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Визначимо відмінні риси таких сфер діяльності:
1. Для вирішення проблеми необхідно участь фахівців з декількох
структурних підрозділів.
2. Для проведення роботи або вирішення проблеми необхідна участь
великої кількості фахівців. Ця особливість аналогічна першій і визначає
обсяг роботи стосовно координації спільної діяльності. Для порівняння, якщо
проблема вимагає участі двох фахівців з різних відділів, то їм достатньо
просто скоординувати свою взаємодію. Якщо ж беруть участь десять осіб, то
щоб тільки зібрати їх в одному місці, необхідно змінити десять, а то й більше
графіків роботи.
3. Немає можливості поділу роботи на незалежні складові. Як вже було
сказано вище, при порівнянні механістичної і органічної структур, матрична
структура має значні переваги в тому випадку, якщо проблему і необхідні дії
не можна розкласти на окремі елементи.
4. Рішення проблеми пов’язано з нестабільним і погано прогнозованим
зовнішнім

середовищем

підприємства.

Прикладами

нестабільного

середовища є втрата платоспроможності споживчого ринку, місцеві норми,
ціни на енергоносії тощо.
5. Проблема є новою для підприємства. Складність проблем вимагає
створення групи через свою новизну і невивченість. Наприклад, така
проблема може виникнути під час реструктуризації підприємства.
6. Проблема має невизначеності та протиріччя. Для її розуміння і
вирішення не вистачає інформації. З цієї точки зору досить простими
проблемами є ті, вирішення яких визначається законодавством про
проведення розрахунків, нормами бухгалтерського обліку тощо. Навпаки,
складними є проблеми пов’язані з виробничо-господарською діяльністю,
відносинами з клієнтами, стейкхолдерами тощо. Основним завданням групи
в цьому випадку є збір і аналіз інформації, необхідної для вироблення
рішення.
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В сучасних умовах діяльності КТП доцільним є концентрація уваги на
таких факторах як: приборний облік; інноваційна модернізація; фінансовокомерційна діяльність; інформаційно-управлінська перебудова.
Вітчизняний досвід свідчить, що організаційна структура КТП є однією
з найбільш консервативних його складових, де радикальні реорганізації не
практикуються.
Враховуючи
управління

зазначене,

взаємовідносинами

організаційно-методичне
зі

стейкхолдерами

забезпечення

КТП

у

сфері

теплопостачання пропонується здійснювати на засадах узгодження їх
інтересів та взаємних рольових очікувань, здатності до налагодження
довгострокової партнерської взаємодії і надійності в процесі виконання
взаємних зобов’язань шляхом обґрунтування доцільності розширення
повноважень

інформаційно-довідкового

відділу

для

забезпечення

організаційних засад координації довгострокової партнерської взаємодії із
ключовими групами стейкхолдерів за напрямками:
1) зниження собівартості виробництва теплової енергії;
2) активізація роботи зі споживачами щодо зниження обсягу
неплатежів;
3) зниження фактичного споживання тепла і наближення його до
платоспроможного попиту шляхом реалізації спільно зі споживачами заходів
з енергозбереження.
Запровадження збалансованого управління

взаємовідносинами зі

стейкхолдерами КТП має базуватися на удосконаленні системи роботи з
персоналом підприємства, підвищенні рівня мотивації працівників і
поліпшення системи контролю. Ефективним у цьому напрямку є створення
спеціальних координаційних рад, що у практичній діяльності КТП, що
призводить до:
– розвитку внутрішньої мотивації працівників, оскільки такі робочі
органи управління формуються виключно на основі добровільної участі;
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– виникненню синергетичного ефекту при колективній формі рішення
проблем і розробки ідей;
– розвитку

і

заохочення

творчої

діяльності

всіх

працівників

підприємства незалежно від характеру їх діяльності та статусу;
– поліпшенню неформальних відносин і психологічної атмосфери в
колективі;
– реалізації на постійній основі процесу поліпшення діяльності всіх
працівників, а також стимулювання процесу самоосвіти.
При

створенні

координаційних

рад

рекомендується

органічне

включення в їх діяльність зовнішніх учасників і, в першу чергу, споживачів з
метою забезпечення максимального ступеня об’єктивності прийнятих
рішень, а
забезпечення

також

реалізація

всіх

учасників

механізмів
на

основі

ефективного
створення

інформаційного
вертикальних

і

горизонтальних інформаційних каналів.
Основною перевагою запропонованої мотиваційної системи є те, що
вона дозволяє систематизувати і регламентувати взаємодії учасників, а також
підтримати процес неформального спілкування і самомотивації. При
ефективному функціонуванні даної системи можна розраховувати на появу
синергетичного ефекту самоорганізації, коли динамічна нелінійна і часто
дезорганізована структура управління у результаті систематизації та
інформаційної координації починає функціонувати організовано, відповідно
до завдань, затверджених у стратегії розвитку підприємства.
Запропонована мотиваційна система має свій механізм апробації з
урахуванням специфіки підрозділів підприємства на різних організаційних
рівнях.
Одночасно потребує вдосконалення й система контролю на КТП. Так,
при стратегічному плануванні необхідно постійно відстежувати ефективність
досягнення стратегічних цілей і завдань. У рамках тактичної організації
необхідно контролювати стан організаційної діяльності підприємства, і
відповідно, під час оперативного контролю необхідно відстежувати
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своєчасність і якість рішення оперативних завдань. У цьому контексті
найбільш доцільним є використання контролінгу, для якого характерними
особливостями є [183, 197]:
– реалізація принципу «управління за відхиленнями», на основі
порівняння планових і фактичних показників; в результаті такого порівняння
виявляється не тільки відхилення, але і взаємозв’язок між показниками, роль
кожного з них у нормалізації діяльності;
– активне використання зв’язків та банку даних інформаційної системи
підприємства;
– інтеграція системи контролінгу з автоматизованими засобами
контролю і аналізу інформації (з використанням засобів графічного аналізу
та інтерпретації, а також сучасних інформаційних технологій);
– включення в комплекси показників, що характеризують орієнтацію
підприємства на клієнта;
– проектний метод розробки системи коригуючих заходів.
Таким чином, зміна внутрішнього середовища в межах управління
взаємовідносинами

зі

стейкхолдерами

передбачає,

насамперед,

реформування системи управління процесами: теплогенерації, теплопередачі
і теплозбереження, розвитку організаційної структури, мотивації і контролю
над діяльністю персоналу.
Отже, актуальним для КТП є перебудова системи управління із
врахуванням

структурно-функціональних,

кадрових,

інформаційно-

комунікаційних та операційно-технологічних змін у виконанні управлінських
функцій.

Значно

збільшується

вплив

зовнішніх

стейкхолдерів

на

функціонування КТП, що обумовлює перебудову систему управління
підприємства

за

напрямками:

аналітико-дослідницьким;

проектним;

організаційно-інжиніринговим; операційно-управлінським.
Аналітико-дослідницький напрямок базується на вивченні усіх груп
стейкхолдерів, їх характеристик, ролі і специфіки, інтересів, сили впливу,
механізму взаємодій. У результаті першочерговим, є отримання досконалої
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оцінки і перспективних прогнозів щодо стану надійності та аварійності
теплових мереж, в наслідок чого виникають виробничо-технічні, економічні і
соціальні негаразди, такі як:
– зростання експлуатаційних і фінансових збитків;
– порушення гідравлічного режиму системи;
– надлишкове відволікання ресурсів на ремонтні роботи;
– зниження якості надання послуг;
– негативні екологічні впливи на територію міста та населення;
– негативний соціальний резонанс.
В безаварійності роботи теплосистеми зацікавленим є усі групи
стейкхолдерів. Як висновок в роботі теплосистем з низькою надійністю
виникає потреба розгляду завдань зниження ризику пошкоджень і
аварійності і економічної оцінки заходів щодо підвищення надійності
системи.
За процесами транспортування і розподілу тепла пошкодження мереж
приводить до значних втрат. Частина з цих втрат включається в тариф
(нормативні втрати), а частина залишається поза механізмом відшкодування.
Так, нормативні втрати в середньому по Україні складають 12 % від
відпущеної з колекторів теплової енергії. Фактичні втрати інші (в середньому
18 %), а в деяких містах 23-43 %, наприклад: «Вінницяміськтеплоенерго» - 23
%, КП «Тепло» Первомайської міськради – 24 %, ДП «Теплокомуненерго
Маяк» - 25 %.
Проектний напрямок зводиться до завдань структурування «Програми
розвитку відношень зі стейкхолдерми» на окремі проекти. Такі проекти
виконуються за різними напрямками і різної змістовності. Учасники
проектної роботи – замовник, керівник, група виконавців, експерти.
Відношення

і

взаємодії

узгоджуються
постачальниками.

зі

в

проектній

споживачами,
Наприклад,

КП

діяльності

органами
«ХТМ»

і

розробляються

влади,
КП

та

інвесторами,

«Харківводоканал»
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розбудовують окремо свою програму взаємовідношень, де вкрай важливий є
прямий зв'язок по водозабезпеченню.
Організаційно-інжиніринговий напрямок полягає у доведенні проектів
до рівня інженерної розробки, з розрахунками, ресурсним забезпеченням,
планом організації робіт.
Операційно-управлінський напрямок полягає в розробці і реалізації
механізму управління проектами, підготовки кадрів з цих питань, практичної
організації взаємодій підприємства зі стейкхолдерами.
Для виконання аналітико-дослідницької функції запропоновано логікоструктурну модель (рис. 3.8).
Керівництво
підприємства

Спеціальна
група

Стейкхолдери
Природа

Інтереси та цілі (ІЦ)
стейкхолдерів

ролі

класифікація
прямі
опосередковані

стратегії гри
ступінь активності

скриті
рівень соц.
відповідальності
Прибуток
Зайнятість
Якість
Імідж

Можливості

впливи
методи,
характер дій

ІЦ

Досвід роботи
Розвиток
Інформація
Знання

Рис. 3.8. Логіко-структурна модель оцінки характеру і потенціалу
стейкхолдерів (розробка автора)
Застосування

зазначених

підходів дозволила виявити

комплекс

проблем, що систематизовані за основними блоками із зазначенням шляхів їх
вирішення (табл. 3.15).
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Таблиця 3.15
Проблемні ситуації функціонування КТП та шляхи їх вирішення
Основні блоки
КТП
Технікотехнологічний
Економічний
блок

Організаційний
блок

Управлінський
блок

Нормативноправовий блок
Соціальнотериторіальний
блок (споживчий)

Проблемна ситуація

Шляхи вирішення та заходи

Фізичний і моральний знос,
аварійність, низький КПД, значні
втрати, приборне забезпечення та
метрологія
Фінансова неспроможність,
неврегульовані тарифи, борги,
неплатежі, фінансові ризики,
інвестиційні проблеми,
субсидійні проблеми.
Недоліки приватизації, складна
виробнича і управлінська
структура, догмат бюрократії,
фактор монополізму, не
забезпечена якість послуг
Високий рівень закритості від
споживачів, недосконала
інформаційна система, вплив
конкуренції, відсутність
управлінського обліку. Проблеми
технології управління.
Проблеми в законодавстві.
Недоліки контрактно-договірної
роботи. Юридичні послуги.
Невдоволення споживачів
тарифами, соціальна напруга,
конфліктні ситуації.

