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DETERMINING FACTORS OF INFLUENCE ON FUNCTIONING OF ELECTRIC POWER ENTERPRISES IN UKRAINE

У статті визначено детермінуючі фактори впливу на функціонування електроенергетичних підприємств.
Обгрунтовано значення розвитку підприємств енергетичного комплексу та електроенергетики зокрема. ВстаG
новлено, що електрична енергія є одним з найбільш універсальних видів енергії, від якої залежність світової
економіки тільки зростає, проте, електроенергетична галузь виступає інфраструктурною складовою економіG
чної системи кожної країни. Ефективність її функціонування та розвитку визначає не лише економічне зросG
тання, але й рівень та якість життя населення, що обумовлює підвищений інтерес до виробництва та розподілу
енергоресурсів не тільки з боку держави, але й суб'єктів підприємництва й суспільства загалом. Для визначенG
ня детермінуючих факторів ідентифікації впливу на функціонування електроенергетичних підприємств та
енергетичної галузі в цілому було використано системний підхід. Це дало можливість виокремити такі групи
факторів: нормативноGправові, кон'юнктурні, технікоGекономічні, соціальноGекономічні та екологічні.
The article determines the determinants of influence on the functioning of electric power companies. The importance
of development of the enterprises of the power complex and electric power in particular is substantiated. It is established
that electricity is one of the most versatile types of energy, from which the dependence of the world economy is only
growing, however, the electricity industry is an infrastructure component of the economic system of each country.
The efficiency of its functioning and development is determined not only by economic growth, but also by the level
and quality of life of the population, which determines the increased interest in the production and distribution of
energy resources not only from the state but also the subjects of business and society as a whole. It has been found out
that in the strategic dimension for our country, the electric power industry is an economic pledge of state sovereignty,
a conceptual element of good governance, a dominant factor in the sustainable development of competitive relations
and an integral component of integration into the European energy space.
A systematic approach was used to determine the determinants of the identification of the impact on the operation
of the electricity companies and the energy industry. This made it possible to distinguish such groups of factors as:
first, regulatory ones, determined by the lack of a comprehensive state strategy for the development of the energy
industry, effective mechanisms for interaction and coordination of electricity companies and state bodies, in accordance
with state development priorities and economic growth goals, etc. Secondly, the situation is caused by the low level of
investment potential of domestic electricity companies and the industry as a whole. Thirdly, the technical and economic
ones, which are caused by the extremely high rates of deterioration of fixed assets of electric power companies, the
backwardness of domestic energy infrastructure compared to foreign power systems, etc. Fourthly, the socioGeconomic
ones, which are characterized by the lack of educational measures of the state to promote the practice of active energy
saving among the population, etc. Fifthly, the environmental, which is caused by the destructive impact of electricity
production on the environment and the actualization of resource scarcity, etc.
Ключові слова: підприємства електроенергетики, особливості функціонування, електроенергетика, екзо
генні та ендогенні фактори, фактори впливу, енергетичний комплекс.
Key words: power companies, features of functioning, power industry, exogenous and endogenous factors, factors
of influence, energy complex.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічні ризики, екологічні питання забезпечен$
ня процесу відтворення продуктивних сил суспільства,
які пов'язані з використанням всіх видів ресурсів, у тому
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числі й енергетичних, протягом століть вважають гло$
бальними проблемами людства. Електрична енергія є
одним із найбільш універсальних видів енергії, від якої
залежність світової економіки тільки зростає. Проте
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електроенергетична галузь виступає інфраструктурною
складовою економічної системи кожної країни. Ефек$
тивність її функціонування та розвитку визначає не
лише економічне зростання, але й рівень та якість жит$
тя населення, що обумовлює підвищений інтерес до ви$
робництва та розподілу енергоресурсів не тільки з боку
держави, але й суб'єктів підприємництва й суспільства
загалом.
Як наслідок, інвестиції в електроенергетику й палив$
ну промисловість у державі складають близько 40 % усіх
капіталовкладень у промисловості, що визначає регу$
лювання електроенергетичного комплексу як один з
пріоритетних напрямів державної економічної політи$
ки [4, с. 154].
Таким чином, у стратегічному вимірі для нашої краї$
ни електроенергетична галузь виступає економічною за$
порукою державного суверенітету, концептуальним
елементом належного врядування, домінантою стало$
го розвитку конкурентних взаємовідносин та не$
від'ємною складовою інтеграції до європейського енер$
гетичного простору.
