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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ 

 

ЕЕС  - електроенергетична система 

ОГК-  оптова генеруюча компанія 

СУР - система управління ризиками 

ЕЗД - енергозбуткова діяльність 

ЕР -  енергетичний ринок 

АК-  акціонерна компанія 

ЕЕ - електроенергія  



 
4 

ВСТУП 

Ризик, будучи невіддільною частиною економічної, політичної, соціальної 

життя суспільства неминуче супроводжує всі сфери діяльності і напрямки будь-якої 

організації, яка функціонує в умовах ринку. У зв'язку з цим головним і неодмінним 

критерієм нормальної дієздатності сучасного підприємства є вміння вищого керів-

ництва, спираючись на строго наукову основу прогнозувати, проводити профілакти-

ку, раціонально контролювати і ефективно управляти ризиками. 

В даний час розвиток електроенергетичної системи (ЕЕС) України зазнає ра-

дикальні трансформації від централізованого державного планування до нової пара-

дигми багатостороннього процесу обґрунтування рішень. ЕЕС є сукупністю техно-

логічно і економічно пов'язаних господарюючих суб'єктів, об'єднаних з метою 

надійного і ефективного електро- і теплопостачання споживачів в єдиний комплекс 

через єдину систему прогнозування, планування і координації діяльності, систему 

оперативно-диспетчерського управління виробництвом, передачею та розподілом 

електричної і теплової енергії. 

В умовах переходу на ринкові відносини і лібералізації електроенергетичного 

ринку (ЕР) в процес аналізу і прийняття рішень щодо її розвитку виявляються втяг-

нутими багато учасників (суб'єктів відносин) з різними інтересами. Наявність знач-

ної кількості груп суб'єктів відносин, кожен з яких приймає на себе частину ризику, 

в певній мірі є фактором ризику, оскільки невиконання хоча б одним з них своїх зо-

бов'язань може привести до виникнення небажаних подій (наприклад, збитків (або 

втрат) в результаті порушення надійного режиму електропостачання). Тому при ро-

зробці стратегії і тактики поведінки на ЕР суб'єктам ринкових відносин необхідний 

систематичний аналіз ризиків, який передбачає включення управління ризиками в 

процес прийняття рішень на всіх тимчасових і ієрархічних рівнях 

Слід зазначити, що поняття і структура ризику значною мірою залежить від 

галузевої приналежності. Сьогодні не існує досить чіткого і застосовного безпосе-

редньо до ЕР загальноприйнятого поняття «ризик», оскільки це складне явище в 

діяльності ЕЕС, що має безліч різних, а іноді протилежних за програмними цілями 

складових.  
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1. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЕНЕРГЕТИЦІ 

Підприємства та організації електроенергетики схильні до всіх видів ризиків. 

Ризикові події в електроенергетиці призводять до різних видів втрат не тільки на 

підприємствах і в організаціях галузі, а й на багатьох підприємствах і в організаціях 

інших галузей, Національного господарства в цілому і відображаються на жит-

тєдіяльності населення. 

Ризикові події в електроенергетиці зачіпають інтереси працівників 

підприємств галузі, акціонерів, інвесторів, постачальників ресурсів, споживачів 

енергії. 

Те, що відбувається реформування електроенергетики слід розглядати як 

політичний ризик. Метод оцінки даної події може бути тільки експертний, і тут 

думки експертів розходяться: одні вважають, що це призведе до поліпшення роботи 

галузі, інші стверджують, що реформування руйнує електроенергетику. Правоту 

перших чи других може підтвердити тільки майбутнє. 

При інвестуванні капітального будівництва електричних станцій, підстанцій, 

ліній електропередачі виникають ризики: в прогнозі споживання електричної 

енергії, категорійності споживачів щодо надійності електропостачання, визначенні 

видів палива на електростанціях, виборі обладнання, виборі джерел фінансування 

тощо 

У поточній виробничо-господарської діяльності підприємства електроенерге-

тики стикаються з ризиками перевищення природних і кліматичних навантажень 

над розрахунковими, аварійних відключень в системах енергопостачання, ризиком 

невидержіванія показників якості електроенергії, недовантаження обладнання, не-

платежі споживачів за отриману енергію, порушенням термінів і обсягів поставки 

палива та інших матеріально технічних ресурсів і непередбачених зміною цін на 

них. 

Для споживачів електричної і теплової енергії ризиковими подіями можуть 

бути: аварійні відключення енергії, помилкові рішення в договірній величині заяв-

леної електричної енергії (потужності), вибір видів енергії для технологічних про-

цесів, вибір джерел теплопостачання. 
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Для зниження наслідків ризикових подій в електроенергетиці застосовуються 

заходи: 

• комерційне страхування ризиків через страхові компанії, зокрема, 

страхування окремих видів обладнання, персоналу підприємства; 

• створення натуральних запасів палива і матеріально-технічних ресурсів; 

• включення в договори енергопостачання відповідальності споживачів енергії 

за неплатежі за отриману енергію; 

• прогнозування споживання енергії споживачами; 

• здійснення програми з підвищення надійності роботи обладнання; 

• охорона майна; 

• підвищення кваліфікації співробітників; 

• впровадження моніторингу енергоспоживання; 

• впровадження системи управління енергоспоживанням. 