Заміна і модернізація устаткування
генеруючих систем, тепломереж,
лічильників, автоматичного
регулювання
Оптимізація і синхронізація
тарифів. Боротьба з втратами.
Розробка і реалізація Програми
економічної безпеки. Управління
інвестиціями. Стимули
Оновлення структури і методів
управління. Розвиток ГІС
Створення конкурентних умов.

Ремонтнобудівельний блок

Низькі темпи нового будівництва
і ремонту, незадовільна якість
робіт. Перевитрати ресурсів.

Екологічний блок

Недоліки аналітичної і
моніторингової системи.
Високий рівень забруднення
навколишнього середовища.
Низька доля витрат на
екологічну безпеку

Оновлення функцій управління,
розвиток ІКТ. Центри
відповідальності

Впровадження інституційних змін.
Укріплення юридичної служби.
Адаптування до стандартів.
Роз’яснювальна робота.
Громадський контроль. Робота зі
зверненнями громадян. Виконання
колдоговору. Розв’язання
конфліктів.
Нарощування будівельної бази,
нові матеріали і технології,
введення системи гарантій. Участь
у термомодернізації приміщень.
Доопрацювання екологічних
паспортів, удосконалення
екомоніторингу. Програма
екобезпеки.

Проте, за результатами проведеного аналізу до найбільш важливих
заходів доцільно віднести: подальше реформування галузі, перехід на
відновлювальні джерела теплоенергетики, синхронізацію змін в тарифній
системі

з

корпоративними

партнерами

(електровиробництво,
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водопостачання, будматеріали), врахування конкурентних тенденцій та
інноваційних пропозицій.
Таким чином, необхідним та своєчасним є здійснення на постійній
основі оцінювання факторів ризику, внесення корегувань, оновлення банку
даних та комунікацій із ключовими групами стейкхолдерів КТП й адекватне і
своєчасне реагування на їх вимоги. Для реалізації зазначеного розроблено
когнітивну модель поопераційної технології розбудови організаційної
структури КТП на засадах узгодження інтересів стейкхолдерів (рис. 3.9.).
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Рис. 3.9 Когнітивна модель поопераційної технології розбудови організаційної структури КТП (розробка автора)
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Удосконалення організаційно-методичного забезпечення управління
взаємовідносинами зі стейкхолдерами КТП у сфері теплопостачання
потребує розширення повноважень інформаційно-довідкового відділу (ІДВ)
КТП для забезпечення організаційних засад координації довгострокової
партнерської взаємодії із ключовими групами стейкхолдерів на засадах
узгодження їх інтересів та взаємних рольових очікувань, здатності до
налагодження довгострокової партнерської взаємодії і надійності в процесі
виконання взаємних зобов’язань (рис. 3.10).
Керівник
ІДВ

Інформаційноаналітичний
сектор

Сектор
консультативної
роботи

Заступник
керівника

Сектор
спецпроектування
зовнішніх відносин

Організаційнометодичний
сектор

Сектор реклами
та іміджу

Контрактнодоговірний
сектор

Рис. 3.10. Структура інформаційно-довідкового відділу (ІДВ) КТП
(розробка автора)
Запропоновано удосконалити організаційну структуру інформаційнодовідкового відділу КТП шляхом розширення повноважень за такими
секторами:
– сектор «Спецпроектування зовнішніх відносин» - для роботи із
зовнішніми стейкхолдерами за окремими програмами розвитку відносин,
нейтралізації конфліктів тощо;
– сектор

«Консультативна

робота»

-

для

підготовки

програм

перепідготовки персоналу до роботи зі стейкхолдерами за різними

179

напрямкам (залучення інвестицій, організація матеріального забезпечення і
поставок, узгодження тарифної політики, контроль контрактно-договірних
зобов’язань (відповідний сектор);
– сектор «Реклама та імідж» - для розробки програм підвищення
конкурентоспроможності та іміджу КТП;
– сектор

«Інформаційно-аналітична

група»

-

для

формування

інформаційно-аналітичного забезпечення управління взаємовідношеннями із
стейкхолдерами.
Суттєвою відмінністю удосконаленої організаційної структури ІДВ
КТП є його консультативно-методичне спрямування роботи та забезпечення
організації тісних зв’язків відділів КТП і секторів між собою. Пропонуються
такі методи роботи як спільні обговорення, взаємоінформування у секторах
ІДВ, ділові ігри, узгодження, консультативні зустрічі.
Для персоналу КТП ІДВ проводить навчання, тренінги, бере участь в
соціальному та економічно-організаційному проектуванні, що виконують
базові відділи підприємства, включається у вирішення протиріч, спірних
питань, конфліктних ситуацій.
У зовнішньому середовищі об’єктами уваги ІДВ КТП є такі
стейкхолдери: споживачі послуг КТП, органи регіональної влади і місцевого
самоуправління; фінансові, банківські, інвестиційні організації, страхові
компанії; навчальні та наукові заклади з питань досліджень, кадрового
забезпечення, профпідготовки.
Основна мета удосконалення організаційної структури ІДВ КТП
полягає

у

налагодженні

консультативних,

дорадчих,

відносин

зі

стейкхолдерами

інжинірингових,

в

рамках

навчально-тренінгових

функцій.
За попередніми розрахунками загальна чисельність ІДВ КТП складає
16-18 працівників, капітальні вкладення (разові) - 370 000 грн. (на
удосконалення організаційної структури ІДВ КТП). Експлуатаційні витрати
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300 000 грн. на рік. Результативність і ефективність роботи ІДВ КТП
ґрунтується на таких положеннях і перспективних оцінках:
1. За рік роботи «ІДВ КТП» забезпечить приток інвестицій в КТП на
суму 70 – 80 млн. грн.
2. Заощадження на виконанні робіт власними силами по підвищенню
рівня

знань

фахівців

підприємства

з

питань

роботи

зі

стейкхолдерами складуть 120-180 тис. грн.
3. За результатами включення в роботу зі споживачами по ліквідації їх
заборгованості додатково буде погашено 3% від боргу, що
становить приблизно 7,8 млн. грн.
4. Буде забезпечено зниження рівня конфліктності зі стейкхолдерами.
5. Буде забезпечена активізація інноваційної діяльності КТП особливо
в напрямку енергозбереження.
Слід

зауважити,

що

за

результатами

проведених

досліджень

встановлено, що лише ощадливе споживання енергетичних ресурсів за
рахунок

втілення

енергозберігаючих

технологій

дає

змогу

КТП

заощаджувати десятки тисяч гривень, зберігаючи при цьому високу якість
послуг, що надаються споживачам.
3.3. Стратегічні напрями забезпечення стійкого розвитку КТП в
довгостроковій

перспективі

на

основі

збалансованого

управління

взаємовідносинами зі стейкхолдерами
Пріоритетним стратегічним напрямком стійкого розвитку КТП є
здійснення заходів з енергозбереження шляхом заміни і модернізації
теплових мереж з використанням сучасних технологій, матеріалів і виробів,
заміни морально застарілих та фізично зношених котлів з низьким ККД на
нові сучасних високоефективних типів котлів; з впровадження нових
технологій для забезпечення прийняття оптимальних технічних рішень,
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максимального поліпшення параметрів роботи обладнання, мінімізації
матеріальних витрат і економії енергетичних ресурсів.
Проведення енергозберігаючої політики, впровадження інноваційної
моделі і технічне переозброєння виступає одним із стратегічних напрямком
реформування комунальних теплопостачальних підприємств. Не викликає
сумніву, що дана політика забезпечить зниження енергоємності та вартості
послуг теплопостачання, підвищення їх якості та переорієнтацію витрат КТП
з поточних на капітальні.
Реальні втрати тепла в комунальних мережах України можна оцінити в
20-30%, а до третини теплової енергії втрачається в комунальних котелень
внаслідок недосконалої технології спалювання палива. В комунальній
енергетиці

впровадження

енергозберігаючих

технологій

традиційно

здійснюється при виробництві та транспортуванні теплоносія, що призводить
до скорочення споживання газу, електроенергії та інших ресурсів, зниженню
собівартості одиниці продукції – тепла, підвищенню рентабельності
господарської діяльності.
Як

вірно

зазначає

енергозберігаючих

Л.В.Кравцова

технологій

має

[11]

стати

механізм
своєрідним

впровадження
механізмом

«самоінвестування», в основі якого:
– величина економії коштів від зниження споживання енергоресурсів
(енергозбереження)

або

від

зниження

витрат

на

енергоносії

(енергоефективність) повинна бути розрахована за методикою, «прозорої»
для споживача енергії (замовника) або для інвестора (як правило, на основі
енергоаудиту);
– фактична економія коштів від впровадження енергозберігаючих
технологій фіксується на підставі показань лічильників і в бухгалтерських
звітах;
– фінансування енергозберігаючих проектів необхідно здійснювати
поетапно на основі реінвестування отриманих від економії коштів у
подальший розвиток енергозбереження.
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Особливістю великих систем централізованого теплопостачання є
можливість найефективнішого використання комбінованого виробництва
теплової та електричної енергії на ТЕЦ. При цьому досягається істотне
зниження витрати палива і зменшується забруднення довкілля.
У системі теплопостачання великих міст України провідна роль
належить джерелам централізованого теплопостачання (близько 50 %) –
ТЕЦ. Саме ТЕЦ визначають якість і вартість теплової енергії, що
відпускається споживачу, на опалювання й гаряче водопостачання міста.
Так, наприклад у місті Харкові в 2018 році централізоване
теплопостачання

споживачів

здійснюється

двома

основними

підприємствами: ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» - 20 % і КП «Харківські теплові
мережі» - 80 %. ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» та «Теплоелектроцентраль-3»
(філія

КП

«Харківські

теплові

мережі»)

здійснюють

комбіноване

виробництво теплової та електричної енергії, КП «Харківські теплові
мережі» - виробництво теплової енергії на власних теплоджерелах та
транспортування всієї теплової енергії.
Теплову енергію виробляють 249 котельних та «ТЕЦ-3» загальною
тепловою потужністю 4500 Гкал/год. При загальній потребі міста в
теплофікації 7,2 - 7,8 млн. Гкал, виробництво теплової енергії котельнями
складає 4,0 - 4,2 млн. Гкал, ТЕЦ - 3,2 - 3,7 млн. Гкал. Технічний стан
котельних