Проте, попри зміну сучасного підходу до ведення
бізнесу провідними українськими компаніями та визна$
чення енергоефективного курсу розвитку економіки Ук$
раїни, яке обумовлене Угодою про Асоціацію з Євро$
пейським Союзом, суттєвих позитивних зрушень на$
жаль не спостерігається. Досить тривалий час політика
промислового виробництва України визначалася дирек$
тивно, оскільки, досі відсутні дієві механізми енергоз$
береження та спостерігається хаотичне споживання
ресурсів, а особливо електроенергії як ключового па$
раметру діяльності промислового комплексу.
Сучасний ринок електричної енергії виступає одним
із найбільш чутливих до зміщення акцентів щодо пере$
групування й концентрації сил і можливостей, оптимі$
зації організаційного забезпечення, розміщення первин$
ної ресурсної бази та перебудови системи інститутів
відповідно до коригування цільових орієнтирів [5, с. 87].
Таке положення обумовлюється структурною упоряд$
кованістю процесів і функцій, які пов'язані із діяльністю
суб'єктів господарювання електроенергетичного ринку,
яка включає певні елементи виробничого, споживчого,
обслуговуючого секторів і залежить у більшій мірі від:
цінових диспропорцій серед різних груп кінцевих спо$
живачів, недофінансування виробничої та розподільної
інфраструктури, браку задіяних енергозберігаючих тех$
нологій і обладнання, відсутності стимуляційних заходів
державного регулювання тощо. Це та інше вимагає
більш грунтовного вивчення факторів відповідно до ха$
рактеру здійснюваного впливу на підприємства елект$
роенергетики та енергетичної галузі загалом.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика здійснення господарської діяльності
підприємствами електроенергетики, аналізу ринку елек$
троенергії України та інструментарію його регулюван$
ня порушується у великий кількості досліджень вітчиз$
няних науковців. Варто відзначити, що особливий вклад
у розвиток наукових уявлень щодо розуміння еконо$
мічної природи електроенергетичних підприємств та їх
місця в національній економічній системі здійснено
працями таких вчених: О. Битяк, І. Будзко, М. Бурбе$
ло, О. Бурляй, О. Губрієнко, В. Євдокімов, Ю. Желєз$
ко, М. Земляний, Б. Папков, Н. Кузьминчук, В. Точилін,
В. Саприкін, Б. Слупський, В. Цаплін, В. Шведун та ін.
Проте, попри широке висвітлення базових аспектів
функціонування ринку електроенергетики, інструментів
його регулювання та основних учасників, в умовах гли$
боких структурних перебудов та активного реформу$
вання всіх сфер економіки, питання особливостей фун$
кціонування підприємств цієї галузі в умовах обмеже$
ності ресурсів потребує більш детальної теоретичної
проробки та наукового висвітлення, у тому числі віднос$
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но факторів впливу на підприємства електроенергети$
ки.
Метою дослідження є визначення детермінуючих
факторів впливу на функціонування електроенергетич$
них підприємств в Україні. Для вирішення поставленої
мети було вирішено такі завдання:
— обгрунтовано значення розвитку підприємств
енергетичного комплексу та електроенергетики зокре$
ма;
— за використанням системного підходу до дифе$
ренціації факторів щодо характеру здійснюваного впли$
ву на підприємства електроенергетики виокремлено такі
групи впливу: нормативно$правові, кон'юнктурні, тех$
ніко$економічні, соціально$економічні та екологічні.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Найбільш повного розуміння особливостей функц$
іонування електроенергетичних підприємств потребує
розгляд комплексного впливу сукупності факторів на
діяльність того чи іншого підприємства. Традиційним є
поділ на такі фактори впливу [1, с. 34]:
— екзогенні (фактори зовнішнього середовища, які
включають правову, соціальну, політичну, економічну
та інші компоненти);
— ендогенні (пов'язані з внутрішнім середовищем
підприємства).
Водночас перші в сучасних умовах чинять вирішаль$
ний вплив на можливості реалізації потенціалу підприє$
мства. Конкретизуюючи питання щодо ідентифікації
ключових факторів впливу на функціонування електро$
енергетичних підприємств та енергетичної галузі зага$
лом, вважаємо за доцільне використовувати системний
підхід до диференціації факторів, а саме: відповідно до
характеру здійснюваного впливу [2, с. 33; 3, с. 104; 6, с.
58; 7, с. 69; 8, с. 254]. У цьому напрямі пропонуємо виді$
лити такі групи впливу: нормативно$правові, кон'юнк$
турні, техніко$економічні, соціально$економічні та еко$
логічні. Розглянемо їх більш детально по відношенню
до підприємств електроенергетики.
