економіки, що, в свою чергу,
межує з питаннями забезпечення національної
економічної безпеки та безумовно підкреслює
важливість проблематики діяльності енерге'
тичних підприємств.

У сфері електроенергетики Україна має
розвинений енергетичний комплекс із вироб'
ництва та постачання електроенергії, який вхо'
дить в об'єднану енергетичну систему України.
Енергетична система має значні потужності, що
використовуються для забезпечення власних
потреб і експорту надлишку електроенергії, а
також зв'язана з енергосистемами країн Цент'
ральної та Південної Європи [1, с. 29; 4, с. 47].

Однак, на жаль, сучасний стан підприємств
електроенергетики відзначається наявністю
складних системних проблем розвитку, що по'
требує, з одного боку, як застосування низки
стимулюючих заходів макроекономічного ха'
рактеру з боку регуляторних органів, так і
зміни підходів до управління на кожному кон'
кретному підприємстві галузі.

Така ситуація зумовлює необхідність гли'
бокого аналізу особливостей підприємств елек'
троенергетики в поточних умовах для виявлен'
ня економічної природи цих господарських ут'
ворень як основи для побудови основополож'
них принципів та вимог щодо управління таки'
ми підприємствами.

Розглядаючи особливості функціонування
підприємств електроенергетики, доцільно зага'
лом класифікувати енергетичні підприємства
так:

— за галузевою приналежністю: під'
приємства промислової енергетики, транспор'
тної енергетики, комунальної енергетики і т.п.;

— за функціональною ознакою: енергоге'
неруючі підприємства, енергозбутові підприє'
мства, компанії з обслуговування енергетичних
систем і т.п.;

— за рівнем конкурентних взаємодій та сту'
пенем зарегульованості: підприємства, що фун'
кціонують в умовах регульованого ринку та
підприємства, що функціонують у вільному
конкурентному середовищі.

Розвиток інструментів управління підприє'
мствами енергетики в конкурентному середо'
вищі засноване на багатовимірності процесу
управління, яке включає в себе:

— поєднання двох конкурентних ситуацій:
монополізму та конкуренції;

— поєднання управління на рівні галузі і
управління на рівні регіону;

— різноманіття видів діяльності учасників
ринку щодо формування і розподілу енергоре'
сурсів (виробництво, транспортування, роз'
поділ, збут, споживання) [6, с. 215].

Далі пропонуємо виділити ключові особли'
вості, що вирізняють підприємства електро'
енергетики з'поміж інших галузей економіки.
Зазначимо, що їх якісна відмінність зумовле'
на, насамперед, високим рівнем наукомісткості
виробництва електроенергії та забезпечення
подальших процесів її розподілу й споживан'
ня, що вимагає знання технологічної специфі'
ки організації згаданих процесів.

Виробничі особливості. До виробничої сфе'
ри об'єктивно відносять тільки процес вироб'
ництва електроенергії, що здійснюється гене'
руючими компаніями. Передача, розподіл та
споживання енергії відноситься до сфери обі'
гу, однак за технічними функціональними особ'
ливостями ці процеси електроенергетики вва'
жаються виробничими і продовжують процес
виробництва електроенергії у сфері обігу. Без
них не може бути створено електроенергетич'
ну продукцію [7, с. 253].

Енергозбутове підприємство є посередни'
ком між електростанціями, що займаються ви'
робленням електроенергії, і споживачами. Ви'
роблена електроенергія закуповується енер'
гозбутовоим підприємством на оптовому рин'
ку і реалізується кінцевому користувачеві: про'
мисловим підприємствам і побутовим спожи'
вачам [5, с. 69].

Головною виробничою особливістю під'
приємств електроенергетики є перманентний
характер виробництва, що потребує належно'
го рівня автоматизованості виробничих про'
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цесів та управління ними задля забезпечення
безперебійності виконання всіх етапів техноло'
гічного циклу. Цією особливістю пояснюється
низька потреба даних підприємств у кадрово'
му забезпеченні, визначення обсягу якої за'
звичай базується не на обсягах виданої енергії,
а виходячи з технологічно визначеної потуж'
ності устаткування, тобто в цьому випадку,
оплати праці у її витратній оцінці, набуває не
змінного, а постійного характеру. Продовжу'
ючи думку щодо структури та характеру витрат
підприємств електроенергетики, варто зазна'
чити високий рівень ресурсоємності, зокрема
щодо потреб підприємств у паливі, витрати на
яке формують левову частку собівартості елек'
троенергії. Принагідно зазначимо, що органі'
зація безперебійних та своєчасних поставок
палива є важливим напрямком забезпечення
економічної безпеки підприємств цієї галузі.

Безпекова складова організації виробниц'
тва на підприємствах електроенергетики вияв'
ляється також у дотриманні спеціальних ре'
жимів роботи обладнання, технічна складність
роботи якого обумовлює необхідність регуляр'
них ремонтних робіт, які, окрім високої затрат'
ності, потребують також належного плануван'
ня графіку роботи підприємства у зазначений
період. Окрім того, виробництву електрое'
нергії притаманний техногенний характер
можливих надзвичайних ситуацій, що напряму
пов'язано з використанням у виробничому про'
цесі особливо токсичних речовин та загалом
протіканням небезпечних стадій виробничого
циклу.