і

теплових

мереж

існуючої

системи

теплозабезпечення

характеризується значним фізичним зносом та моральною застарілістю.
Значна частка котлів експлуатується понад 20 років.
Транспортування

теплової

енергії

споживачам

здійснюється

магістральними та розподільчими тепловими мережами загальною довжиною
1602,26 км у 2-трубному обчисленні. Найбільший діаметр трубопроводів
становить 1220 мм.
Термін

експлуатації

квартальних

та

локальних

котельних

КП

«Харківські теплові мережі» перевищує п'ятдесят років. Обладнання цих
котельних вичерпало свій фізичний і моральний ресурс. За даними
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бухгалтерського обліку, нарахований знос за всіма котельними становить у
середньому 58 %, тому однією з найголовніших проблем у тепловій
енергетиці

міста

є

реконструкція

індивідуальних

вбудованих

та

прибудованих до будинків газових котельних. Значною проблемою
теплового господарства є зростаючий рівень пошкодження теплотрас та їх
застаріла теплоізоляція. Теплові мережі прокладені переважно в непрохідних
залізобетонних каналах різних конструкцій з ізоляцією із мінеральної вати.
Вони не захищені від проникнення ґрунтових та інших вод із супутніх
комунікацій, що призводить до руйнування теплоізоляції, інтенсивної
зовнішньої корозії металу труб і, як наслідок, пошкоджень.
Термін служби понад 25 років мають понад 65 % теплових мереж. Для
забезпечення відновлення (заміни) мереж, які відпрацювали свій ресурс,
необхідно більше 10 років за умови щорічного збільшення обсягів
перекладання теплових мереж на 5-10 % і застосування трубопроводів з
новими технологіями ізоляції (пінополіуретан).
У зв'язку з цим істотну увагу слід звернути на питання максимального
розкриття можливостей (потужностей) ТЕЦ шляхом будівництва нових
магістралей і реконструкції існуючих, підвищення температурного графіка із
збереженням

кількості

циркулюючого

теплоносія,

максимального

використання можливостей ТЕЦ у системах гарячого водопостачання тощо
[12].
Втрати в системі енергопостачання призводять до недоотримання
коштів КТП, які необхідні їм для подальшого розвитку. Підприємства
змушені перекладати ці витрати на населення через тарифну політику. З
кожним роком тарифи на комунальні послуги зростають, тим самим
негативно впливаючи на рівень життя населення. Вплинути на ситуацію
можна шляхом розвитку системи обліку та регулювання споживання води і
енергоресурсів як на підприємствах, що надають послуги, так і у кінцевих
споживачів.
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Значним потенціалом для скорочення споживання природного газу в
теплоенергетиці є оптимізація споживання теплової енергії у житлових та
адміністративних будівлях. Досвід країн - нових членів ЄС у цій сфері
доводить, що найбільші втрати теплової енергії припадають на кінцеве
споживання у житловому секторі, тому вкрай необхідним є вирішення
завдання щодо підвищення енергоефективності будівель шляхом проведення
теплової модернізації житлового фонду. Одним із першочергових кроків у
цьому напрямку є створення ефективного інституту енергоаудиту і
впровадження
споживання

енергопаспортизації
енергетичних

будівель.

ресурсів

у

Зниженню

житлових

фактичного

будинках

сприяє

впровадження засобів обліку та регулювання теплової енергії.
У

більшості

використовується

житлових

теплова

будинків

енергія.

За

надзвичайно

оцінкою

неефективно

експертів,

потенціал

енергозбереження у таких будинках сягає до 40 % від споживання ними
теплової енергії. Через низькі теплозахисні властивості огороджувальних
конструкцій житлових будинків масової забудови минулих років втрати
теплової енергії розподіляються таким чином: через стіни – 42 %, через вікна
– 16 %, через дах – 7 %, через підвал – 5 %, повітрообмін – 30 %.
Проблемним

питанням

контролю

за

обсягами

споживання

енергоресурсів у комунальній сфері залишаються незадовільні темпи
оснащення житлового фонду приладами обліку споживання енергоресурсів.
Удосконалення

законодавства

та

забезпечення

100-відсоткового

встановлення приладів обліку створити реальні передумови для скорочення
понаднормативних втрат енергоресурсів, здійснення оплати споживачами
лише фактично спожитих ресурсів.
Складовою

частиною

програми

енергозбереження

в

системі

теплозабезпечення є часткова компенсація витрат з бюджету на заходи
термомодернізації.
Враховуючи ускладнену фінансову ситуацію на КТП, у зв’язку зі
значною заборгованістю державного бюджету за пільги і субсидії населенню,
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а також по погашенню різниці в тарифах, в бюджеті міст заплановані і
використовуються

кошти

на

виплату

заробітної

плати

працівникам

підприємства, на придбання устаткування, ремонт та реконструкцію
(табл. 3.16).
Таблиця 3.16
Дані щодо витрат на комунальне господарство у 2017-2018 роках (тис. грн.)
Найменування напрямків витрат

2017 рік

2018 рік

Будівництво і реконструкція, капітальний
ремонт теплових, водопровідних,
каналізаційних мереж і зливових стоків,
мереж електрозабезпечення та інших об’єктів
Забезпечення безперебійної роботи по КП
«ХТМ»
Технічне переоснащення системи опалення
житлових будинків м. Харкова з установкою
вузлів комерційного обліку теплової енергії і
установкою квартирних приладів обліку
гарячої води

120327,1

258462,2

Відношення до
2017 року
в 2,1 рази

106 000

150 000

41,5 %

28 834,2

26 777,4

Як наслідок, недостатнє фінансування будівництва, експлуатації та
ремонту систем центрального теплопостачання (ЦТ) та інженерного
обладнання будинків у багатьох містах вплинуло на якість централізованого
теплопостачання – високий рівень корозії мереж і втрат енергії. Відповідно,
рівень ремонту та експлуатації помітно знизився і багато систем ЦТ сьогодні
експлуатуються

при

зростаючих

втратах

енергоносія

і

води.

Для

забезпечення комфортних умов проживання населення встановлює в
квартирах бойлери для нагрівання води в період літніх відключень.
Впровадження автономних систем теплопостачання – один із шляхів
зниження витрат з оплати енергоносія.
Слід зазначити, що конкуренція індивідуальних і автономних систем є
досить вагомою. Вже є реальні прецеденти, де ЦО ліквідовано повністю (м.
Ужгород). Так, станом на початок 2014 р. в Івано-Франківську від ЦО
відмовились 41% споживачів і виникла «гібридна модель опалення» [75].
Основні прецеденти відключення від ЦО наведені в табл. 3.17.
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Таблиця 3.17
Прецеденти відключення від систем центрального опалення
№
Характер проблеми
Міста
з/п
відключений від ЦО
1 Ужгород (2012 р.) Повністю відключено
2 Івано-Франківськ

Відключено 48%
споживачів

Наслідки. Примітки.
Нормалізовано
Розроблена перспективна програма
переходу. Галицький кореспондент.
«Гроші в трубу».

4 Каменське

Розбаланс ТС. Пошук
рішення.
Частково вирішено.

5 Покров

В стадії вирішення

Пошук рішення.

6 Нікополь

В стадії вирішення
Не вирішено,
здійснюється
повернення до ЦО.
Розроблено програму
переходу на 5 рангів
Спроба відмови в
2008р.

Перехід на електрообігрів.

3 Марганець

7 Сміла
8 Шепетівка
9 Тростянець

Процес не завершено.
Позитивний досвід.

Конфлікт з Черкасгаз. Проблема
відключення і розбалансу.
«Мешканців чекає тернистий шлях
переходу» - з матеріалів Круглого столу».
«Відмова від ЦО – це як ходіння по лезу
бритви: мер міста».

Таким чином, наведені дані доводять, що процес відмови від
централізованого опалення і переходу на індивідуальні та автономні системи
має як перспективи, так і складності. По-перше, в Європі централізовані
системи знайшли свій шлях розвитку. По-друге, шлях індивідуалізації дійсно
має і юридичні, і реальні основи. Так, в Україні ст. 24 «Закону про
теплопостачання» дає право споживачу на вибір одного або декількох джерел
теплопостачання. Отже, система ЦО – не вправі відмовити споживачеві за
заявою про відключення. На практиці ж маємо досить конфліктну ситуацію:
на 2018 рік в Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДРСР)
зафіксовано більше 13 000 рішень, пов’язаних із встановленням або
наявністю автономного опалення, більшість яких полягає в тому, що
споживач через суд намагається вибороти право на відмову від ЦО та
встановити автономне опалення. Найбільше справ про відмову від ЦО, якщо
брати великі міста, можна визначити таким чином (кількість справ):
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Донецька обл. –

2 375, Львівська обл. –

1 250, м. Київ –

850,

Дніпропетровська обл. – 759, Кропівницька обл. – 687 .
Встановлено, що проти індивідуальних систем опалення виступають
такі стейкхолдери як енергетики і газопостачальники: відключення від ЦО
вносить дисбаланс в їх системи постачання енергоресурсів (перенапруга,
технічна перебудова, економічні втрати, подальша невизначеність). З іншого
боку,

виникають

проблеми

соціального

характеру.