 

1.1 Передумови виникнення ризиків на енергетичних підприємствах 

Україниї 

За умов динамічного розвитку конкурентного середовища енергетичного 

підприємства виникає необхідність своєчасної реакції на виникнення ризиків для 

збереження своїх конкурентних позицій на енергоринку. Тому для застереження 

негативних наслідків слід враховувати передумови виникнення ризиків на 

підприємстві. Формування процесу виявлення передумов базується на визначенні та 

аналізі проблемних питань внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. 

Головні наявні передумови для ризиків на енергопідприємствах України: 

1) застарілість і зношеність основних виробничих фондів; 

2) непривабливість галузі для інвесторів; 

3) непрогнозованість цін, зниження споживчого попиту і виробничої ефектив-

ності; 

4) відсутність реальної конкуренції на енергоринку (ЕР) 

5) недосконала нормативно-законодавча база та політичні втручання в діяль-

ність ЕР; 
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6) забруднення навколишнього середовища, недотримання екологічних світо-

вих стандартів; 

7) недосконала система ризик-менеджмент або взагалі її відсутність на 

енергопідприємства; 

8) конфлікти між учасниками ЕР; 

9) зміна клімату і природні катаклізми; 

10) низька інноваційна активність в енергетиці. 

Виявлення передумов є базою для визначення наявних і можливих загроз для 

ефективної діяльності енергопідприємств, а тому вимагає їх перетворення. Тому 

вищевикладений аналіз передумов ризиків енергетичних підприємств України дає 

можливість для подальших досліджень: ідентифікації Різк, їх аналізу, оцінки і фор-

мування системи управління. 

1.2 Основні проблеми ризик-менеджменту в Україні 

В результаті проведення ринкових реформ у вітчизняній економіці сформува-

лися нові умови функціонування промислових підприємств, які характеризуються 

високим рівнем невизначеності, коли число і різноманітність видів ризиків зростає, - 

в зв'язку з цим українські підприємства змушені були взяти на себе роботу по їх 

управлінню. Найбільш передові і великі компанії створили спеціальні підрозділи 

ризик-менеджменту. 

Впровадження системи ризик-менеджменту в практику корпоративного 

управління компаній енергетичного сектора, головним чином, обумовлено вимога-

ми ринку міжнародного капіталу і прагненням удосконалення системи внутрішнього 

контролю та управління ризиками. 

Енергетична галузь характеризується високою складністю, соціальною 

відповідальністю і ризикованістю. В останнє десятиліття в розвитку світової енерге-

тики проявилися деякі важливі тенденції, які при некерованому перебігу можуть 

негативно вплинути. До таких тенденцій належать: 

• посилення конкуренції за обмежені енергоресурси; 

• високі темпи зростання енергоспоживання; 
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• ізмененіе регіональних пропорції енергоспоживання; 

• високая частка і зростаючі обсяги споживання органічного палива; 

• уповільнення темпів зростання пропозиції енергії; 

• проблеми забезпечення інвестицій в розвиток енергетичного сектора; 

• ізмененіе структури пропозиції енергоресурсів та підвищення ролі 

окремих постачальників; 

• підвищення цін на енергоносії, волатильність цін; 

• наростаюча напруга в забезпеченні енергетичних потреб транспорту та 

диспропорції в нафтопереробці; 

• запланований розвиток інфраструктурної складової постачань енергоре-

сурсів збільшуєкількість пов'язаних з цим ризиків; 

• збільшення політичних ризиків, в тому числі транзитних. 

Для забезпечення сталого розвитку та виконання стратегічних цілей галузі 

необхідно вміти грамотно управляти ризиками. Кожне підприємство самостійно 

визначає рівень прийнятного ризику, вибирає інструменти і методи, що дозволяють 

уникнути або знизити втрати. У цих умовах забезпечення надійності енергопоста-

чання неможливо здійснити без формування системи ризик-менеджменту на 

енергопідприємства. Виявити і оцінити ризики конкретного підприємства, знайти 

ефективні методи управління ними - це складна наукова і практична задача. 

1.3 Дослідження основних ризиків на енергопідприємстві 

В процесі управління ризиками електроенергетики необхідно враховувати 

специфічні особливості, характерні для ринку електроенергії, а саме: фактори, що 

впливають на ціну і обсяг виробництва; сезонність; конфігурація мережевих 

об'єктів; особливості регулювання галузі; високі бар'єри входу в галузь; нерозви-

неність деривативів. 

Створення системи управління ризиками має починатися з вибору її конфігу-

рації. При централізованій системі все бізнес-процеси з управління різними групами 

ризиків зосереджені в єдиному центрі. Децентралізована система передбачає 

здійснювати управління окремими групами ризиків спеціалізованими підрозділами 
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компанії по їх функціональної приналежності. Змішана конфігурація має на увазі 

управління конкретними видами ризиків в підрозділах, що мають і повноваження, і 

відповідальність за них. 

