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В ІНЖИНІРИНГОВИХ КОМПАНІЯХ ЕНЕРГОРОЗПОДІЛЬЧОЇ ГАЛУЗІ 

 
В роботі проводиться аналіз специфіки діяльності інжинірингових компаній енергороз-

подільчої галузі, наводиться класифікація направленостей проектів розвитку в них, визнача-
ються основні обмеження, в оточенні яких знаходяться проекти розвитку. 
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Постановка проблеми 
Енергоефективність – ефективне (раці-

ональне) використання енергетичних ресур-
сів. Використання меншої кількості енергії 
для забезпечення того ж рівня енергетичного 
забезпечення будівель або технологічних 
процесів на виробництві. Ця галузь знань пе-
ребуває на стику інженерії, економіки, юрис-
пруденції і соціології [1–4]. 

Енергоефективність визначена пріори-
тетним напрямом розвитку енергетичного 
сектору України відповідно до проекту Кон-
цепції нової Енергетичної стратегії України 
до 2035 року [3]. Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 25 листопада 2015 р. 
№ 1228-р схвалено Національний план дій з 
енергоефективності на період до 2020 року, 
що передбачає реалізацію ряду Директив Єв-
ропейського Парламенту і Ради з енергоефек-
тивності [4]: 1) Директиви 2006/32/ЄС – щодо 
енергетичної ефективності кінцевого викори-
стання енергії та енергетичних послуг; 2) Ди-
рективи 2010/31/ЄС – щодо енергоефективно-
сті в будівлях; 3) Директиви 2010/30/ЄС – 
щодо маркування енергетичної продукції. 
Здійснення заходів, необхідних для досягнен-
ня національної індикативної мети енергозбе-
реження, потребує мобілізації значних фінан-
сових ресурсів, розширення заходів з підви-
щення енергоефективності, запланованих 
державою, подальшої лібералізації енергетич-
ного ринку, розвитку державно-приватних 
партнерств у сфері енергоефективності тощо. 

Саме робота інжинірингових компаній 
енергорозподільчої (електрика, вода, газ, теп-
ло) галузі має пріоритетне значення в реаліза-
ції зазначених вище планів держави та суспі-
льних інтересів.  У Києві, наприклад, до таких 
компаній відносяться так звані природні мо-
нополії у вигляді ПАТ «Київенерго», ПАТ 

«Київгаз», ПрАТ «АК «Київводоканал», ТОВ 
«Євро-Реконструкція» та інші, що виконують 
технічне обслуговування монополістів – як 
ТОВ «Мастергаз». 

Енергорозподільча галузь є найважли-
вішою сферою соціальної та економічної 
структури суспільства. Якість її функціону-
вання на базі рівноправного існування в даній 
сфері всіх форм власності дозволяє створити 
мережеве середовище для реалізації принципів 
соціально-орієнтованої ринкової економіки. 

Розвиток енергорозподільчої галузі 
пройшов кілька стадій: від екстенсивного до 
інтенсивного, якісного, що відбувається 
останні декілька років. Сьогодні перед нею 
стоїть завдання вдосконалення технології 
надання послуг, забезпечення їх якості та під-
вищення якості і ефективності діяльності ін-
жинірингових компаній, що в ній працюють. 
Питання підвищення якості послуг енергоро-
зподільчої галузі, пошук резервів, можливос-
тей контролю розглядаються на державному 
рівні, на рівні професійних об'єднань. Конт-
роль за якістю послуг стає суспільно значу-
щим, причому проведення міжнародних кон-
ференцій по реалізації стратегії TQM (Total 
Quality Management – Глобальний Менедж-
мент Якості) на базі відкритих міжнародних 
стандартів якості товарів, продукції і послуг 
ISO 9000 та ISO 14000 дає уявлення про те, 
що в даний момент завдання пошуку резервів 
підвищення якості послуг енергорозподільчої 
галузі є актуальним питанням як для вітчиз-
няних, так і для закордонних організацій. 

Управління проектами являє собою 
окремо розвинену область менеджменту зі 
своєю методологією, програмними засобами, 
професійними знаннями, методами та інстру-
ментами. Особливість проектного управління 
полягає в передачі прав, повноважень і відпо-
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відальності за досягнення цілей проекту на 
одну людину – керівника проекту. Його за-
вдання полягає у взаємодії з замовником та 
проектувальниками, постачальниками і орен-
додавцями, співробітниками компанії та ін-
шими зовнішніми контрагентами. Інновацій-
ний досвід свідчить, що впровадження проек-
тного управління дозволяє суттєво скорочува-
ти витрати на виробництво та швидкість реа-
лізації завдань економіки: тому гравці енерго-
розподільчої галузі все більше приділяють 
уваги саме проектним підходам. 

