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ABSTRACT. The present paper describes the development of energy sector of Ukraine
in the historical aspect. The features of the operation of energy enterprises of Donetsk
region. A number of measures to improve the production-economic potential of electric
utilities.
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Постановка проблеми і її зв’язок із найважливішими науковими та
практичними завданнями.

Рівень життя людини і суспільства визначається не тільки і не стільки кількі-
стю споживаної енергії, скільки якістю і різноманітністю кінцевих благ, одер-
жуваних завдяки її використовуванню. Люди мають право на здорове і плідне
життя в гармонії з природою. Їх потреби в енергії обмежуються необхідністю
збереження середовища незаселеного, яке придатне для нормального існування
людини як біологічного виду.

Сучасні етичні засади людей явно недостатні для заборони зростання амбі-
цій. Невикористаний технологічний потенціал енергозбереження і неробоче
спалювання енергії в Україні досягло майже половини загального енергоспожи-
вання. Неможна більше використовувати енергію і управляти енергоресурсами
так марнотратно і антигуманно, як це робилося впродовж майже всього
ХХ сторіччя. Традиційна модель кількісного розвитку енергетики вичерпала
себе. Проте потрібно вже сьогодні визнати необхідність такої зміни і приступи-
ти до вдосконалення енергетичної бази, системи освіти, інформування населен-
ня; ініціювати підготовку нового покоління фахівців, зведення законодавчо-
нормативних документів про основи стійкої енергетики.

Метою даної статті є аналіз основних етапів розвитку енергетичного ком-
плексу сучасної України та характеристика виробничо-економічного потенціа-
лу енергетичних підприємств Донецької області.

Виклад основного матеріалу досліджень.
Найбільш крупний енергокомплекс сформувався в Донбасі на базі викорис-

тання донецького вугілля. Він об’єднує 9 ТЕС, які спроектовані і побудовані в
40—50 роки, знос обладнання на них перевищує 70 %. Окремі енергоблоки да-
вно відслужили свій термін служби і вимагають заміни [1].

Донецька область має в своєму розпорядженні розвиненим електроенергети-
чним потенціалом, від ефективності функціонування якого залежать і стабіль-
ність економіки, і життєздатність соціальної сфери. На підприємствах з вироб-
ництва та розподілення електроенергії зайняті 27000 осіб. Встановлена
потужність теплових електростанцій регіону складає близько 10 млн кВт. Зараз
вони забезпечують в Україну виробництво кожної сьомої кіловат-години елект-
роенергії, поступаючись по її обсягу лише Запорізькій області, на яку припадає
понад чверть українського виробництва електроенергії (на території Запорізької
області розташована, як відомо, найбільша в країні АЕС). Між тим, в 1990 р.
питома вага Донецької області становила 20 % (що відповідає наявності гене-
руючих потужностей). У 1995 р. він знизився до 18 %, у 2004—2005 рр. дорів-
нював 12 %. Це пов’язано зі зростанням в Україні питомої ваги більш дешевої
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електроенергії атомних станцій з 26 % у 1990 р. до 48 % у 2009 р., частка ТЕС у
загальному виробленні зменшилася за ці роки з 71 % до 45 % [2].

Загальний обсяг виробництва електроенергії збільшувався в області з 2005р.
по 2007 р. Однак через зменшення обсягів виробництва продукції і виконаних
робіт у промисловості, будівництві, на транспорті і скорочення внаслідок цього
споживання електроенергії її вироблення за 2008 р. знизилася в порівнянні з по-
переднім роком на 5,8 %, за 2009 р. — На 9,1 %. У минулому році вироблено 24,2
млрд кВт-годин. Це на 2,3 % менше, ніж за 2000 р., На 29,9 % нижче рівня 1995
р., І в 2,5 разу менше порівняно з 1990 р. За п’ять місяців 2012 р. обсяг виробниц-
тва електроенергії збільшився в області на 12,3 %, у той час як у цілому по
Україні — на 11,2 %, у тому числі на АЕС — на 5,6 %. Зростання обсягів проми-
слової продукції вимагає більше електроенергії, що передбачає збільшення її ви-
робництва. Згідно з даними Міністерства палива та енергетики України, за 5 мі-
сяців поточного року порівняно з аналогічним періодом 2011 р. електроспожи-
вання (нетто) в країні зросло на 11,9 %. Це відбулося, переважно, за рахунок збі-
льшення споживання електроенергії металургією (на 30,9 %), машинобудуванням
(на 18,4 %), а також хімічної та нафтохімічної промисловістю (на 11 %) [3].