Комплексні системи управління ризиками передбачають участь в процесі всіх 

співробітників організації. Рада директорів в рамках даної системи має затверджува-

ти політику управління ризиками; визначати величину ризику, яку компанія готова 

прийняти для збільшення своєї вартості; вибирати методи управління ризиками. 

При формуванні стратегії енергокомпанії в галузі управління ризиками необ-

хідно орієнтуватися на наступні цілі: 

• підвищення вартості компанії; 

• забезпечення необхідного рівня безпеки; 

• зменшення впливу на природне середовище; 

• досягнення заданого рівня коефіцієнта використання встановленої потуж-

ності; 

• дотримання всіх технічних нормативів і т. Д. 

В електроенергетичної галузі України не завжди можливо заздалегідь дати 

точну кількісну оцінку ризиків, а методи визначення її ступеня ще не відпрацьовані. 

У зв'язку з цим виникають труднощі в сфері мінімізації ризиків і оцінки витрат на 

управління ними. 

Розглянемо більш докладно ризики, властиві українським енергетичним 

підприємствам: 

Інвестиційний ризик - це ризик недоотримання прибутку при здійсненні інве-

стиційного проекту. Мінімізувати його можливо в разі переходу на спорудження 

установок комбінованого енергопостачання невеликої потужності з використанням 

прогресивних газотурбінних установок. До цієї групи ризику можна віднести: ризи-

ки проектного фінансування; ризик незавершення проекту; ризик відсутності ре-

сурсів для забезпечення рентабельності проекту; ризик відсутності попиту на про-

дукт проекту за ціною, яка зробить можливою оплату боргу; ризик зміни кредитос-

проможності; ризик технічних труднощів у процесі конструкції і виявлення дефектів 

в момент операційної діяльності та ін. 
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Кредитні ризики - ризики неплатежів за позикою, пов'язані з частковою або 

повною неплатоспроможністю контрагента до моменту погашення кредиту. Для їх 

мінімізації проводяться оцінка кредитоспроможності із залученням зовнішніх 

агентств, власне фінансове моделювання сторін і т. Д. 

Фінансовий ризик пов'язаний з порушеннями фінансових зобов'язань різними 

учасниками енергетичних ринків, в тому числі споживачів послуг, а також з недо-

статнім досвідом роботи учасників конкурентного ринку електроенергії. У боротьбі 

з даним видом ризиків енергозбутові організації можуть використовувати 

страхування, а також виявляти несумлінних споживачів для жорсткості умов за до-

говором енергопостачання. Угоди повинні бути збалансовані в реальному часі, тому 

що електроенергія, на відміну від інших енергоносіїв, не може зберігатися на складі. 

Регулювальний ризик є результатом дій органів регулювання енергетики і мо-

же проявлятися в різних аспектах: ціноутворенні, екологічному та податковому ре-

гулюванні, стандартах надійності енергопостачання, правилах роботи на ринках. До 

таких ризиків можна віднести ризики тарифного регулювання; ризики регулювання 

в галузі безпеки (стандарти, технічні регламенти); ризики екологічного регулювання 

(плата за викиди шкідливих речовин в атмосферу, обмеження вироблення електрое-

нергії на гідроелектростанціях); специфічні податкові ризики (водний податок для 

ГЕС); ризики антимонопольного регулювання і т.д. Ризики тарифного регулювання 

є найбільш серйозними, тому що тарифне регулювання визначає дохідну базу бізне-

су, в зв'язку з тим, що частка експорту електроенергії невелика. При формуванні та-

рифів слід враховувати інтереси промисловості, енергокомпаній і соціально вразли-

вих верств населення. 

Технологічні ризики, що виражаються в випадкових або навмисних збої в ро-

боті обладнання, обумовлені специфікою виробництва і передачі продукції. Причи-

нами його виникнення можуть бути невірний вибір технологічного обладнання, по-

милки при проектуванні, неграмотне управління технічним персоналом та ін. Не-

значні порушення технологічних процесів можуть спричинити за собою аварії 

різного ступеня тяжкості аж до людських жертв і екологічних катастроф. Знизити 

вплив даного виду ризику можливо за допомогою здійснення заходів безпеки вико-
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ристання технологічного обладнання, своєчасного ремонту несправного обладнання 

і т.д. 

Технічний ризик визначається ступенем організації виробництва, проведенням 

превентивних заходів, таких як регулярна профілактика і ремонт обладнання і про-

являється у вигляді загрози відмов обладнання, перерв в подачі енергії споживачам, 

зниженні технічної надійності електро- та теплопостачання. 

Ризики незавершеності і нестабільності нормативно-правової бази, що регу-

лює реформування і функціонування електроенергетики. Компанії повинні спирати-

ся у своїй діяльності на чіткі правила і положення, що є важливою умовою фор-

мування довіри до ринкових структур і впевненості серед учасників ринку. 