Аналіз останніх досліджень і  
публікацій 

Будь-яка компанія (якщо тільки вона не 
знаходиться в стані стагнації або навмисного 
згортання діяльності) розвивається, проводя-
чи ту чи іншу зміну своєї внутрішньої або 
зовнішньої діяльності в рамках стратегічного 
розвитку в цілому. Об'єктами розвитку є 
практично всі види діяльності компанії – ви-
робнича, адміністративно-господарська, ко-
мерційна, науково-дослідна та ін. 

Аналіз дає можливість виділити бізнес-
процеси і плани розвитку, тобто процеси і 
плани, метою яких є забезпечення виживання 
підприємства і галузі, створення і завоювання 
нових ринків і приросту прибутку в довго-
строковій перспективі. У більшості випадків 
ці бізнес-процеси розвитку носять одноразо-
вий характер і представляють не що інше, як 
проекти, що складаються з разових унікаль-
них і неповторних заходів щодо проведення 
реструктуризації, автоматизації, виведення 
нових продуктів на ринок і інших проектів, 
які є невід'ємною частиною стратегічного 
розвитку компанії. 

Резюмуючи діяльність з розвитку як по-
вноцінну корпоративну діяльність, яка вико-
ристовує спеціально відведений час і спеціа-
льно виділені ресурси, слід зазначити, що 
вона може і повинна бути реалізована за до-
помогою проектних принципів. Проекти і 
проектне управління якраз і є ефективним 
засобом організації нетипової діяльності. 

Підкреслимо ряд особливостей розвит-
ку компанії: 

• діяльність з розвитку, як правило, 
носить міжфункціональний характер, будучи 
спрямованою на всю або майже всю компа-
нію, бізнес; 

• можливий селективний розвиток 
однієї з функцій або напрямку, при цьому 
інші в даний момент у цьому розвитку участі 
не беруть; 

• можливий розвиток декількох бли-
зьких або пов'язаних функцій, чи одночасний 
розвиток багатьох непов'язаних функцій; 

• діяльність з розвитку має додатко-
вий характер і не внесена в основні посадові 
інструкції та положення. 

Проектом розвитку називається проект, 
основною метою якого є вдосконалення виро-
бничої або допоміжної діяльності компанії; 
спрямований на поліпшення, вдосконалення, 
оптимізацію діяльності підприємства в цілому 
або його структурних підрозділів, що не пе-
редбачає отримання прямої комерційної виго-
ди [7, 8]. 

Метою даної статті є проведення кла-
сифікації направленостей проектів розвитку в 
інжинірингових компаніях енергорозподіль-
чої галузі та визначення основних обмежень, 
в оточенні яких вони знаходяться. 

Виклад основного матеріалу 
Енергорозподільча галузь водночас по-

єднує в собі особливості секторів житлово-
комунального господарства, будівництва, 
нафтогазового сектору і, навіть, інформацій-
них технологій (оскільки передбачає необхід-
ність збору, обробки, зберігання великого 
об’єму даних щодо власників об’єктів неру-
хомості, пломб суворої звітності, показів лі-
чильників, нарахування пільг та ін.). 

Зважаючи на специфіку проектів розви-
тку та предметну галузь, що досліджуємо, на 
рис. 1 наведено основні напрямки проектів 
розвитку інжинірингових компаній енергороз-
подільчої галузі. 

Нижче розглянемо специфіку бізнесу, в 
якому функціонують інжинірингові компанії 
енергорозподільчої галузі [9, 10]: 

1. Бізнес залежить від тарифів, які вста-
новлюються Національною комісією, що здій-
снює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг. 

2. Діяльність цих компаній чітко регу-
люється нормативами, що видаються та пос-
тійно коригуються органами державної влади 
(Міністерством регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарст-
ва України, Міністерством енергетики та ву-
гільної промисловості України, Міністерст-
вом соціальної політики України, Міністерст-
вом економічного розвитку і торгівлі України, 
Міністерством екології та природних ресурсів 
України, Державною інспекцією енергетично-
го нагляду України, Державною службою 
України з питань праці, міжвідомчими комісі-
ями) та місцевого самоврядування. 
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Рис. 1. Основні напрямки проектів розвитку 

інжинірингових компаній енергорозподільчої галузі (ІКЕГ) 
 

3. Інжинірингові компанії енергорозпо-
дільчої галузі (ПАТ «Київенерго», ПАТ «Киї-
вгаз», ПрАТ «АК «Київводоканал», ТОВ «Єв-
ро-Реконструкція», ТОВ «Мастергаз» та ін.) 
на сьогодні мають класичну функціональну 
організаційну структуру, і навіть використан-
ня слабкої матричної структури тільки почи-
нається. 

4. Проектне управління на сьогодні не є 
в них основним. 

5. Великий рівень формальностей (оскі-
льки роботи пов’язані як із небезпечними 
роботами, що можуть призвести до значних 
наслідків, так і з великою низкою юридичних 
питань дозвільного характеру). 

6. Значна зношеність матеріально-
технічної бази. 