Для

розв’язання

конфліктної ситуації пропонуємо у системах ЦО:
– задіяти новий підхід до визначення тарифу: окремо на генерацію,
транспортування та подачу тепла, що сприятиме забезпеченню більшої
довіри споживачів до ЦО та підвищить обґрунтованість, зрозумілість,
прозорість тарифоутворення;
– впровадити в теплопостачанні схеми інтеграції мереж в містах (у
цьому контексті цікавим є досвід м. Запоріжжя). Рекомендовані три проекти,
що

пов’язані

з

використанням

тепла

міського

проммайданчика

«Запоріжсталь». За розрахунками це на 50% знизить витрати паливної
складової у собівартості тепла та знизив залежність тарифу від ціни на газ.
Крім того, отримано додатковий ефект глобального значення – скорочення
викидів СО2. (З виступу директора концерну «Запорізькі тепломережі» О.
Грека – 02.02.2018. http://zp.gov.ua).
– розширити спектр інноваційних проектів і заходів, в числі яких:
індивідуальні заходи - елеваторні вузли, термоізоляція будівель, радіаторні
терморегулятори,

прилади

–

розподільники,

альтернативні

джерела

теплоресурсного призначення, зокрема біопаливо. Так наприклад вже
заразраз в Латвії частка газу 36%, а біопалива 50%. В Україні, з її потужним
аграрним сектором, біопаливо може замінити майже весь обсяг покупного
газу (вітчизняний потенціал біогазу – до 20 млрд. куб. м/рік (2016 р.).
Важливо й те, що біопаливо вдвічі дешевше за природний газ, а крім того
значна його маса може вироблятися з «шкідливого і обтяжливого» ресурсу
накопиченого на сміттєзвалищах. В деяких містах Європи сміттєспалювальні
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заводи забезпечують 22-25% від загальних потреб тепла (Стокгольм,
Копенгаген, Відень).
Основним напрямом реформування та розвитку галузі є втілення
економічних

та

нормативно-правових

важелів,

що

стимулюють

упровадження заходів, метою яких повинна стати широкомасштабна
модернізація на основі енергозаощадження. Всю систему заходів можна
розділити на організаційні і технічні.
До

напрямів

організаційного

характеру

необхідно

віднести

стимулювання власника систем теплоспоживання шляхом проведення
інформаційно-масових заходів та роз'яснювальної роботи на усіх рівнях до
впровадження енергозберігаючих заходів у процесі експлуатації житлового
фонду. Значне скорочення потреби споживача в тепловій енергії за рахунок
впровадження

енергозберігаючих

технологій,

наприклад

широкомасштабного, закріпленого нормативною базою утеплення будинків,
приведе

до

можливості

зниження

потужностей

з

виробництва

та

транспортування теплової енергії. Такий підхід сприятиме комплексному
вирішенню завдань зі зниження споживання теплоенергетичних ресурсів, що
враховує інтереси як споживача, так і постачальника.
Основні стратегічні напрямки розвитку системи теплопостачання
технічного (технологічного) характеру і їх зв'язок з економікою представлені
на рис. 3.11.
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КТП
Техніко-технологічні
модернізаційні заходи

Організаційноекономічні заходи

Модернізація та реконструкція
трубопроводів із використанням
теплоізоляції

Заміна
теплообмінних
апаратів

Синхронізована
тарифна політика

Впровадження насосів з
оптимізаційним режимом

Оснащення
сучасними засобами
контролю обліку та
автоматизації

Перебудова
структури
управління

Термореновація житлових та
адміністративних будівель

Комплексна програма
енергозбереження

Застосування
високотехнологічних методів
прокладання мереж

Оптимізація паливних
ресурсів
Впровадження
моніторингової
системи

Рис. 3.11. Стратегічні напрямки і завдання розвитку системи
теплопостачання (розробка автора)
Важливо зазначити, що згідно з законом України «Про особливості
доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного
газу,

теплопостачання,

централізованого

питного

централізованого
водопостачання

постачання
та

гарячої

води,

водовідведення»

(ст.1)

споживачам у сферах постачання електричної енергії, природного газу,
теплопостачання,

централізованого

постачання

гарячої

води,

централізованого питного водопостачання та водовідведення гарантується
безперешкодний та безоплатний доступ до інформації зокрема про заходи з
енергозбереження.
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Підсумовуючи, варто виокремити основні напрямки впровадження
енергозберігаючих заходів та підвищення енергоефективності системи
теплопостачання:
– заміна і модернізація теплових мереж із використанням сучасних
технологій, матеріалів і виробів;
– відновлення теплової ізоляції із застосуванням сучасних матеріалів;
– заміна морально застарілих та фізично зношених котлів з низьким
ККД на нові сучасні високоефективні типи котлів;
– закриття

низькоефективних

і

фізично

застарілих

котелень

з

переведенням споживачів на більш ефективні джерела теплової енергії,
переважно до системи централізованого теплопостачання;
– будівництво когенераційних станцій;
– впровадження автоматичних систем оптимізації процесу горіння в
котлах;
– впровадження автоматики і засобів контролю на всіх етапах
виробництва;
– впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП);
– заміна теплообмінного обладнання теплових пунктів і котелень на
оптимальне високоефективне обладнання;
– заміна існуючих насосів з енергоємними електродвигунами на
сучасні насоси.
– застосування частотного регулювання для управління двигунами
насосів.
Підсумовуючи, здійснено аналіз заходів з енергозбереження для КП
«Харківські теплові мережі» за період з 2001 по 2018 рр. (табл. 3.18).
Встановлено, що виконання всього комплексу робіт з енергозбереження за
період 2001-2018 рр. дозволило заощадити підприємству енергоресурси: 1
066,1 млн. м3 природного газу; 185,4 млн. КВтг електроенергії.
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Таблиця 3.18
Енергозберігаючі заходи та технології на об'єктах КП «Харківські теплові мережі» за період 2001-2018 рр.
Об'єкт
1

Енергозберігаючі заходи
2
Основні напрямки підвищення енергоефективності системи теплопостачання
Застосування попередньо ізольованих трубопроводів в пінополіуретанової теплоізоляції (ППУ, «Ізопрофлекс» та ін.) При
прокладанні та заміні теплових мереж. Пінополіуретанова ізоляція більш технологічна і знижує тепловтрати більш ніж у два рази і
істотно збільшує термін служби трубопроводів. Неметалеві труби в ППУ ізоляції «Ізопрофлекс» використовуються переважно для
систем гарячого водопостачання. Гнучкість труб «Ізопрофлекс» дозволяє використовувати їх при практично будь-яких варіантах
Теплові
прокладки трубопроводу і дає можливість вибирати оптимальний напрямок траси
мережі:
Ремонт і відновлення теплової ізоляції, в тому числі із застосуванням прогресивних методів нанесення рідких складів надтонких
ізоляційних покриттів, що дозволяє збільшити термін служби теплоізоляції і більш ніж у три рази знижує тепловтрати в порівнянні
з мінераловатної тепловою ізоляцією
Заміна морально застарілих та фізично зношених котлів з ККД нижче 80% на нові високоефективні сучасні типи котлів з ККД 92%,
Теплощо дозволяє зменшити питому витрату палива зі 170-180 кг.у.п. / Гкал до 155 кг.у.п. / Гкал
Перемикання
споживачів
низькоефективних котелень до більш ефективним джерелами теплової енергії, переважно до системи
джерела
централізованого теплопостачання в зоні джерела з комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії
(котельні) Установка теплоутилізаторів. Що дозволяє більш повно використовувати теплотворну здатність палива і підвищити ККД котельні
Впровадження автоматичних систем оптимізації процесу горіння в котлах. Ідея, покладена в основу конструкції системи, полягає в
тому, щоб синхронізувати процеси забору повітря і викиду газів, що забезпечує оптимальний склад суміші газ-повітря
Оснащення систем теплопостачання та теплоспоживання сучасними висококласними засобами контролю, обліку та автоматизації
на всіх етапах «виробництво-споживання» теплової енергії. Це забезпечує якісне регулювання параметрів теплоносія і його
Інші об'єкти
економного витрати
(центральні,
Впровадження індивідуальних теплопунктів, що дозволяють застосувати більш якісне локальне регулювання споживання теплової
групові та
енергії і скоротити протяжність теплових мереж гарячого водопостачання
індивідуаль
Заміна
теплообмінного
обладнання
на оптимальне високоефективне, що дозволяє протягом року економити теплову енергію в
ні теплові
процесі надання послуги якісного постачання гарячою водою і тепловою енергією
пункти)
Монтаж і заміна існуючих насосів на насоси, що забезпечують оптимальний режим теплопостачання, що дає можливість
економити електричну енергію, не відхиляючись від нормативних режимів відпуску тепла
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1

Теплові
мережі

Теплові
джерела

Інші
об'єкти
(централь
ні, групові
та
індивідуал
ьні
теплопунк
ти)

Продовження табл.3.18

2
Застосування частотного регулювання для керування двигунами насосів. Застосування сучасних засобів регулювання обертів
електродвигунів насосів, особливо зі змінною витратою води, в поєднанні з широкими можливостями автоматизації забезпечує
оптимальне використання енергетичних ресурсів і згладжує коливання тиску, що дозволяє продовжувати ресурс трубопроводів
Виконання заходів з енергозбереження
У рамках модернізації теплових мереж виконана перекладка 278 км трубопроводів із застосуванням попередньо ізольованих труб в
ППУ ізоляції і полімерних труб
Відновлено теплової ізоляції на на 211,9 км трубопроводах теплових мереж, які знаходяться в експлуатації.
Замінено 235 од. малоефективних котлоагрегатів з установкою 297 високоефективних котлів.
Виведення з експлуатації застарілих котелень. Виконано ліквідацію 106 котелень, в том числі 70 вбудованих в приміщеннях споруд.
Цей захід дозволяє знизити питомі витрати палива при виробництві теплової енергії і забезпечити безпеку населення. Всього за
рахунок заміни котлів та ліквідації застарілих котелень з експлуатації виведено 483 низькоефективних котла
Виконано встановлення 2-х теплоутилізаторів.
Встановлення теплоутилізаторів дозволяє більш повно використовувати теплотворну здатність палива й підвищити ККД котельні.
Впровадження автоматичних систем оптимізації горіння. Впроваджено 18 автоматичних систем оптимізації горіння (ЕКО-3) на 12ти котельнях підприємства. Ідея, покладена в основу конструкції системи, полягає в тому, щоб синхронізувати процеси забору
повітря і викиду газів, для забезпечення оптимального складу суміші «газ-повітря».
Реконструкція центральних теплових пунктів (ЦТП) з пристроєм індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Виконано
облаштування 37 індивідуальних теплових пунктів (ІТП), що дозволяє застосувати більш якісне локальне регулювання споживання
теплової енергії і скоротити довжину теплових мереж гарячого водопостачання.
Автоматизація виробничих процесів. Виконана установка і ремонт засобів КВПіА, теплової автоматики і електрообладнання, а
також засобів авторегулювання на суму 102,6 млн. грн.
Заміна енергоємного обладнання. Виконана заміна і капітальний ремонт 880 теплообмінних апаратів. Виконана заміна і
установка 892 насосів. Ці заходи дозволяють економити теплову енергію в процесі надання послуги з гарячого водопостачання і
опалення, виключають перетікання між теплоносієм і гарячою водою, дозволяють економити електричну енергію, не відхиляючись
від нормативних режимів.
Впровадження частотного регулювання. Виконана установка 154 частотних регуляторів на об’єктах теплопостачання.
Застосування сучасних засобів регулювання оборотів електродвигунів насосів, особливо з змінною витратою води, в поєднанні з
широкими можливостями автоматизації забезпечує оптимальне використання енергетичних ресурсів і згладжує коливання тиску,
дозволяє збільшувати ресурс трубопроводів.
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Здійснення заходів з енергозбереження має здійснюватися на засадах
впровадження збалансованого управління взаємовідносинами із ключовими
стейкхолдерами за ланцюжком «вода - енергія - тепло» (рис. 3.12).