Політичні ризики засновані на існуванні протиріч між інтересами регіональ-

них еліт і галузевих реформаторів. Вони можуть включати себе ризик географічної 

нестабільності і державного непокори зобов'язаннями. Знизити вплив політичних 

ризиків можливо за допомогою таких інструментів: підписання угоди про держав-

ний невтручання; використання юридичних консультацій про дотримання законів в 

країнах операційної діяльності; застосування політичного страхування, фінансуван-

ня міжнародних банків, кредитних агентств, банків розвитку. 

Виробничі ризики - ризики втрат внаслідок існування неадекватних систем і 

процедур управління, людського фактора або помилок менеджменту. Для управлін-

ня даними ризиками використовуються операційні правила і процедури, затверджені 

у вигляді документа і доведені керівництвом до виконання персоналом і / або ауди-

торським органом. 

Ризики, пов'язані з використанням інформаційних систем, а саме: фінансове 

шахрайство; промислове шпигунство; техногенні катастрофи; розголошення 

конфіденційної інформації; помилки в програмному забезпеченні; помилки персо-

налу; віруси; дії зловмисників. 

Соціальні ризики можливі в силу того, що електроенергетика є життєзабезпе-

чуючою сферою економіки. Відповідальність за дану групу ризиків лягає, головним 

чином, на державу, яке за допомогою введення програми соціальної підтримки змо-

же мінімізувати цю групу ризиків. 
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Операційний ризик - це ризик прямих або непрямих втрат, який може бути 

викликаний помилками або недосконалістю процесів, систем в організації, недо-

статньою кваліфікацією персоналу, несприятливими зовнішніми подіями нефінан-

сової природи, як правило, пов'язані з виробництвом електроенергії (потужності) і 

не хеджують, так як відсутні відповідні їм ринкові інструменти. Управління даним 

типом ризиків зазвичай здійснюється шляхом страхування, створенням внутрішньої 

системи контролю, безперервним вдосконаленням технологій, регулярним тех-

нічним обслуговуванням устаткування, підвищенням кваліфікації персоналу, пла-

нуванням дій при виникненні надзвичайної ситуації. 

1.4 Ринкові ризики в електроенергетиці. Управління ринковими ризиками 

Ринкові ризики обумовлені коливаннями ціни в конкурентних секторах ринку 

і можуть включати в себе різні аспекти поведінки цін, такі як волатильність, 

ліквідність, кореляція.  

Знизити вплив ринкових ризиків дозволяє маневреність енергопостачання, яка 

має на увазі регулювання споживачем структури енергоносіїв, джерел енергопоста-

чання та режимів енергоспоживання відповідно до змін цін на паливо, електричну та 

теплову енергію та ін. Маневрування енергопостачанням дозволяє підтримувати 

вартість енергії на прийнятному рівні в певний період, забезпечуючи гнучкість і 

стійкість енергоспоживаюче системи підприємства до постійно змінюваних пара-

метрах енергетичних ринків. 

Підвищені цінові ризики призводять до невизначеності фінансових потоків 

енергокомпанії. Компаніям необхідно використовувати прогнозування цін, врахо-

вуючи при цьому ймовірність похибок (наприклад, похибки, отримані при прогно-

зуванні погоди, технічного / технологічного стану системи, цінової динаміки на па-

ливному ринку). Для зниження залежності від ринкових факторів підприємство мо-

же використовувати наступні організаційно-технічні заходи: 

• встановити піково-резервні агрегати різних типів; 

• застосовувати багатопаливних котельні агрегати для внутрішнього теплопо-

стачання; 

• раціонально поєднувати технологічні установки одного виробничого призна- 
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чення і різними енергоносіями; 

• використовувати комбінований привід для механічного навантаження 

Електроенергетичні компанії в значній мірі схильні до ринкових ризиків. Ви-

никнення даної групи ризиків може бути пов'язано з невиконанням договірних зо-

бов'язань на контрактному ринку; коливаннями цін на спотринке; відхиленням опе-

ратором ринку цінової заявки в процесі конкурентного відбору; невідповідністю 

фактичного обсягу споживання плановому. 

Засоби управління ризиками суб'єктів енергитичного ринку. 

Під управлінням ризиком розуміють процес (систему заходів) впливу на об'єкт 

з метою пошуку шляхів зменшення його негативних наслідків. Спрощена схема 

процесу управління ризиком включає наступні етапи: 

1. Ідентифікація і класифікація ризику. 

2. Перевірка (встановлення доцільності початку економічної діяльності після 

проведення попередніх етапів). 

3. Якісний і кількісний аналіз ризиків. 

4. Непрямі зниження ступеня ризику (шляхом коригування своєї економічної 

діяльності без безпосередніх заходів щодо подолання ризиків). 

5. Планування реагування на ризики (для ризиків, яких можна уникнути опо-

середковано). 

6. Контроль поточної обстановки (додаткова перевірка необхідності антиризи-

кових заходів). 

7. Реагування на ризики (в разі необхідності). 

8. Розробка інструментів зниження ризиків. 

Основними засобами зниження ризиків в економіці незалежно від галузевої 

специфіки є: страхування; резервування (самострахування) хеджування розподіл; 

диверсифікація; мінімізація (управління активами і пасивами) уникнення (відмова 

від пов'язаної з ризиком операції) і ін. 