7. Брак та плин кадрів. 
8. Постійне порушення ритмічності фі-

нансування. 
9. Тривалість, географічна роз'єднаність 

та багатостадійність реалізації технічних про-
ектів (оскільки в загальному випадку вони 
складаються з наступних кроків: обстеження 
об’єктів, збору вихідних даних, отримання 
необхідних технічних умов, розробки проект-
ної документації та узгодження її з відповід-
ними інстанціями, закупки та доставки на 
об’єкти необхідного обладнання та матеріа-
лів, забезпечення їх охорони, інформування 
абонентів про дату / час проведення робіт, 
синхронізації з аварійними службами, вико-
нання монтажних та пусконалагоджувальних 
робіт, організації опломбувань, оформлення 

документів для постановки вузлів обліку на 
комерційний облік та ін.). 

10. Низька маржинальність (економічний 
ефект компаніям дає тільки великий об’єм 
виконаних однотипних проектів). 

11. Залежність від коливання курсів валют 
(оскільки багато обладнання і матеріалів за-
куповується за кордоном в іноземній валюті, а 
реалізація послуг на внутрішньому ринку 
прив’язана до гривні). 

12. Використання програмного забезпе-
чення, яке між собою не синхронізоване 
(окремо ведення бухгалтерського обліку, про-
ектно-кошторисної документації, біллінгу, 
системи обліку пломб суворої звітності, сис-
теми обліку самих лічильників (паспорти, 
дати виготовлення, останні повірки і т. ін.), 
CRM-системи та ін. 

13. Необхідність розробки кошторисної 
документації відповідно до ДБН (вони мають 
застарілий характер, і тому адміністративний 
облік і бухгалтерський облік згідно норм ДБН 
значно різняться, постійно конфліктуючи 
одне з одним; невідповідність контрольних 
сум). 

14. Малий розмір власного капіталу: оскі-
льки через ризик втрати ліцензії, політичних 
коливань засновники таких компаній не вважа-
ють за доцільне, з точки зору ризиків, тримати 
великі активи на зазначених підприємствах. 

15. Неможливість дотримання існуючих 
норм та правил в галузі в повному обсязі. 

16. Великі проміжки часу між тендером і 
реальним початком робіт: що призводить до 
значних похибок в результаті план-факт. 
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17. Ці компанії відносяться до так званих 
«Природних монополій» – стан товарного 
ринку, при якому задоволення попиту на цьо-
му ринку є більш ефективним за умови відсу-
тності конкуренції внаслідок технологічних 
особливостей виробництва (у зв’язку з істот-
ним зменшенням витрат виробництва на оди-
ницю товару в міру збільшення обсягів виро-
бництва), а товари (послуги), що виробляють-
ся суб’єктами природних монополій, не мо-
жуть бути замінені у споживанні іншими то-
варами (послугами), у зв’язку з чим попит на 
цьому товарному ринку менше залежить від 
зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на 
інші товари (послуги). 

18. Історично склалося, що оплата за ене-
ргоресурси (газ, вода, тепло) за нормами 
споживання є основою тарифоутворення в 

нашій країні. При цьому фактичний баланс 
енергоресурс – транспортування – споживан-
ня не зводиться; він зводиться лише по бух-
галтерському обліку. Тому зведення балансу 
в таких компаніях є завжди «відкритим» пи-
танням. 

19. Є проблема отримання керівним скла-
дом оперативної, достовірної та своєчасної 
інформації («верхи» не знають, що відбува-
ється на місцях), внаслідок чого контроль за 
виконавчою дисципліною неефективний, 
прийняття швидких рішень з управління від-
хиленнями неможливе. 

Резюмуючи наведене вище, можливо 
відстежити основні обмеження, з якими сти-
каються проекти розвитку в інжинірингових 
компаніях енергорозподільчої галузі – їх на-
водимо на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Основні обмеження проектів розвитку  

інжинірингових компаній енергорозподільчої галузі (ІКЕГ) 
 

Висновки 
Оскільки проектний підхід впроваджено 

на сьогоднішній день у багатьох компаніях 
країни, його застосування в інжинірингових 
компаніях енергорозподільчої галузі не є ви-
ключенням, про що свідчить запропонована 
класифікація проектів розвитку. 

З огляду на те, що управління проекта-
ми ставить своєю метою урівноваження кон-
куруючих обмежень проектів, які включають 
у себе, серед іншого: зміст, якість, розклад, 
бюджет, ресурси, ризики, виявлені особливо-
сті та обмеження проектів розвитку інжиніри-
нгових компаній енергорозподільчої галузі 
потребують великої уваги не тільки в ході 
загального управління ними, а й з точки зору 
управління ризиками. 

Зазначене сприятиме вирішенню задачі 
щодо пошуку резервів якості послуг у галузі 
та підвищенню ефективності діяльності ком-
паній у конкурентному середовищі. 
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