Рис. 3.12. Модель збалансованого управління із ключовими стейкхолдерами
за ланцюжком «вода - енергія - тепло» (розроблено автором)
Впровадження стратегічних напрямів забезпечення стійкого розвитку
КТП в довгостроковій перспективі здійснюється на засадах гармонійного
поєднання

теоретико-методичного

інструментарію

маркетингу,

менеджменту, інжинірингу та комплексу інформаційно-комунікативних
технологій

шляхом

застосування

інструментарію

забезпечення

збалансованого управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами КТП (рис.
3.13). Застосування зазначеного інструментарію дозволяє створити умови для
розвитку конкурентних відносин на ринку теплової енергії; розширення
інструментів впливу на споживачів, що мають значну заборгованість за
послуги КТП; стимулювання залучення інвестицій з подальшим освоєнням
інновацій

в

сфері

теплопостачання

та

дозволяє

значно

підвищити
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ефективність

взаємодії

КТП

із

групами

стейкхолдерів

в

сфері

теплопостачання на засадах узгодженості їх інтересів.

Рис. 3.13. Модель інструментарію забезпечення збалансованого управління
взаємовідносинами зі стейкхолдерами КТП (розроблено автором)
Реалізація

запропонованого

інструментарію

забезпечення

збалансованого управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами КТП
передбачає здійснення заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом
підсилення функції взаємозв’язку із ключовими групами стейкхолдерів із
здійсненням внутрішньої структурної перебудови; поширення ділової
практики з питань формування організаційної культури; використання
стимулів для узгодження інтересів та мінімізація конфліктних ситуацій.
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За результатами аналізу встановлено, що конфлікт інтересів на КТП
виникає переважно у зв'язку з несвоєчасним виконанням державою
зобов'язань по перерахуванню субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення різниці в тарифах на послуги з теплопостачання, яка
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості цих послуг тарифам,
затвердженим

органами

державної

влади

чи

органами

місцевого

самоврядування; невиконанням споживачами своїх обов’язків по оплаті
комунальних платежів своєчасно та в повному обсязі; самовільним
переобладнанням споживачами системи теплопостачання та опалювальних
приміщень; несвоєчасністю виплати заробітної плати працівникам, податків,
сплати за спожиту електроенергію, виконання ремонтних робіт тощо (рис.
3.14).
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Рис. 3.14 Логіко-структурна схема розуміння і оцінки конфліктних
ситуацій КТП
Врегулювання конфліктів (результат протистояння) залежить від цілої
групи факторів впливу, серед яких варто такі, як наявність ресурсів на
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«вирішення питання», досвід і практика, фінансовий потенціал, правові
норми і культура, методи ведення конфліктного процесу.
Таким чином, з метою зменшення соціальної напруги та уникнення
виникнення або поглиблення конфлікту інтересів між групами стейкходерів
КТП доцільно запроваджувати заходи щодо забезпечення поінформованості
стейкходерів стосовно виявлення і декларування ситуацій, пов'язаних із
конфліктом інтересів в рамках запропонованого інформаційно-довідкового
відділу КТП.
Висновки до третього розділу
За результатами проведених досліджень удосконалено аналітикоприкладне забезпечення управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами
КТП за збалансованою системою показників, що розглядається як інструмент
комунікації керівництва підприємства з працівниками та зовнішніми
стейкхолдерами

в

сфері

теплопостачання

з

метою

покращення

результативності, досягнення цілей та стратегічних завдань підприємства та,
на відміну від існуючих, сформовано за проекціями збалансованої системи
показників, що дозволяє здійснити оцінку результативності діяльності
підприємства у вигляді

взаємозв’язаних

фінансових і

нефінансових

індикаторів та визначити тенденції зміни кожної з чотирьох ключових сфер
діяльності для досягнення мети КТП, що полягає у задоволенні суспільних
потреб споживачів у якісній тепловій енергії та гарячому водопостачанні при
найменших витратах, одержанні прибутку для розвитку

підприємства,

забезпеченні інтересів його працівників та задоволенні їх економічних і
соціальних потреб на засадах узгодження інтересів стейкхолдерів.
Аналітико-прикладне забезпечення управління взаємовідносинами зі
стейкхолдерами КТП базується на застосуванні розробленого методичного
підходу до оцінки результативності управління взаємовідносинами зі
стейкхолдерами КТП за збалансованою системою показників за чотирма
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перспективами:

фінанси;

споживачі

теплової

енергії

та

гарячого

водопостачання, процеси основної діяльності з виробництва теплової енергії;
з

транспортування

та

постачання

теплової

енергії

(будівництво,

реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання), навчання та
розвиток працівників сфери теплопостачання.
Здійснено

розрахунки

взаємовідносинами

зі

індикатору

стейкхолдерами

результативності
КТП

на

основі

управління
забезпечення

управління взаємовідносинами із ключовими групами стейкхолдерів за ЗСП,
який відображає успішність взаємодії КТП із ключовими групами
стейкхолдерів. Інформаційну базу даних для розрахунків сформовано на
прикладі КТП, які обслуговують великі обласні центри, а саме:

КП

«Харківські теплові мережі» (КП «ХТМ»); КП «Київтеплоенерго»; КП
«Теплоенерго» Дніпровської МР; Концерн «Міські теплові мережі» МР
Запоріжжя; ЛМКП «Львівтеплоенерго»; ПОВПТГ «Полтаватеплоенерго»;
ОКП

«Миколаївоблтеплоенерго»;

«Херсонтеплоенерго»;

ТОВ

«Сумитеплоенерго»;

МКП

КП «Теплопостачання міста Одеса». Подано

позиціювання обраних для дослідження КТП за результатами розрахунку
інтегрального індексу та інтегрального показника за моделлю розрахунку
інтегрального показника боржника – юридичної особи. Отримані результати
свідчать, що домінуючі позиції в сфері управління взаємовідносинами із
стейкхолдерами мають такі КТП як:

ЛМКП "Львівтеплоенерго", ТОВ

«Сумитеплоенерго», ПОВПТГ «Полтаватеплоенерго», КП «Теплопостачання
міста Одеса».
На базі результатів анкетування Центру соціальних експертиз
Інституту соціології НАН України здійснено оцінку якості надання послуг
опалення та гарячого водопостачання на прикладі «Харківські теплові
мережі». Встановлено, що 14% опитаних незадоволені якістю надання послуг
опалення,

а

90%

-

незадоволені

якістю

надання

послуг

гарячого

водопостачання. При чому доведено, що розподіл оцінювання якості послуг
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опалення

не

залежить

від

віку респондентів,

від отримання

(або

неотримання) субсидії респондентами.
Встановлено, що тариф на послуги опалення, на думку 85%
респондентів, є завищеними і не відповідає якості наданих послуг. Крім того,
98% опитаних відзначили несвоєчасне включення і виключення опалення, а
також невиконання температурних норм при опаленні житлового сектора.
Отримані результати в рамках сформованого аналітико-прикладного
забезпечення

дозволяють

розробити

комплекс

заходів

з

управління

взаємовідносинами із ключовими групами стейкхолдерів для підвищення
результативності роботи КТП.
Доведено, що для КТП все більшої актуальності набуває завдання
перегляду і оновлення стратегії розвитку, що викликано такими факторами:
– прискоренням змін в ринковому середовищі в частині вимог
споживачів,

зниження

рівня

їх

платоспроможності,

підсилення

конкурентного впливу індивідуальних систем опалення;
– необхідністю виконання значних обсягів модернізаційних робіт з
причини застарілого і енерговитратного устаткування (обладнання);
– необхідністю

активного

включення

підприємств

системи

теплопостачання в реалізацію державної стратегії енергозбереження, де на
цю галузь лягає вагомий тягар зобов’язань.
Як результат дослідження запропонована креативна карта розбудови
нової управлінської системи, в якій, на відміну від існуючої модернізаційної
практики, визначені нові інжинірингові функції (маркетингу і прогнозування,
контролінгу

і

моніторингового

забезпечення,

соціальної

роботи

зі

стейкхолдерами) та сконцентровано увагу на таких складових стратегії
розвитку,

як

«точки

зростання»,

зменшення

соціальної

напруги

і

конфліктності, підвищення рівня мотивації і стимулювання не тільки для
працівників основного виробничого процесу, а і для учасників невиробничої
сфери діяльності та споживчого сектору.
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Для здійснення на постійній основі оцінювання факторів ризику,
внесення корегувань, оновлення банку даних та комунікацій із ключовими
групами стейкхолдерів КТП й адекватне і своєчасне реагування на їх вимоги
розроблено

когнітивну

організаційної

модель

структури

КТП

поопераційної
на

засадах

технології

розбудови

узгодження

інтересів

стейкхолдерів, в основі якої зв'язок таких складових як «власні проблеми
підприємства

-

можливості

та

інтереси

стейкхолдерів»,

управління

проектами, методи оптимізації відношень та використання стимулів.
Удосконалено

організаційно-методичне

забезпечення

управління

взаємовідносинами зі стейкхолдерами КТП у сфері теплопостачання шляхом
обґрунтування

доцільності

розширення

повноважень

інформаційно-

довідкового відділу для забезпечення організаційних засад координації
довгострокової партнерської взаємодії із ключовими групами стейкхолдерів.
Обґрунтовано доцільність створення спеціальних координаційних рад для
впровадження

збалансованого

управління

взаємовідносинами

зі

стейкхолдерами КТП.
Доведено, що пріоритетним стратегічним напрямком стійкого розвитку
КТП є здійснення заходів з енергозбереження, впровадження інноваційної
моделі і технічне переозброєння, що забезпечує зниження енергоємності і
вартості послуг теплопостачання та підвищення їх якості.
На прикладі міста Харкова розглянута специфіка та проблематика
централізованого теплопостачання та обґрунтовано доцільність розкриття
можливостей (потужностей) ТЕЦ шляхом будівництва нових магістралей і
реконструкції існуючих, підвищення температурного графіка із збереженням
кількості

циркулюючого

теплоносія,

максимального

використання

можливостей ТЕЦ у системах гарячого водопостачання тощо.
Доведено, що основним напрямом реформування та розвитку галузі є
втілення економічних та нормативно-правових важелів, що стимулюють
упровадження

заходів

з

широкомасштабної

модернізації

на

основі
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енергозаощадження (у процесі експлуатації житлового фонду, розвитку
системи теплопостачання технічного (технологічного) характеру).
Виокремлено основні напрямки впровадження енергозберігаючих
заходів та підвищення енергоефективності системи теплопостачання серед
яких: заміна і модернізація теплових мереж із використанням сучасних
технологій,