Перераховані засоби розрізняються, в першу чергу, за своїм економічним 

змістом, що полягає в передачі ризику третій особі (при страхуванні, забезпеченні, 
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хеджуванні та розподілі) або в залишенні його на власному утриманні (при ре-

зервуванні, диверсифікації або мінімізації шляхом управління активами і пасивами)  

Подальший розвиток нових механізмів управління ризиками в Україні безпо-

середньо пов'язане з розвитком всієї структури ринку. Формування енергетичних 

ринків має тільки істотно активізувати цей процес. Суб'єкти ЕР повинні стати акти-

вними ініціаторами появи нових фінансових механізмів управління ризиками. 

1.5 Аналіз проблематики управління економічними ризиками в електрое-

нергетиці в енергозбутовій діяльності 

У цьому дослідженні ми звернулися до проблеми виявлення (визначення) ри-

зиків в енергозбутової діяльності (АД) компаній обленерго. 

Основні чинники (умови) появи ризиків діляться на внутрішні (рівень розвит-

ку маркетингових досліджень, використання ресурсів, організація праці, дотримання 

вимог до технологічних процесів, оплата праці та ін.) І зовнішні: прямі дії (податки, 

корпоративне законодавство, ринкова конкуренція); побічної дії (стан макроеко-

номіки, рівень інфляції, політична ситуація в країні та ін.). 

Аналіз практики роботи енергозбутових компаній України дозволив зробити 

висновок про збільшення наднормативних втрат ЕЕ, серед яких понад 50% - це 

прямі її розкрадання. За розрахунками інституту проблем моделювання в енергетиці 

Національної академії наук такі втрати в Мінпаливенерго склали більше 20 млрд. 

КВт∙год. Тільки по АК «Харківобленерго» через наднормативну складової втрат за 

2006-2012 рр. недоотримано товарної продукції на суму понад 245 млн. грн. 

Апроксимувати дані логарифмічною функцією 

 ( y - 9, 8762ln x + 2,7091), Коефіцієнт детермінації ( R2 - 0, 9084 ), можна зро-

бити висновок, що хоча темп зростання розкрадань ЕЕ постійно знижується (рис. 1) 

і має прагнути до деякого значення, найближчим часом (5-10 років) розкрадання 

зростатимуть. Ця тривожна тенденція вказує на необхідність аналізу, оцінки та 

управління ризиками в ЕСД. 
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Рис 1 - Динаміка розкрадань електроенергії в Україні 

Виходячи з парадигми ризику його оцінка буває як вербальної (якісної), так і 

кількісної. Якісна оцінка ризику є описової і проводиться на стадії розробки бізнес-

проекту компанії. Кількісна оцінка передбачає розрахунок величини ризику на ос-

нові використання імовірнісних методів, а також методів математичної статистики. 

Реального застосування в електроенергетиці вищеназваних методів не виявлено. 

Однією з головних причин цього є складність адаптувати методи до специфічних 

особливостей виробництва і передачі ЕЕ. Вся справа в тому, що елементи системи 

енергопостачання, починаючи з генеруючою установки і закінчуючи приймачами у 

споживача, пов'язані між собою єдиним технологічним процесом (енергопотоків), 

тобто представляють собою безперервний ланцюг перетворення ЕЕ, миттєво 

розповсюджується, і тому виробництво її практично збігається зі споживанням . На 

всіх фазах перетворення, включаючи стадію споживання ЕЕ, можливості її запасу 

відсутні. Все це підсилює ризикову компоненту даного бізнесу і вимагає вивчення 

складного процесу з системних позицій. 

Нами пропонується метод експертної оцінки економічних ризиків у ЕСД, що 

включає в себе три основних етапи: 

1 етап. Формування переліку ризиків і класифікації їх на прості і складові 

(складні, пріоритетні). Прості ризики визначаються повним переліком непересічних 

подій, тобто кожна подія розглядається як незалежна від інших. Складові ризики є їх 

комбінацією. Число пріоритетних ризиків дорівнює шести: технологічні та ко-
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мерційні втрати ЕЕ; неплатежі за поставлену споживачам ЕЕ; невиконання госпо-

дарських договорів на передачу і поставку споживачам ЕЕ; недостовірний облік ЕЕ; 

неналежне забезпечення вимог до якості ЕЕ; відсутність конкуренції на роздрібному 

і оптовому ринках ЕЕ. 

2 етап. Процедура експертного оцінювання ваги кожного з виділених простих 

ризиків. 1 крок. Визначення ваги найбільш пріоритетною групи простих ризиків. 2 

крок. Визначення ваги групи з найменшим пріоритетом. 3 крок. Визначення ваг по 

групах пріоритетів. 4 крок. Коригування ваги кожної групи пріоритету в зв'язку з 

кількістю простих ризиків. 5 крок. Коригування кроків пріоритетів в зв'язку з похи-

бкою обчислень. 