Наявних генеруючих потужностей ТЕС області цілком достатньо для задо-
волення існуючих потреб, однак реально генерує потенціал регіону використо-
вується в середньому на третину, при більш високому завантаженні атомних
електростанцій. Приміром, якщо в 1995 р. Донецька область з виробництва еле-
ктроенергії поступалася тій же Запорізькій області лише на 5 % (а до 1993 р. за-
ймала перше місце в Україні), то протягом останнього десятипіччя — вдвічі. В
результаті, маючи надлишкові генеруючі потужності, область не забезпечує се-
бе електроенергією. З середини дев’яностих років її виробництво нижче спожи-
вання. За минулий рік негативне сальдо, яке компенсувалося з єдиної енергоси-
стеми України, було мінімальним за останні роки, однак склало значну
величину — 2,6 млрд кВт-годин, або десяту частину використаної електроенер-
гії (рис. 1).
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Рис. 1. Виробництво і споживання електроенергії
(включаючи втрати в мережах) у Донецькій області (млн кВт·год.)
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Стійка і безперебійна робота теплових електростанцій регіону в значній мірі
залежить від забезпеченості паливом, зокрема, енергетичні вугіллям, оскільки в
собівартості 1 кВт-години відпущеної електроенергії паливна складова досягає
80 %. У паливному балансі ТЕС області питома вага вугілля зріс з 91 % у
2008 р. до 96 % у 2009 р., частка газу знизилася з 8 % до 2 % (більше 1 % при-
падає на мазут). Динаміка видобутку вугілля енергетичних марок нестабільна: з
2006 р. по 2008 р. вона росла, у 2009 р. — зменшилася на 7 %, так як не весь ви-
добуте вугілля був затребуваним. За січень-травень 2012 р. у порівнянні з ана-
логічним періодом минулого року видобуток енергетичного вугілля скоротився
ще на 2 %. Експлуатаційні запаси вугілля на електростанціях області, склавши
на початок червня нинішнього року близько 1 млн т, зменшилися з початку ро-
ку на 18 %.

Разом з тим за останній час дещо поліпшилася якість вугілля. Середня золь-
ність вугілля, що спалюється на ТЕС області, у 2011 р. склала 24,6 % проти
25 % у попередньому році, теплота згоряння твердого палива — 4883 Ккал / кг,
проти 4765 Ккал / кг.

Проблему забезпечення електростанцій паливом посилює також зростання
питомої витрати умовного палива на 1 кВт-год. відпущеної електроенергії.
Склавши 391,6 грама, цей показник у цілому по області збільшився проти
2008 р. на 0,1 %. У порівнянні з 1995 р. він зріс на 3,9 %, а рівень 1990 р. пере-
вищено на 9,2 %, що пов’язано як з недостатньою якістю вугілля, так і з зноше-
ністю теплотехнічного та іншого обладнання [4].

Частка інвестицій в основний капітал електроенергетичного комплексу про-
тягом ряду останніх років не перевищувала 2—3 % загальнообласних обсягів. В
обсязі інвестицій, освоєних у 2011 р. у промисловості, питома вага електроене-
ргетики склав 5,1 %. Річний обсяг інвестицій в основний капітал підприємств із
виробництва та розподілення електроенергії склав 368,3 млн грн, що на 20 %
менше в порівнянних цінах, ніж у 2010 р. (У 2010 р. проти 2009 р. інвестиції в
основний капітал енергетичних підприємств області збільшилися на 38 %). На
відміну від попередніх років, коли серед джерел фінансування мали місце бю-
джетні асигнування (у регіональну вітроенергетику), у 2010 р. інвестиційна дія-
льність здійснювалася в основному за рахунок власних коштів підприємств
(99,4 %). Їх обсяг у 2011 р. склав 366,1 млн грн, що на 19,4 % менше в порів-
нянних цінах, ніж у 2010 р. [5].