матеріалів

і

виробів;

відновлення

теплової

ізоляції

із

застосуванням сучасних матеріалів; заміна морально застарілих та фізично
зношених котлів з низьким ККД на нові сучасні високоефективні типи
котлів; закриття низькоефективних і фізично застарілих котелень з
переведенням споживачів на більш ефективні джерела теплової енергії,
переважно до системи централізованого теплопостачання; впровадження
автоматики і засобів контролю на всіх етапах виробництва тощо.
Здійснено аналіз заходів з енергозбереження на прикладі КП
«Харківські теплові мережі» за період з 2001 по 2018 рр. Встановлено, що
виконання всього комплексу робіт з енергозбереження за період 2001-2018
рр. дозволило заощадити підприємству енергоресурси: 1066,1 млн. м3
природного газу; 185,4 млн. КВтг електроенергії.
Запропонована модель збалансованого управління із ключовими
стейкхолдерами за ланцюжком «вода - енергія - тепло», що описує механізм
взаємодій із ключовими стейкхолдерами КТП. Модель включає такі блоки як
ресурсний,

нормативно-регуляторний,

розрахунковий,

інформаційний,

безпековий та об’єднує за ланцюжком «вода - енергія - тепло» цілу систему
складових, а саме: канали зв’язку, норми, розрахунки, рефлексію і взаємодію,
права, обов’язки, відповідальність.
Розроблено модель інструментарію забезпечення збалансованого
управління

взаємовідносинами

зі

стейкхолдерами

КТП

на

засадах

гармонійного поєднання теоретико-методичного інструментарію маркетингу,
менеджменту, інжинірингу та комплексу інформаційно-комунікативних
технологій, що передбачає здійснення заходів щодо запобігання конфлікту
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інтересів шляхом підсилення функції взаємозв’язку із ключовими групами
стейкхолдерів із здійсненням внутрішньої структурної перебудови.
Встановлено, що конфлікт інтересів стейкхолдерів на КТП виникає
переважно у зв'язку з несвоєчасним виконанням державою зобов'язань по
перерахуванню субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення різниці в тарифах на послуги з теплопостачання, яка виникла у
зв'язку з невідповідністю фактичної вартості цих послуг тарифам,
затвердженим

органами

державної

влади

чи

органами

місцевого

самоврядування; невиконанням споживачами своїх обов’язків по оплаті
комунальних платежів своєчасно та в повному обсязі; самовільним
переобладнанням споживачами системи теплопостачання та опалювальних
приміщень; несвоєчасністю виплати заробітної плати працівникам, податків,
сплати за спожиту електроенергію, виконання ремонтних робіт тощо.
Обґрунтовано, що для зменшення або уникнення конфлікту інтересів між
групами стейкходерів КТП необхідним є забезпечення поінформованості
стейкходерів стосовно виявлення і декларування ситуацій, пов'язаних із
конфліктом інтересів в рамках запропонованого інформаційно-довідкового
відділу КТП.
Основні

результати

дослідження,

відображені в працях: 41, 163, 160, 242.

викладені

в

цьому

розділі,
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішено важливе науково-практичне завдання
щодо

вдосконалення

збалансованого
комунальних

теоретико-методичних

управління

положень

взаємовідносинами

теплопостачальних

підприємств

зі

забезпечення
стейкхолдерами

Основні

висновки

й

результати, отримані в процесі дослідження, полягають у такому:
1. На основі систематизації понятійного апарату уточнено зміст
поняття «стейкхолдери в сфері теплопостачання», що визначаються як групи
суб'єктів відносин, що здійснюють економічний вплив на теплопостачальне
підприємство, пов'язаний з виробництвом, транспортуванням, постачанням
та використанням теплової енергії, які мають фактичний вплив на прийняття
управлінських рішень на підприємстві, можуть сприяти або перешкоджати
досягненню цілей підприємства, а також обмежувати її доступ до певних
видів ресурсів або такий вплив може бути потенційним, тобто виникати
внаслідок або діяльності підприємства, або таких груп зацікавлених осіб.
2. Уточнено сутність поняття «забезпечення збалансованого управління
взаємовідносинами зі стейкхолдерами комунальних теплопостачальних
підприємств», що розглядається як сукупність процесів та дій за допомогою
методів, засобів та інструментів управління на основі узгодження інтересів
ключових груп стейкхолдерів в рамках ведення господарської діяльності для
прийняття

збалансованих

управлінських

рішень

та

розроблено

концептуальну модель організаційно-методичного забезпечення управління
взаємовідносинами зі стейкхолдерами КТП у сфері теплопостачання.
3. Встановлено, що найбільш істотними факторами ризику, що
впливають та в подальшому можуть вплинути на результати діяльності КТП
є зовнішні фактори, які викликані законодавчою політикою держави з
регулювання господарської діяльності теплопостачальних підприємств та
недосконалістю нормативної та законодавчої баз, а саме: розбіжність у
термінах зміни цін на енергоносії та введенням в дію тарифів на
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виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та відповідні
послуги

централізованого

опалення

та

централізованого

гарячого

водопостачання; несвоєчасна компенсація з державного бюджету різниці в
тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води населенню,
яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії
та відповідних послуг встановленими тарифами; зниження рівня розрахунків
споживачів теплопостачання в умовах різкого зростання вартості відповідних
послуг

для

населення

та

зниження

його

платоспроможності;

неврегульованість діючого законодавства стосовно обов’язків та вимог до
споживачів послуг теплопостачання в частині своєчасних розрахунків.
4. Встановлено, що в структурі корисного відпуску теплової енергії
споживачам поступово збільшується питома вага такої категорії споживачів
як населення, питома вага якого у структурі споживачів становить 75-85 %,
тому визначено, що саме на мешканців населених пунктів доцільно
спрямовувати

основні

зусилля

інформаційно-довідкових

відділів,

які

здійснюють комунікацію зі споживачами теплової енергії та гарячого
водопостачання; надання нових можливостей для оплати послуг; організації
виїзних приймалень і проведення роз’яснювальної роботи зі споживачами за
місцем їх проживання (роботи), зокрема стосовно формування тарифів на
теплопостачання, що відбувається за однаковою формулою, проте вартісне
вираження тарифу різниться за регіонами і населеними пунктами України,
що обумовлено відмінністю за такими складовими як: вартість придбаного
палива,

витрати

на

обслуговування

обладнання,

втрати

тепла при

транспортуванні, обсяги постачання теплової енергії
5. Проаналізовано

зарубіжний

досвід

теплопостачання

і

енергозбереження в країнах Німеччина, Італія, Швеція, Норвегія, Польща,
Латвія та інших. Визначено значні розбіжності між країнами за такими
характеристиками:

джерела

тепло-,

енергозабезпечення,

структура

споживання, енергоефективність, моделі організації теплоенергосистем,
тарифна політика. Узагальнено напрямки адаптації провідного досвіду країн
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ЄС до управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами до вітчизняних умов
господарювання, зокрема доведено, що з досвіду європейських країн для
КТП України найбільш важливими є підходи до встановлення тарифів на
теплову енергію, підключення до мереж, встановлення та обслуговування
лічильників, стимулювання стейкхолдерів до енергозбереження.
6. Запропоновано застосовувати збалансовану систему показників як
одну з найуспішніших систем управління підприємством, що дозволяє
здійснити оцінку результативності діяльності підприємства у вигляді
взаємопов’язаних фінансових і нефінансових індикаторів та визначити
тенденції зміни кожної з чотирьох ключових сфер діяльності для досягнення
мети КТП щодо задоволення суспільних потреб споживачів у якісній
тепловій енергії при найменших витратах, одержання прибутку для розвитку
підприємства, забезпечення інтересів його працівників та задоволення їх
економічних

і

соціальних

потреб

на

засадах

узгодження

інтересів

стейкхолдерів.
7. Забезпечення стійкого розвитку КТП запропоновано здійснювати за
такими стратегічними напрямками: перший - удосконалення організаційної
структури

і

методів

управління

на

КТП;

другий

-

впровадження

енергозберігаючих заходів та підвищення енергоефективності системи
теплопостачання; третій – здійснення заходів щодо запобігання конфлікту
інтересів в процесі управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами КТП.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Збалансована система показників оцінки економічної безпеки
споживачів послуг комунальних теплопостачальних підприємств
Проекція

Стратегічні цілі

Кількісні та якісні показники результатів

– тарифи централізованого опалення
(грн/Гкал) та централізованого постачання
гарячої води

Фінанси

– одержання прибутку, який
можна інвестувати в
розвиток

– залишок непогашеної компенсації по
різниці в тарифах на теплову енергію для
населення, яка утворилася станом на
01.01.2016 року
– компенсації збитків, які виникли із-за
різниці між фактичними витратами та
нарахуваннями споживачам за надані
послуги
– інвестиційна програма
- інші трансферти та дотації, які отримує КП
"ХТМ"
- економії коштів застаттями витрат тарифу
– собівартість 1 Гкал теплової енергії

Джерела інформації
Постановою НКРЕКП від 10.12.2018р. №1735 «Про
встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання для потреб
бюджетних установ, релігійних організацій та інших
споживачів (крім населення) КП «Харківські теплові
мережі»
Економічні розрахунки та обгрунтування тарифів, які
надаються Відділом цін та тарифів КП "ХТМ"
Залишок затверджений територіальною комісією
Харківської області по погашенню заборгованості
підприємств ПЕК

Інвестиційні програми у сфері теплопостачання,
затверджені для КП "ХТМ" на відповідний рік
Рішення Харківської міської ради
Дані структури тарифу, затверджені Постановою
НКРЕКП від 10.12.2018 № 1735
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Проекція

Стратегічні цілі
– збільшення рівня
задоволеності споживачів
– своєчасність оплати

Споживачі
теплової енергії
та гарячого
водопостачання

Кількісні та якісні показники результатів
– рівень рентабельності, %
– коефіцієнт ділової активності
– тариф на теплову енергію для потреб
населення, грн/Гкал
– період збору дебіторської заборгованості за
товари (роботи), послуги
– сума надходження коштів за відпущену
теплову енергію
– заборгованість населення (бюджетних
установ, госпрозрахункових організацій)
– загальна задоволеність роботою
підприємства

– оцінка якості отриманих послуг
– безперебійне надання
послуг з централізованого
опалення протягом усього
опалювального сезону
– кількість звернень споживачів

– своєчасний початок і закінчення
опалювального сезону (протягом трьох діб з
середньодобовою температурою 8 ° C)
– температура повітря в житлових
приміщеннях (за умови їхнього утеплення)
відповідає діючим нормам і правилам - 18 ° C
(у кутових кімнатах- 20 ° C)