В результаті реалізації другого етапу алгоритму виявилися найбільш вагомими 

ризики, пов'язані з системними втратами ЕЕ (30,58%), неплатежами за поставлену 

споживачам ЕЕ (29,22%) і невиконанням господарських договорів (25,7%). Проце-

дурою передбачено визначення ваг кожного простого ризику, що входить в пріори-

тетну групу. Значущими простими ризиками по групі «Технологічні та комерційні 

втрати» є наступні: ризики, пов'язані з розкраданнями ЕЕ, з недосконалістю системи 

обліку ЕЕ, з відсутністю заохочення персоналу за виявлені розкрадання ЕЕ. 

3 етап. Розрахунок ймовірності настання ризикових подій. 1 крок. Оцінка 

ймовірності настання простого ризику, що входить у відповідну пріоритетну групу. 

2 крок. Визначення бала вагомості простого ризику, формує пріоритетну групу. От-

римано значення ймовірності настання ризикових подій, засновані на думці 

експертів, і проілюстровані кривої балів. Найбільш значущими є ризики: криза 

платіжної системи в країні (7,4 бала), наростання кредиторської заборгованості за 

ЕЕ (7,15 бала), розкрадання (6,05 бала), недосконалість системи обліку ЕЕ (4,02 ба-

ла).  Таким чином, запропонований метод є інструментом прийняття управлінських 

рішень, спрямованих на зниження економічних ризиків в ЕСД компаній, за допомо-

гою якого вищий менеджмент може виділити ті ризики, які істотно впливають на 

пересувні і направити на них свої управлінські впливи. 

Для формування раціональної стратегії управління економічними ризиками 

розроблені: модель аналізу ризику банкрутства компанії, заснована на визначенні 
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зони ризику; модель вибору найменш ризикованих проектів, заснованих на фор-

муванні різних сценаріїв поєднання ризику і прибутковості; модель вибору опти-

мального управлінського рішення, заснована на застосуванні критеріїв теорії, і ін. 

Вхідний інформацією для рішення задачі прийняття управлінських рішень 

узятий приклад планування операцій в заздалегідь невідомих метеорологічних умо-

вах. Планується операція з 4 варіантами цих умов (S). Згідно з матеріалами ме-

теозведень за 10 років вони дорівнюють відповідно: 0,1; 0,2; 0,5; 0,2. Можливі спо-

соби організації операцій в різних метеоумовах приносять неоднакову вигоду. 

Ілюстрація ефективності прийняття управлінських рішень наведена в табл 1 

Таблиця 1 - Результати оцінок управлінських рішень в різних ситуаціях 

Вариант 

решений (А) 

Вариант обстановки (S) 

1 2 3 4 

A1 1 4 5 9 
A2 3 8 4 3 
A3 4 6 6 2 
Механізм інтерпретації отриманих варіантів управлінських рішень по застосо-

вуваних в роботі критеріям: 

критерій Ваальда 
 ij

ij
KПminmax  (2.1) 

Вибираємо мінімальне значення кожного рядка: 

Максимальним значенням з сукупності мінімальних можна вважати значення 

3, що відповідає варіанту А2 

критерій Лапласа 

 41,i;
4
1P,PKПmax i

n

1i
iij

j
==∑

=

. (2.2) 

Все обстановки різновірогідні. Знаходимо МО кожного рядка, отримуємо: 

Визначаємо максимальне значення, що відповідає варіанту А1. 

коефіцієнт Севіджа 

 







− jiji

jij
KПKПmaxmaxmin  (2.3) 
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Для кожного зовнішнього стану вибираємо найкращий результат і віднімаємо 

від нього все результати зовнішнього стану. Формується матриця відносин. 

Матриця відносин 

S 

A 
S1 S2 S3 S4 

A1 3 4 1 0 

A2 1 0 2 6 

A3 0 2 0 7 

У матриці відхилень в кожному рядку знаходяться найменші відхилення: 

Далі вибираємо мінімальне відхилення 4, що відповідає варіанту А1. 

Критерій азартного гравця 

 ji
ij

KПmaxmax  (2.4) 

















0
8
9

 Далі вибираємо максимальне відхилення 9, що відповідає варіанту  

А1. 

Критерій Гурвіца 

 ( ) 





 α+α− jiji

ij
maxK ПKПmin1max . (2.5) 

.0,5=α  

а) знаходимо мінімальне значення рядків і множимо на 0,5: 

















2
3
1

2
1 +

















6
8
9

2
1 =
















=

8
11
10

2
1 ; 

б) Знаходимо максимальне значення рядків і множимо на 0,5. 

Далі обираємо максимальне значення, 5,5
2

11
= , що відповідає варіанту А2. 

Таким чином, варіант А2 А2 приймається найбільш ефективним за умовами 

завдання. У табл. 2 наведені основні показники ефективності управлінських рішень, 

пов'язані з ризиками зниження ненормативних втрат ЕЕ. 
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Таблиця 2 - Показники розрахунків ефективності управлінських рішень в ЕСД 

(АК «Харківобленерго») 

Варіант 

Показник ефективності 

Зниження наднорма-

тивних втрат ЕЕ, % 

Величина втраченої 

вигоди для ком-

панії, тис. грн. 

