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центрального опалення міста. Крім того, що отримується в розплав-
леному стані мінеральна частина при включенні додаткового облад-
нання в комплекс після грануляції може використовуватися в якості 
будівельного щебеню, який не поступається за міцністю граніту. Та-
ким чином, на виході може виходити третій вид ліквідної товарної 
продукції. У літню пору, коли потреба в тепловій енергії знижується з 
використовуваної для технічних потреб гарячої води шляхом вклю-
чення в систему дистиляційних опріснювальних комплексів, можливо 
отримувати ще один вид ліквідної продукції – дистилят, господарську 
(технічну) і питну воду. 

Таким чином, наша концепція передбачає замість будівництва 
в місті збиткових за своєю суттю сміттєспалювальних заводів – бу-
дівництво багатопрофільного енергетичного комплексу, що виробляє 
на основі використання ТПВ, як енергетичного ресурсу 3–4 види ви-
соколіквідної та необхідної для міста продукції. Така концепція може 
бути досить привабливою для інвесторів, оскільки її реалізація може 
значно скоротити терміни окупності інвестиційних вкладень. Крім того, 
пропонована концепція, дозволяє створити практично безвідходну пе-
реробку ТПВ, що значно знизить екологічну напруженість в місті. 

Варто відзначити, що більша частина обладнання для будів-
ництва такого комплексу, може бути вироблена в Україні, що значно 
здешевлює проект в порівнянні з іноземними аналогами. 