Джерела інформації
Лист "Коефіцієнти ділової активності"
Дані структури тарифу, затверджені Постановою
НКРЕКП від 10.12.2018 № 1735
1. Дані бухгалтерського обліку дебіторської
заборгованості за аналітичними рахунками, оперативні
дані Філії "Харківтеплозбут"
2. Звіт по управлінню по КП "ХТМ" за 2018 р.
Дані Служби загальних питань та звязків з
громадськістю КП "ХТМ"
Оцінка здійснюється на підставі аналізу задоволеності
споживачів послугами, що надаються комунальними
підприємствами, яка здійснюється:
- підприємством самостійно (самомоніторинг);
- Центром соціальних експертиз в рамках проектів
«Забезпечення покращення послуг для споживачів та
підвищення рівня залучення громадян до програми
Уряду щодо встановлення приладів обліку тепла в
житлових будинках, будівництва або модернізації
котельних, монтажу та ремонту теплових пунктів"
Оперативні дані щодо кількості запитів та ефективості
роботи Служби по роботі зі зверненнями громодян,
Центральної диспетчерської служби та інших
підрозділів підприємства, які відповідають за роботу зі
споживачами щодо забезпечення безперебійного
доступу до послуг КП "ХТМ"
Графік черговості підключення тепла в опалювальному
сезоні 2019 - 2020 р.р., затверджений Генеральним
директором КП "ХТМ"
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Проекція

Стратегічні цілі
– зниження собівартості

з виробництва
теплової енергії

– підвищення якості
постачання теплової енергії
– забезпечення надійного та
безаварійного
функціонування
підприємства
– зменшення втрат в
процесі провадження
діяльності
– скорочення споживання
природного газу
– зменшення шкідливого
впливу на довкілля
– зниження втрат
енергоресурсів (теплової
енергії, палива,
електроенергії тощо)

з
транспортування
та постачання
теплової енергії
(будівництво,
реконструкція та
– забезпечення надійності
модернізація
роботи теплових мереж
об’єктів
теплопостачання)
Навчання та

– підвищення культури

Кількісні та якісні показники результатів
– річний обсяг корисного відпустку теплової
енергії, тис. Гкал.

Джерела інформації
рядок 13 Структури терифу на виробництво теплової
енергії (Додаток 2 постанови Національної комісії,що
здійснює державне регулюванняу сферах енергетики та
комунальних послуг від 10.12.2018 р. № 1734)

– тариф на виробництво теплової енергії,
грн/Гкал
– витрати умовного палива на 1Гкал теплової
енергії, відпущеної з котелень
– витрати електроенергії на виробництво
1Гкал теплової енергії, відпущеної з котелень
– витрати води на технологічні потреби
виробництва1Гкал теплової енергії,
відпущеної з котелень (без підживлення
теплових мереж)
– аварійність в опалюваний сезон
– можливість пуску тепла споживачам у
встановлені терміни
– рівень надійності системи теплопостачання
– тариф на транспортування теплової енергії,
грн/Гкал
– тариф на постачання теплової енергії,
грн/Гкал
– кількість ушкоджень теплових мереж, шт.
– величина витоку теплоносія (у тому числі в
опалювальний період),
– щорічне перекладення теплових мереж, км.
п.
– інтегральна динамічна ефективність
генерації та транспортування теплоенергії
– коефіцієнт плинності робочої сили

Звіт по управління на КП "ХТМ" за 2018 р.

Дані відділу кадрів, Відділу праці та заробітної плати
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Проекція
розвиток
працівників
сфери
теплопостачання

Стратегічні цілі
виробництва, ефективності
планування й постачання
– підвищення ефективності
використання трудових
ресурсів
– забезпечення інтересів
працівників та задоволення
їх економічних і соціальних
потреб
– підвищення кваліфікації
персоналу

Кількісні та якісні показники результатів
– коефіцієнт загального обороту кадрів
(вместо - коефіцієнт забезпеченості кадрами)
– продуктивність праці

Джерела інформації

– укомплектованість кадрами, %

Звіт по управління на КП "ХТМ" за 2018 р. (розділ
"Соціальні аспекти та кадрова політика Підприємства")

– середньомісячна заробітна плата на одного
працівника

Середньомісячна заробітна плата за 2018 рік на одного
працівника склала 6 595 грн.

– коефіцієнт інтелектуального потенціалу

1-ПВ „Звіт з праці”; 6-ПВ „Звіт про чисельність
працівників, їх якісний склад і професійне навчання”
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Додаток Б
Тарифи централізованого опалення та централізованого
постачання гарячої води (без ПДВ)

Вид тарифу
1. Тариф на теплову енергію (грн/Гкал)
2. Тариф на виробництво теплової енергії
(грн/Гкал)
3. Тариф на транспортування теплової
енергії (грн/Гкал)
4. Тариф на постачання теплової енергії
(грн/Гкал)
5. Тариф на послуги з централізованого
опалення
5.1 для абонентів житлових будинків з
будинковими та квартирними приладами
обліку теплової енергії (грн/Гкал)
5.2 для абонентів житлових будинків без
будинкових та квартирних приладів
обліку теплової енергії (грн/м2 на рік)
6. Тариф на послуги централізованого
постачання гарячої води
6.1 за умови підключення
рушникосушильників до системи
цетралізованого постачання гарячої води
(грн/м3)
6.2 за умови відсутності
рушникосушильників

Категорії споживачів
бюджетні
інші
релігійні
населення
установи споживачі організації
1 365,28
1 302,14
1 295,64
1 268,40
1 281,64

1 218,50

1 213,80

1 186,56

79,19

79,19

77,52

77,52

4,45

4,45

4,32

4,32

Х

Х

Х

1 282,91

Х

Х

Х

193,93

Х

Х

Х

77,68

Х

Х

Х

71,93

237

Додаток В
Собівартість централізованого опалення (грн/Гкал)
та централізованого постачання гарячої води (без ПДВ)

Вид тарифу
1. Теплова енергія
1.1 виробнича собівартість (грн/Гкал)
1.2 повна собівартість (грн/Гкал)
2. Виробництва теплової енергії
2.1 виробнича собівартість (грн/Гкал)
2.2 повна собівартість (грн/Гкал)
3. Транспортування теплової енергії
3.1 виробнича собівартість (грн/Гкал)
3.2 повна собівартість (грн/Гкал)
4. Постачання теплової енергії
4.1 виробнича собівартість (грн/Гкал)
4.2 повна собівартість (грн/Гкал)
5. Тариф на послуги з централізованого
опалення
5.1 для абонентів житлових будинків з
будинковими та квартирними приладами
обліку теплової енергії
5.1.1 виробнича собівартість (грн/Гкал)
5.1.2 повна собівартість (грн/м3 на рік)
5.2 для абонентів житлових будинків без
будинкових та квартирних приладів обліку
теплової енергії (грн/м2 на рік)
5.2.1 виробнича собівартість (грн/м3 на рік)
5.2.2 повна собівартість (грн/м3 на рік)
6. Тариф на послуги централізованого
постачання гарячої води
6.1 за умови підключення
рушникосушильників до системи
цетралізованого постачання гарячої води
(грн/м3)
6.1.1 виробнича собівартість (грн/м3)
6.1.2 повна собівартість (грн/м3)
6.2 за умови відсутності
рушникосушильників
6.2.1 виробнича собівартість (грн/м3)
6.2.2 повна собівартість (грн/м3)

Категорії споживачів
інші
релігійні
бюджетні
спожива організа
установи
чі
ції

населенн
я

1 264,07
1 269,12

1 264,01
1 269,06

1 288,32
1 293,37

1 266,29
1 271,34

1 183,88
1 188,27

1 183,82
1 188,21

1 208,12
1 212,52

1 186,10
1 190,49

75,95
76,58

75,95
76,58

75,95
76,58

75,95
76,58

4,24
4,27

4,24
4,27

4,24
4,27

4,24
4,27

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

1 258,26
1 272,77

190,20
192,40

67,89
77,13

62,25
71,43
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Додаток Г
Рентабельність централізованого опалення (грн/Гкал)
та централізованого постачання гарячої води (без ПДВ)

Вид тарифу
Рентабельність тарифу на теплову
енергію, %
Рентабельність тарифу на
виробництво теплової енергії, %
Рентабельність тарифу на
транспортування теплової енергії,
%
Рентабельність тарифу на
постачання теплової енергії, %
5. Рентабельність тарифу на
послуги з централізованого
опалення
5.1 для абонентів житлових
будинків з будинковими та
квартирними приладами обліку
теплової енергії (грн/Гкал)
5.2 для абонентів житлових
будинків без будинкових та
квартирних приладів обліку
теплової енергії (грн/м2 на рік)
6. Рентабельність тарифу на
послуги централізованого
постачання гарячої води
6.1 за умови підключення
рушникосушильників до системи
цетралізованого постачання гарячої
води (грн/м3)
6.2 за умови відсутності
рушникосушильників

Бюджетні
установи

Категорії споживачів
інші
релігійні
споживачі організації

населення

3,05

3,05

1,19

0,08

3,10

3,10

1,11

0,69

2,38

2,38

2,38

2,38

2,34

2,34

2,34

2,34

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1,92

Х

Х

Х

0,79

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,71

Х

Х

Х

0,70
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Додаток Д
Вилучення невикористаних грошових коштів Інвестиційної програми
(виробничі інвестиції з прибутку, амортизаційні відрахування та інші
залучені кошти, що не підлягають поверненню) та економії
коштів за статтями витрат тарифу

Вид тарифу
Тариф на теплову енергію,
(грн/Гкал)
Тариф на виробництво
теплової енергії,
(грн/Гкал)
Тариф на транспортування
теплової енергії,
(грн/Гкал)
Тариф на постачання
теплової енергії,
(грн/Гкал)

бюджетні
установи

Категорії споживачів
інші
релігійні
населення
споживачі організації

13,08

13,08

13,08

13,08

12,15

12,15

12,15

12,15

79,19

79,19

77,52

0,88

0,05

0,05

0,05
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Додаток Е
Аналіз ділової активності підприємства
№
з/п

Показники

Зміст показника

Формула розрахунку

Коефіцієнт оборотності активів, оборотів
на рік

Демонструє ефективність використання
активів підприємства

Чистий дохід (рядок 2000 ф.2)
/ ((рядок 1300 ст. 3 + 4 ф. № 1)
/ 2)

Оборотність оборотних активів (у днях)

Визначає кількість днів, необхідних для
1 повного обороту активів
підприємства, демонструє швидкість
відтворення активів підприємства

365 к.д. / Коефіцієнт
оборотності активів, оборотів
на рік

3.