Значення ризику кредиту-

вання споживача: виправ-

дані (+), невиправдані (–) 

А1 

А2 

А3 

9 

10* 

8 

100 000 

70 000 

90 000 

– 

+ 

– 

*  
Середньостатистична значення наднормативних втрат по компанії 

дорівнює 10 %. 

В ЕСД, де ризики з'являються постійно, має формуватися прагнення управлін-

ського оптимізму з урахуванням закону розподілу ймовірностей появи ситуацій 

(подій). У табл. 3 при зниженні наднормативних втрат ЕЕ до рівня 10% (вар. А2) 

настає фінансову рівновагу в вигляді рівності обсягів поставки ЕЕ і отриманих 

коштів на рахунки компанії. І навпаки, відсутність прогресу в зниженні наднорма-

тивних втрат ЕЕ (вар. А1 і А3) створює прецедент нарощування дебіторської забор-

гованості споживачів за ЕЕ, а ризик кредитування в тому випадку стає невиправда-

ним. 

Оскільки основним класифікаційним ознакою у виявленні ризиків в ЕСД є 

витрати (зовнішні, внутрішні і трансакційні), спростилася і завдання в методичному 

обґрунтуванні засобів зниження наслідків економічних ризиків. У табл. 3 наведені 

основні з них.  

Дослідження дозволяють говорити про нові можливості для страхування, в 

тому числі і простих ризиків в ЕСД. По-перше, існує проблема обмежених можли-

востей вітчизняного страхового ринку. Реально вітчизняний ринок може прийняти 

відповідальність до 50 млн. Грн. По-друге, перестрахувальні суспільства (в основ-

ному закордонні), принципово не акцептовані наші ризики. Залишаються можли-

вості з кредитування. Банки вимагають дотримання принципу забезпеченості 
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Таблиця 3 - Засоби зниження економічних ризиків 
 

Економічні ризики 

 

Способи їх зниження 
Для внутрішніх витрат 

Ризики, пов'язані з недоліками в організації вироб-

ництва і менеджменту 
Приватизація обленерго. Маркетингові дослідження 

Ризики, пов'язані з порушеннями технологічних про-
цесів передачі та постачання ЕЕ, непередбаченими 

зупинками (переривань) і виходами з ладу технологіч-
ного обладнання, форс-мажорні обставини 

Страхування. 

Моніторинг ситуації 

Ризики, пов'язані з недотриманням якісних характери-

стик ЕЕ на всіх стадіях її перетворення 

Державна політика обов'язкової сертифікації ЕЕ за 

показниками її якості 

Ризики, пов'язані з нерозвиненістю внутрішніх (кор-

поративних) документів акціонерних компаній і вплив 

цього фактора на ЕСД 

На рівні держави: створення кодексу корпоративного 

управління в Україні. 

На рівні компанії (корпорації): розробка і прийняття 

внутрішніх документів, в тому числі що стосуються 

компромісів між учасниками конфліктів 

Для зовнішніх витрат 

Ризик вимушеного фінансування судочинства 

Підвищення відповідальності і результативності судо-

вих виконавців. 

Рішення КМУ про першочерговість оплати за ЕЕ 

Ризик, пов'язаний зі змінами ціни на ЕЕ 

Збільшення інвестицій в електроенергетику на заміну 

обладнання та впровадження новітніх технологій у 

виробництво і передачу ЕЕ 

Ризик, пов'язаний з неплатежами за ЕЕ 
Рішення Президента і Уряду України про приватиза-

цію обленерго 

Ризики, пов'язані з погашенням дебіторської заборго-

ваності за ЕЕ 

Подальша приватизація обленерго. 

Законодавчі ініціативи 

Ризики, пов'язані з недобросовісною конкуренцією на 
потові і спо-тельские (роздрібному) ринках ЕЕ 

Інвестиційні програми. 
Законодавчі ініціативи. 

Реформування енергоринку та пересувні 
Для трансакційних витрат 

 Ризики, пов'язані зі змінами в умовах ре-
алізації ЕЕ 

Передплата. 
Маркетинг 

Ризики, пов'язані з недостатньої кількості інформації 
про ринки ЕЕ 

Маркетинг. 
Підвищення якості роботи зі збору інформації 

Економічні ризики Способи їх зниження 

Рекламні ризики 
Маркетинг. 

Страхування (хеджування) 

Ризики, викликані недобросовісністю комерційних 
партнерів (споживачів ЕЕ) 

Розвиток законодавчої бази страхування. 
Договірна та претензійна робота. 

Передплата 
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наданих кредитів. Набір тут невеликий: заставу, поручительство, гарантія. Інтерес 

банків поширюється на надання підприємствами ПЕК застави у вигляді товарів в 

обороті (нафта, нафтопродукти, природний газ, вугілля і т. П.), Але тільки не 

електроенергія. І хоча Законом України і рішенням Конституційного Суду України 

від 12 лютого 2002 року № 3-РП / 2002 електроенергія і була визнана товаром, пере-

важна більшість юристів сходяться на думці, що ЕЕ не може бути предметом заста-

ви в силу технологічних особливостей її виробництва і споживання. До того ж існує 

проблема приналежності ЕЕ в рамках енергоринку України. 