Оскільки основним джерелом фінансування залишаються власні кошти під-
приємств з виробництва та розподілення електроенергії, можливості подальшо-
го інвестування в визначальною мірою залежать від їхнього фінансового стану.
У 2011 р. отриманий підприємствами з виробництва та розподілення електро-
енергії позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатку-
вання збільшився у порівнянні з 2010 р. на 45 % і досяг 1290,8 млн грн. При
цьому 38 % підприємств отримали за 2011 р. прибуток у сумі 1333,9 млн грн, а
62 % — зазнали збитків на 43,1 млн грн. Рівень рентабельності операційної дія-
льності за 2011 р. склав 6,7 %. За I квартал 2012 р. отримано позитивний фінан-
совий результат у сумі 254,3 млн грн, що в півтора разу більше відповідного пе-
ріоду минулого року, в той же час рівень рентабельності знизився до 4,2 % (у
цілому по промисловості області рівень збитковості склав 2,2 %) [6].
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При цьому, як і раніше погіршують фінансовий стан підприємств з виробни-
цтва та розподілення електроенергії взаємні неплатежі. Протягом I кварталу
2012 р. поточна дебіторська заборгованість збільшилася тут на 4,8 % і склала
5 млрд грн. Кредиторська заборгованість (без довгострокової) знизилася за цей
період на 3,8 % і на 31 березня 2012 р. склала 8,5 млрд грн. Це більше дебітор-
ської заборгованості в 1,7 разу.

Від фінансового стану підприємств залежить рівень доходів трудящих. У
2011 р. середньомісячна заробітна плата зайнятих на підприємствах області з
виробництва та розподілення електроенергії склала 2880 грн і збільшилася в
порівнянні з попереднім роком на 15,2 % (у цілому по промисловості — на
3,7 %). Рівень оплати праці в галузі на 19,3 % вище середнього рівня по проми-
словості і на 36,1 % вище середньообласного показника.

Ефективність електроенергетики в значній мірі залежить також від структу-
ри споживання електроенергії. Актуальна завдання — зниження енергоємності
промисловості, яка поглинає понад 70 % усієї витрачається в області електро-
енергії (без втрат в електромережах загального користування).

У свою чергу, в промисловості понад третини електроенергії витрачається на
відтворення самого паливно-енергетичного комплексу (13 % витрачається у виро-
бництві і розподілі електроенергії і 23 % — у вугільній промисловості), 38 % — у
металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів. Питома
вага легкої та харчової промисловості разом узятих становить 2 %.

Проблемою залишаються також значні втрати електроенергії при транспорту-
ванні, хоча з 2004 р. позначилася стійка тенденція до їх зниження. У Донецькій об-
ласті втрати в електромережах загального користування в 2011 р. склали 2,7 млрд
кВт-годин, або 10 % загального споживання проти 6 % в 1990 р. (у розвинених
країнах питома вага таких втрат не перевищує 4 %). Витрата електроенергії на тех-
нологічні потреби електростанцій (8—9 % загального виробітку) залишається про-
тягом останніх років приблизно на одному рівні.
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Рис. 2. Структура споживання електроенергії
в Донецькій області за видами діяльності у 2011 році
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Разом з тим в цілому по промисловості у 2011 р. спостерігалося збільшення
питомих витрат електроенергії на виробництво продукції проти попереднього
року. Перевитрата склав 25,2 млн кВт-годин, або 0,2 %. Зростання питомого
електроспоживання допустило кожне п’яте промислове підприємство, в резуль-
таті чого перевитрачено 898,9 млн кВт-годин. Цієї кількості електроенергії до-
статньо для виробничих потреб сільського господарства протягом чотирьох ро-
ків. При цьому більш ніж три чверті (690,6 млн кВт-годин) припадає на
вугільну промисловість і металургійне виробництво, де збільшення питомих
витрат електроенергії допустили відповідно 39 % і 43 % підприємств.