Коефіцієнт оборотності кредиторської
заборгованості, оборотів на рік

Вказує на кількість оборотів, які
здійснила кредиторська заборгованість
протягом року. Результат розрахунку
показує, скільки раз підприємство
погасила свої зобов'язання перед
постачальниками, підрядниками і т.д.
протягом періоду дослідження.

Собівартість реалізованої
продукції (рядок 2050 ф. №2) /
((рядок 1695 ст. 3+4 ф. № 1)/2)

4.

Термін погашення кредиторської
заборгованості (у днях)

Визначає кількість днів, необхідних для
1 повного погашення підприємством
свої поточних боргів

365 к.д. / Коефіцієнт
оборотності кредиторської
заборгованості, оборотів на рік

1.

2.

Нормативне значення

Нормативне значення не
встановлене та залежить від
сфери діяльності. Позитивною
тенденцією є збільшення
значення коефіцієнта протягом
періоду дослідження, оскільки
свідчить про ефективне
використання ресурсів
Нормативного значення не
встановлено.
Позитивною тенденцією є
зниження кількості днів одного
обороту у динамиці.
Нормативне значення не
встановлене та залежить від
сфери діяльності. Позитивною
тенденцією є збільшення
значення коефіцієнта протягом
періоду дослідження, оскільки
свідчить про своєчастність
погашення кредиторської
заборгованості
Нормативного значення не
встановлено.
Позитивною тенденцією є
зниження кількості днів одного
обороту у динамиці.

241

№
з/п

Показники

Зміст показника

Формула розрахунку

Нормативне значення

Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості, оборотів на рік

Вказує на ефективність управління
заборгованістю клієнтів і інших
дебіторів. Значення коефіцієнта
демонструє кількість оборотів
дебіторської заборгованості, тобто
скільки разів дебітори погасили свої
зобов'язання перед компанією.

Чистий дохід (рядок 2000 ф.2)
/ ((рядок 1125 ст. 3 + 4 ф. № 1)
/ 2)

Варто розглянути показник в
динаміці за досліджуваний
період. У більшості випадків
збільшення оборотності
дебіторської заборгованості буде
позитивною тенденцією для
компанії (але завжди потрібно
враховувати наявну ситуацію).

5.

Термін погашення дебіторської
заборгованості (період погашення
дебіторської заборгованості, середній
період обороту дебіторської
заборгованості, період перебування
продажів в формі дебіторської
заборгованості) (дні)

Індикатор ефективності відносин з
клієнтами, який показує, як довго
останні погашають свої рахунки.
Коефіцієнт дає уявлення про платіжну
дисципліну покупців (споживачів).

365 к.д. / Коефіцієнт
оборотності дебіторської
заборгованості, оборотів на рік

Нормативного значення не
встановлено.
Позитивною тенденцією є
зниження кількості днів одного
обороту у динамиці.

6.

Кадрова політика
№
з/п

Показники

1.

Коефіцієнт плинності робочої сили
(загальний)

1.1

Коефіцієнт активної плинності

Зміст показника
Показник плинності і його відхилення від
норми для галузі або підприємства (в
динаміці) свідчить про наявність проблем
всередині компанії, які призводять до
втрати прибутку через часту зміну
персоналу. Знаходження причин цього і їх
усунення дозволяє істотно збільшити
ефективність роботи і поліпшити клімат в
колективі.
Показує розміри звільнення працівнків,
які зумовлені невдоволенням умовами або
політикою підприємства.

Формула розрахунку

КП "ХТМ"
2018 р.

К.п.кадрів = (Кількість звільнених /
Чисельність персоналу) х 100%

18,82%

К.п.кадрів = (Кількість звільнених за
власним бажанням та за згодою сторін/
Чисельність персоналу) х 100%

11,09%
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№
з/п
1.2

2.

3.

Показники

Зміст показника

Формула розрахунку

Коефіцієнт пасивної пливності

Показує рівень звільнень внаслідок
незадоволеністю керівників підприємства
виконанням працвниками своїх посадових
обов'язків.

К.п.кадрів = (Кількість звільнених за
рішеням керівництва (з інших причин)/
Чисельність персоналу) х 100%

Коефіцієнт загального обороту кадрів

Характеризує питому вагу працівників,
що піддалися руху, тобто яких було
прийнято і звільнено протягом
досліджуваного періоду, в
середньообліковій чисельності

(Кз.о) = (Чп + Чз) /Чсер або
(Кз.о) = (Кп) + (Кз)
відношення загальної кількості прийнятих
та звільнених працівників за певний період
до середньооблікової кількості працівників
за відповідний період

Коефіцієнт продуктивного використання
облікової чисельності

4.

Укомплектованість кадрами, %

5.

Коефіцієнт інтелектуального потенціалу

5.1

плинність працівників високої
кваліфікаці

5.2

питома вага інженерно-технічних і
наукових працівників

Характеризує рівень продуктивного
використання облікового складу
персоналу підприємства, тобто питому
вагу працівників у обліковому складі, що
відпрацювали нормативний робочий час
Показує ефективність реалізації
підприємством кадрової політики.
Оцінюється:
- кількісно - шляхом співставлення
фактичної чисельності персоналу з
плановою чисельністю, передбаченою
штатним розписом);
- якісно - за відповідністю професійнокваліфікаційного рівня, освіти,
практичного досвіду персоналу вимогам
займаних робочих місць (посад).
Характеризує ступінь усталеності
(спрацьованості) колективу
висококваліфікованих працівників
Характеризує потенціальну здатність
персоналу підприємства до розв'язання
інженерно-технічних і науковоприкладних завдань

К поч =

КП "ХТМ"
2018 р.
7,73%

35%

Ч фп
×100%
Ч об

Ук = (Фактична чисельність / Штатна
чисельність)*100

відношення кількості працівників такої
категорії, які звільнилися, до загальної їх
кількості
відношення їх кількості до загальної
кількості працюючих

Показники
наведені в
звіті по
управлінню
по КП "ХТМ"
в розрізі
підрозділів
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№
з/п

Показники

Зміст показника

5.3

показник винахідницької
(раціоналізаторської) активності

Характеризує здатність до генерації нових
знань (технічних і технологічних рішень),
які можуть стати основою інновацій

5.4

показник освітнього рівня

Характеризує освітній рівень персоналу
підприємства

Формула розрахунку
відношення кількості винаходів
(рацпропозицій) до загальної кількості
працюючих (чи до кількості інженернотехнічних і наукових працівників,
залежно від завдань дослідження)
відношення кількості осіб з вищою
(спеціальною) освітою, що відповідає
профілю діяльності підприємства, до
загальної кількості працюючих

КП "ХТМ"
2018 р.
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Додаток Ж
Оцінка якості послуг опалення та водопостачання на основі аналізу
Центру соціальних експертиз та думки споживачів
Послуга з
Послуга
централізованого Централізоване
централізованого
гарячого
водопостачання
опалення
водопостачання

№
з/п

Критерії оцінки якості послуг

1.

Параметр «24/7», тобто чи
надається послуга 24 години на
добу 7 днів на тиждень

+

+

+

2.

Тиск води у системі

+

+

+

3.

Кількість аварійних ситуацій за
певний проміжок часу

+

+

+

4.

Втрати води у системі по
відношенню до обсягу поданої
води

+

+

+

5.

Оцінка якості послуги в цілому
на основі опитування
споживачів

+

+

+

6.

Доступ населення до

+

+

+

Джерело інформації
1. Дані про вимушені відключення систем
гарячого водопостачання та централізованої
системи водопостачання та водовідведення
1. Оперативні дані Служби диспетчерського
та технологічного керування, Служби
режимів і налогодження джерел тепла
1. Дані про вимушені відключення систем
гарячого водопостачання та централізованої
системи водопостачання та водовідведення

Опитування споживачів.
Оцінка в цілому залежить від багатьох
факторів. Для кожного споживача набір цих
чинників унікальний. Водночас їх
сукупність і формує загальну оцінку. При
оцінці споживачу важливо визначити
наявність змін та оцінити їх, наскільки вони
є позитивними чи негативними.
Критерій «Доступ до водопостачання»
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№
з/п

Критерії оцінки якості послуг

Послуга з
Послуга
централізованого Централізоване
централізованого
гарячого
водопостачання
опалення
водопостачання

централізованого опалення та
водопостачання

7.
7.1

Дослідження думки споживачів

8.

Простота та легкість сплати
послуг

9.

можна оцінювати й за окремими його
аспектами:
• час отримання води;
• обсяг отриманої води;
• місце доступу до води;
• витрати на водопостачання.

Якість води
Відповідність хімічного та
бактеріологічного складу води
встановленим нормам

7.2

Частка доходу
домогосподарств, що
сплачується за послуги

Джерело інформації

+
+

Оцінюється за результатами досліджень
хімічної якості води

+

+

Думка споживача є субєктивною та
грунтується на фізичних показниках якості,
які можна визначитися у домашніх умовах:
прозорість, нехарактерний запах чи смак,
осад, накип.

+

+

+

+

+

+

+

Згідно зі світовими стандартами плата за
воду не має перевищувати 3% від
середньомісячного доходу сім’ї.
Згідно з діючою в Україні методикою
визначення розміру доходу для надання
субсидій населенню на сплату комунальних
послуг, обовязковий платіж за комунальні
послуги розраховується наступним чином:
1. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї /
Кількість членів сім’ї = Середньомісячний
дохід на одного члена сім’ї;
2.Середньомісячний дохід на одного члена
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№
з/п

Критерії оцінки якості послуг

Послуга з
Послуга
централізованого Централізоване
централізованого
гарячого
водопостачання
опалення
водопостачання

Джерело інформації
сім’ї / Прожитковий мінімум (1853 грн) =
Результат;
3. Результат / 2 × 15% = Відсоток платежу
на одну особу;
4. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї ×
Відсоток платежу на одну особу = Розмір
обов’язкового платежу.

Рівень інформування з питань
надання послуг
10.
централізованого опалення та
водопостачання
Обізнаність домогосподарств
про індивідуальні теплові
10.1 пункти та переваги
встановлення приладів обліку
тепла
Обізнаність споживачів щодо
10.2 модернізації систем, що
проводяться підприємством
Участь у плануванні та
прийнятті рішень із питань
11. надання послуг
централізованого опалення та
водопостачання

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1. Опитування респондентів (споживачів) в
рамках звичайної операційної діяльності
(прийняття даних приладів обліку, обзвон)
та проведення спеціальних аналітичних
досліджень підприємства та незалежних
організацій

+

1. Доступ до публічної інформації;
2. Швидкість и якість реагування на
звернення громмадян;
3. Надання письмових відповідей на запити
населення та громадських організацій