Нормативно$правові фактори:
— відсутність комплексної державної стратегії роз$
витку енергетичної галузі, дієвих механізмів взаємодії
та координації підприємств електроенергетики та дер$
жавних органів відповідно до державних пріоритетів
розвитку та цілей економічного зростання;
— наявність міжнародних договірних зобов'язань
щодо імплементації європейських норм енергетично$
го законодавства у рамках евроінтеграційного проце$
су;
— низька ефективність механізмів контролю загаль$
нодержавного та муніципального рівнів за використан$
ням енергоресурсів.
Кон'юнктурні фактори:
— низький рівень інвестиційного потенціалу вітчиз$
няних електроенергетичних підприємств та галузі в
цілому;
— залежність від коливання цін на міжнародних си$
ровинних ринках, що піддаються значному впливу гео$
політичних чинників;
— політизація процесу ціноутворення на енергетич$
ному ринку у рамках національної економічної систе$
ми;
— низький рівень розвитку інфраструктури енерго$
ринку, відсутність дієвого механізму його функціону$
вання;
— вкрай низький рівень конкурентної активності
енергоринку, спричинений високою монополізацією
галузі.
Техніко$економічні фактори:
— надзвичайно високі показники зносу основних
засобів електроенергетичних підприємств (генеруючо$
го обладнання, електричних мереж і т.д.);
— відсталість вітчизняної енергетичної інфраструк$
тури порівняно з зарубіжними енергосистемами;
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— неможливість покриття наявним обсягом фінан$
сування реновації та реконструкції енергетичної інфра$
структури реальних потреб у даних заходах;
— популяризація альтернативної енергетики та ак$
тивізація наукових досліджень у напрямку відновлю$
вальних джерел енергії;
— поява технічних можливостей до використання
домогосподарствами об'єктів малої енергетики та мож$
ливості використання ними "зеленого тарифу".
Соціально$економічні фактори:
— відсутність національної культури споживання
енергоресурсів, що виявляється у надмірному, недбайли$
вому використанні електроенергії домогосподарствами;
— відсутність просвітницьких заходів держави щодо
популяризації практики активного енергозбереження
серед населення;
— поступове падіння якості підготовки вітчизняних
кадрів, що в перспективі загрожує дефіцитом кваліфі$
кованих фахівців на енергоринку;
— відсутність належного рівня платіжної дисцип$
ліни серед населення, що пов'язано насамперед з де$
структивною політикою уряду щодо непропорційного
збільшення тарифного навантаження порівняно з дина$
мікою росту доходів населення;
— позитивна динаміка росту рівня енергоспоживан$
ня домогосподарствами за рахунок постійного зростан$
ня енергоспоживаючих приладів та рівня їх енергоєм$
ності.
Екологічні фактори:
— деструктивний вплив виробництва електроенергії
на навколишнє середовище (теплове й шумове забруд$
нення, вплив на сейсмічність території, викиди токсич$
них сполук в атмосферу і т.д.);
— поступова актуалізація проблеми обмеженості
ресурсів (виснаження традиційних джерел первинних
енергоресурсів);
— ризики реформування нормативно$правового за$
безпечення у бік посилення регуляторних обмежень
щодо забруднення довкілля;
— високий рівень техногенності загроз, пов'язаних
із виникненням надзвичайних ситуацій на підприєм$
ствах$виробниках електроенергії.
Описані вище фактори зовнішнього середовища доз$
воляють стверджувати, що поточний стан підприємств
електроенергетики відзначається значним ступенем
вразливості до динамічних процесів зовнішнього сере$
довища та системних проблем внутрішньо$організацій$
ного характеру. Така ситуація вимагає активних дій як
з боку державних органів, направлених на формування
цілісної концепції розвитку енергоринку та підприємств
галузі, так і докорінних змін всередині самих під$
приємств у напрямку дотримання міжнародних еколо$
гічних стандартів та оптимізації цінової компоненти.
ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження можна
стверджувати, що електроенергетика як окремий вид
господарської діяльності володіє рядом принципових
особливостей характерних виключно для цієї галузі. Та$
кож особливості діяльності електроенергетичних
підприємств багато в чому визначаються факторами
впливу різної направленості, які запропоновано розпо$
ділити на нормативно$правові, кон'юнктурні, техніко$
економічні, соціально$економічні та екологічні.
Ефективність функціонування окремих підприємств
та галузі електроенергетики в цілому залежить, з одно$
го боку, від можливості налагодження дієвого партнер$
ства між урядом та провідними представниками галузі,
а з іншого — від конкретних дій управлінського персо$
налу окремих електроенергетичних підприємств у на$
прямі оптимізації ефективності протікання ключових
бізнес$процесів.
Подальших досліджень вимагають питання визна$
чення перешкод розвитку підприємств електроенерге$
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тики в умовах обмеженості ресурсів та розроблення
напрямів щодо їх усунення.
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