У сфері виробничо-технічної політики пропонується:
— кардинально змінити структуру і розробити раціональні паливно-

енергетичні баланси країни з цілю значного зниження абсолютних розмірів та
частки споживання природного газу з одночасним підвищенням обсягів і частки
споживання вугілля як власного виробництва, так і обмежено імпортного;

— розробити напрями і забезпечити умови для переходу електроенергетики
країни на шлях стійкого розвитку з рішенням проблем корінної перебудови
структури генеруючих потужностей у бік забезпечення маневреності і стабіль-
ності частоти, поступового входження в енергетичний сектор Європейського
Союзу із збільшенням експорту електроенергії, розвитку співпраці з Росією в
енергетичній сфері, підвищення енергетичної і економічної ефективності тех-
нологічного обладнання і енергетичних підприємств, забезпечення вимог захис-
ту навколишнього середовища від діяльності енергетичних об’єктів;

— визначити раціональні рівні розвитку атомної, теплової і гідроенергетики,
виходячи з економічних критеріїв, умов функціонування об’єднаної електро-
енергетичної системи з урахуванням ризиків техногенних катастроф, розв’язати
проблеми створення власного ядерного паливного циклу і централізованого
зберігання радіоактивних відходів;

— радикально підвищити роль і створити умови для значного збільшення обся-
гів упровадження енергозберігаючих технологій у всіх галузях економіки і соціа-
льної сфери країни шляхом забезпечення привабливого інвестиційного клімату,
створення джерел фінансування енергозберігаючих заходів, впровадження системи
стимулювання енергозбереження відповідно до критеріїв ефективності.

У сфері інвестиційної і фінансово-бюджетної політики пропонується:
— здійснити перебудову інвестиційної політики в паливно-енергетичній

сфері, маючи на увазі необхідність значного збільшення обсягів капіталовкла-
день в галузях паливно-енергетичної сфери, підвищення їх інвестиційної при-
вабливості, зокрема на основі вдосконалення нормативно-правової бази щодо
угод про розділ продукції, концесійних угод, структурних перетворень, ство-
рення цільового інвестиційного фонду розвитку паливно-енергетичної сфери;

— забезпечити розробку активної державної інвестиційної політики з креди-
тування високоефективних проектів в паливно-енергетичній сфері, які викорис-
товують вітчизняну техніку і технології, з метою зниження залежності реаліза-
ції цих проектів від отримання кредитів;

— здійснити вивчення доцільності і масштабів залучення іноземних інвести-
цій в енергетику України з урахуванням економічних інтересів і національної
безпеки;
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— здійснити заходи по стимулюванню розвитку вітчизняного товаровироб-
ника в паливно-енергетичній сфері.

Висновки: Актуальність, необхідність і перспективність досліджень вироб-
ничо-економічного потенціалу енергетичних підприємств регіону, особливо
промислового, потребує подальших досліджень в цьому напрямку. Запропоно-
вані заходи щодо підвищення потенціалу енергетичних підприємств дозволять
підвищити енергетичну безпеку регіону.

Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є подальший
розвиток напрямів посилення виробничо-економічного потенціалу енергетич-
них підприємств.
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КЛАСИЧНІ ТА РИНКОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ
В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

АНОТАЦІЯ: У статті визначено класичні та ринкові форми взаємодії в системі со-
ціального партнерства на підставі розгляду основ економічної теорії та потреб ри-
нкової економіки. Проаналізовано статистичні показники, що відображають взає-
модію сторін соціального партнерства.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: соціальне партнерство, класичні форми, ринкові форми, взає-
модія, фінансування, заробітна плата, безробіття.

АННОТАЦИЯ: В статье определены классические и рыночные формы взаимодейс-
твия в системе социального партнерства на базе рассмотрения основ экономичес-
кой теории и потребностей рыночной экономики. Проанализированы статистичес-
кие показатели, отражающие взаимодействие сторон социального партнерства.