Техніко'технологічні обмеження. Базовим
технологічним обмеженням підприємств'ви'
робників електроенергії є неможливість знач'
ного накопичення та концентрації енергії ра'
зом із врахуванням вимог до її транспортуван'
ня, що обумовлено необхідністю часового збігу
процесу виробництва та споживання цього про'
дукту. Таким чином, визначником інтенсив'
ності роботи електроенергетичних підприємств
є власне споживач, адже у разі нерівномірності
споживчого попиту у різні моменти часу,
підприємством має бути забезпечено необхід'
ний рівень потужності у мережі.

Саме тому, окрім вирішення внутрішньо'
організаційних задач, підприємство має актив'
но комунікувати зі споживачами продукції (з
метою коригування цінової політики) та взає'
модіяти з профільними органами державної
влади задля оптимізації режимів споживання
електроенергії та узгодження питань розвит'
ку підприємств у відповідності до поточних та
перспективних потреб економіки.

Окрім часової складової, не менш значущим
є обмеження щодо транспортування, пов'язані
з відсутністю опціональності у виборі способів
транспортування електроенергії. Тобто під'
приємство або утримує власну мережу, або на
контрактній основі використовує електричні
мережі інших організацій.

Крім того, об'єктивно існують втрати елек'
троенергії, які неминуче виникають при фізич'
ному розподілі (передачі) електроенергії від
виробника за магістральними електричними
мережами до пунктів підключення місцевих
(локальних) мереж, за якими вона надходить до
споживачів [2, с. 73].

Звернемо увагу на споконвічно монопольні
особливості організаційно'управлінського
функціоналу електроенергетичного комплек'
су, а саме:

— збіг часових параметрів, тобто безпе'
рервність і одночасність виробництва та спожи'
вання енергії;

— номінальна відсутність складських по'
тужностей і можливості накопичення, хоча в
даний момент створюються техніко'техно'
логічні розробки, здатні акумулювати енергію;

— чітка залежність обсягу генерації і показ'
ників виробництва енергії від режиму спожи'
вання;

— проблематика економного енергоспожи'
вання як структурної умови функціонування
галузі, утворюють критерії ефективної діяль'
ності в цілому і енергетичних компаній в умо'
вах ринку вільної конкуренції [3, с. 34].

Стосовно прозорості в енергетичному сек'
торі, то спостерігається недостатній облік
енергетичних потоків, обмежена звітність та
засоби впливу, слабка реалізація верховенства
закону та правил ціноутворення, непослі'
довність регуляторної політики держави, суб'
сидування та недостатні стимули для інвестицій
в енергоефективність [8, с. 54].

Екологічна складова. Ефективне функціо'
нування підприємства будь'якої галузі та його
взаємодія із зовнішнім середовищем в сучасних
умовах визначається відповідністю ключових
засад його роботи принципам сталого розвит'
ку, зокрема екологічності та соціальної відпо'
відальності бізнесу, що набуває особливого
значення під час розгляду електроенергетич'
них підприємств. Адже вже згадана висока ре'
сурсоємність виробництва негативним чином
позначається на його екологічності, що вияв'
ляється у надзвичайних масштабах теплового
забруднення, що, в свою чергу, призводить до
необхідності ретельного планування щодо роз'
міщення таких підприємств та понесення додат'
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кових витрат на побудову гідротехнічних спо'
руд спеціального призначення. Зазначимо та'
кож, що заходи, спрямовані на екологізацію
електроенергетичних виробництв, є вкрай вар'
тісними, що потребує залучення значного об'
сягу капіталовкладень.

Водночас варто наголосити, що енергогене'
руючими компаніями можуть провадитися за'
ходи дещо іншої направленості, а саме: орієн'
товані на зміну ресурсного забезпечення,
оскільки у якості первинних ресурсних джерел
енергії можуть використовуватися як органічні
замінники традиційного палива, так і відновлю'
вальні джерела енергії.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження

можна стверджувати, що електроенергетика як
окремий вид господарської діяльності має ряд
принципових особливостей, характерних вик'
лючно для цієї галузі. Ключові відмінності сто'
суються, насамперед виробничих процесів (без'
перервний характер виробництва, висока ре'
сурсоємність, низька трудомісткість), техніко'
технологічних обмежень (прямий взаємозв'я'
зок попиту на енергію та режиму виробництва,
специфічність процесу транспортування) та
безпосередньо екологічної складової (деструк'
тивний вплив на довкілля унаслідок теплово'
го, шумового та інших видів забруднення, ви'
сокий рівень техногенності).

Проведене дослідження ключових особ'
ливостей функціонування підприємств елек'
троенергетики вимагає розроблення інстру'
ментарію підвищення ефективності їх діяль'
ності із урахуванням специфічних особливо'
стей.
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