Безумовно, реалізація запропонованої концепції вимагає опра-
цювання цілого ряду питань, пов'язаних з прийняттям самої концепції, 
пошуком інвесторів, вибором майданчика для будівництва, вибором 
обладнання, постачальників, підготовкою інфраструктури споруджува-
ного об'єкта, удосконаленням логістики збору і доставки ТПВ, тощо. І 
в цих питаннях міська влада не завжди може приймати ефективні 
рішення без залучення фахівців відповідного профілю. 
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Однією зі складових реформування ринку електроенергії України 
є реорганізація ДП «НЕК «Укренерго», яке наразі здійснює функції 
оперативно-диспетчерського управління об’єднаною енергосистемою 
України та транспортування електроенергії магістральними та міждер-
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жавними електромережами. В результаті реорганізації буде створено 
два юридично самостійні підприємства – системний оператор та 
електропередавальна організація. Оскільки йдеться не просто про 
механічну передачу функцій ДП «НЕК «Укренерго» новоствореним 
підприємствам, а про значне оновлення набору функцій, існує необ-
хідність в обґрунтуванні концептуальних засад стратегії подальшого 
розвитку холдингу ДП «НЕК «Укренерго», у складі якого обидва під-
приємства працюватимуть до запровадження повноцінного ринку електро-
енергії. Концептуалізації стратегій бізнес-організацій приділяється 
значна увага в економічній літературі. Але з огляду на монопольні 
умови функціонування, формування стратегії ДП «НЕК «Укренерго» 
виключає можливість використання традиційних конкурентних пара-
дигм. Тому стратегія цього підприємства зосереджується у площині 
забезпечення ефективного загального управління, виконання важливих 
суспільних функцій. Більш того, стратегію цього підприємства до-
цільно розглядати як складову загальноекономічного реформування, 
спрямованого на формування сприятливого для ведення бізнесу 
середовища Центральним питанням за таких умов стає впровадження 
адекватних стабілізуючих механізмів, спрямованих на балансування 
інтересів держави як суспільного інституту, держави як регулятора та 
держави як економічного агента. Це потребуватиме чіткого визначення 
довгострокових цілей держави як власника підприємства та як пред-
ставника суспільних інтересів. Серед особливості реорганізації ДП 
«НЕК «Укренерго», які суттєво впливатимуть на процес формування 
стратегії підприємства та її подальшу реалізацію, на думку автора, 
можна виділити такі: поступовий характер реорганізації, яка здійсню-
ється не одномоментно, а є розтягнутим у часі процесом. Відповідно, 
стратегію доцільно вибудовувати, спираючись на 62 III Міжнародна 
науково-практична конференція «Проблеми забезпечення економіч-
ного розвитку промислових підприємств» принципи логічного інкре-
менталізму, що дозволить поєднати у стратегії як аналітичні, так і 
поведінкові аспекти. У сучасних вітчизняних реаліях (втрата частини 
активів через анексію АРК, недофінансування заходів з реорганізації 
за рахунок державного бюджету, погіршення платіжної дисципліни у 
розрахунках за електроенергію) їнкрементальний розвиток стратегії - 
практично єдиний шлях переходу підприємства у новий економічний 
стан, а також збереження життєздатності та стійкості підприємства у 
період трансформації; виокремлення стратегічних напрямів діяльності 
з різним функціональним навантаженням (функцій електропередаваль-
ної організації та системного оператора різні, хоча і тісно пов’язані), 
що зумовлює використання дещо різних підходів до формування їх 
стратегії. Для електропередавального підприємства стратегія носить 
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скоріше реактивний характер, оскільки прийняття рішень про розвиток 
електромереж здійснюється з огляду на очікуваний попит. Для сис-
темного оператора базовим принципом, навпаки, є проактивний, оскільки 
нормальне функціонування цього підприємства можливо лише за умов 
рівновіддаленості від усіх учасників ринку. Це актуалізує питання про 
інституціональні передумови зміцнення незалежності системного опе-
ратора; загроза посилення впливу зацікавлених осіб (стейкхолдерів) на 
діяльність підприємства. З одного боку, існує ризик перевищення дер-
жавою свої статусних можливостей як власника: штучне, з популіст-
ською метою, утримання тарифів на передачу електроенергії на зани-
женому рівні; тиск на менеджмент системного оператора при виник-
ненні надзвичайних подій; можливість втягування менеджменту електро-
передавальної підприємства у корупційні схеми при затвердженні 
інвестиційних програм тощо. З другого боку, інституціональне сере-
довище реалізації корпоративних прав у ПЕК уможливлює активний 
вплив власників крупних електроенергетичних активів на формування 
стратегії (призначення «лояльного» менеджменту, «захоплення» орга-
нів державного регулювання з метою проштовхування власних інте-
ресів у визначенні інвестиційних пріоритетів, вплив на регулювання 
цін). Змістом стратегії за таких умов стає, по-перше, сукупність правил 
прийняття рішень щодо розподілу різноманітних ресурсів між окре-
мими індивідами (їх групами) та особливості внутрішньо-фірмової коор-
динації, по-друге, пошук та закріплення сталих інституціональних 
форм пом’якшення внутрішньої конфліктності. З урахуванням цих особ-
ливостей було виокремлено стратегічні цілі для різних етапів розвитку 
ДП «НЕК «Укренерго» та обґрунтовано зміст заходів, спрямованих на 
їх реалізацію. На першому етапі реорганізації, стратегічною метою є 
підготовка до повномасштабної реорганізації, створення двох юри-
дично самостійних підприємств – системного оператора та електро-
передавальної організації. У цей період буде змінено принципи орга-
нізаційної побудови підприємства: виокремлено функціональні підроз-
діли, відповідальні за адміністрування розрахунків, адміністрування 
комерційного обліку, виконання диспетчерських функцій, функціо-
нування балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, діяльності з 
передачі електроенергії. Ці підрозділи законодавчо зобов’язані вести 
окремий облік витрат і доходів, але самостійного юридичного статусу 
не матимуть. На другому етапі реорганізації системний оператор та 
електропередавальне підприємство функціонуватимуть як дочірні ком-
панії, підпорядковані ДП «НЕК «Укренерго». Стратегічна мета цього 
періоду – ефективне управління процесом переходу підприємства у 
новий економічний стан, збереження життєздатності та стійкості під-
приємства у період трансформації. Серед заходів, спрямованих на її 
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досягнення: корпоративне навчання, кадрова оптимізація, тестування 
програмного забезпечення та технічного забезпечення, інституціо-
нальне закріплення нових організаційно-економічних відносин з ін-
шими суб’єктами ринку електроенергії, а також трудовим колективом. 
На третьому етапі реорганізації для системного оператора стратегіч-
ною метою є безперебійна робота ОЕС України, досягнення якої 
потребуватиме забезпечення незалежності підприємства та його 
рівновіддаленості від зацікавлених осіб-учасників ринку, уникнення 
надмірного впливу стейкхолдерів. Для електропередавального підпри-
ємства стратегічною метою є підтримка МЕМ в експлуатаційній го-
товності, забезпечення недискримінаційного доступу та приєднання до 
електромереж. Для її досягнення необхідні: оцінка пропускної спро-
можності МЕМ; визначення напрямів інвестування у розвиток електро-
мереж, оцінка обсягів інвестицій; пошук джерел інвестицій (залучення 
інвесторів – суб’єктів ринку; перехід до справедливої оцінки вартості 
активів, що, уможливить фінансування інвестицій за рахунок амор-
тизації; відмова від перехресного субсидіювання та нормалізація ціно-
утворення у галузі. 

Висновки: таким чином концепцію стратегії ДП «НЕК «Укр-
енерго» та його правонаступників – системного оператора та електро-
передавальної організації, можна представити як контрактний процес, 
у якому стратегія постає як експліцитна або імпліцитна домовленість 
між підприємствами та їх стейкхолдерами стосовно розмежування 
пучка корпоративних прав, а також визначення напрямів використання 
наявних у підприємства ресурсів. Такий підхід дозволяє пом’якшити 
внутрішню конфліктність підприємства, а також підвищити його со-
ціальну відповідальність за виконання суспільно значущих функцій. 
Практична реалізація обґрунтованої концепції стратегії потребуватиме 
розробки збалансованої системи соціально-економічних показників, 
спираючись на які можна оцінити ефективність реалізації запропо-
нованих у стратегії заходів. 
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Практически во всех странах мира не прекращаются поиски 

оптимального метода ценового регулирования тарифов на услуги ЕС-
тественных монополистов: [1, с. 1–93, с. 98–119; 4, с. 78–825, с. 42–45; 6; 13]. 