Як заходи, які можуть поліпшити ситуацію з кредитуванням ТЕ, можна назва-

ти наступні: розробка механізму примусової реалізації основних засобів 

підприємств, що потрапляють під дію Закону України «Про введення мораторію на 

примусову реалізацію майна», і відповідно скасування цього Закону; внесення змін 

до Закону України «Про електроенергетику», які б передбачали механізм перера-

хування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання оптових 

постачальників ЕЕ безпосередньо на користь банків з метою виконання зобов'язань 

суб'єктів енергоринку; розробка механізму забезпечення кредитних зобов'язань 

державних енергогенеруючих підприємств гарантіями Кабінету Міністрів України. 
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2 АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕНЯЯ  КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ РИЗИК-

ОРІЕНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ЧУТЛИВІСТЬ ЕНЕРГОКОМ-

ПАНІЇ ДО РИНКОВИХ РИЗИКІВ 

2.1 Ключові складові комплексної системи управління ризиками енерго-

компанії. 

Нормативно-методологічна база 

Регламентування реагування на ризикові події, контролю та прогнозування 

ризиків, показників ефективності управління ризиками  

  політики управління ризиками; 

  методології управління ризиками (регламенти, формати звітів); 

  реєстри ризиків; 

  положення про підрозділ з управління ризиками; 

  посадові інструкції, що включають функції з управління ризиками; 

  корпоративні стандарти управління ризиками; 

   карти ризиків  

Організаційна складова 

Створення організаційних структур і підрозділів, наділення існуючих 

підрозділів додатковими функціями і повноваженнями 

  позначена структура, що відповідає за управління ризиками  

 організаційне взаємодія в процесі управління ризиками на горизонталь-

ному (між функціональними підрозділами) і вертикальному (власник - топ-

менеджмент - функціональні менеджери) рівні 

Інформаційно-аналітичне забезпечення 

Інформаційні системи управління ризиками, що забезпечують збір, зберігання 

і аналіз даних, реагування на ризикові події і їх прогнозування, підтримку прийняття 

рішень 

  системи диспетчерського управління та збору інформації), системи про-

тиаварійної автоматики та оперативного управління обладнанням  

  системи управління активами (EAM-системи) і RCM-системи 

  системи підтримки прийняття рішень 
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2.2 Оцінка стану формування системи ризик-менеджменту (на прикладі 

ОГК) 

На основі методології оцінки корпоративного управління Gamma компанії 

Standard & Poors розроблений алгоритм оцінки стану систем ризик-менеджменту, 

що включає аналіз:  

  організаційної структури управління ризиками енергокомпанії 

 нормативно-методологічної бази управління ризиками енергокомпанії  

  інформаційно-аналітичного забезпечення управління ризиками енерго-

компанії.   

Оцінка формування стану системи ризик-орієнтованого менеджменту (на при-

кладі ОГК) наведена на рис.2 

 
Рис 2 Оцінка формування стану системи ризик-орієнованого менеджменту (на 

прикладі ОГК) 
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2.3 Вплив системи ризик-оріентованого менеджменту на проходження 

реальних ризикових ситуацій 

Основні елементи розвитку ризикової ситуації в умовах економічної не-

стабільності ілюстровані на рис 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна питомої капіталізації енергокомпаній в ході кризи зображені на рис 3.4 

 
Рис 4. Зміна питомої капіталізації енергокомпаній в ході кризи 

Аналіз показників, пов'язаних з проходженням кризи енергокомпаніями 

Середня питома вартість за період аналізу: 

 
Глибина падіння питомої вартості енергокомпанії: 

∑
=

⋅=
N

i
iстКуд

N
средстКуд

1
..1...

КРИЗА 

Зменьшення 

інвестпрограм 

Зменьшення 

прибутку 

Неплатежі 

Падіння 

 капіталізації 

Зменьшення енер-

госпоживання 

Зменьшення дос-

тупності кредиту 

Рис 3. Основні елементи розвитку ризикової ситуації в умовах економічної не-
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Ступінь відновлення питомої вартості енергокомпанії: 

 
Стійкість відновлення питомої вартості енергокомпанії: 

 
Зміна питомої капіталізації енергокомпаній в ході кризи 
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Рис 5. Питома вартість енергокомпанії і рейтинг системи 
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Рис 6. Повнота відновлення вартості енергокомпанії і рейтинг системи 

Показники ефективності діяльності енергокомпанії ( рис. 5 та 6) і впровадже-

няя  концептуальних положень ризик-оріентованого менеджменту пов'язані позити-

вною залежністю, причому компанії з більш повно сформованими системами управ-

ління ризиками успішніше пройшли через кризу як в фінансовому, так і в технічно-

му плані, і зуміли найповніше відновитися. Повнота формування системи управлін-

ня ризиками в енергокомпанії позитивно пов'язана з найважливішими і критичними 

показниками ефективності її діяльності.  
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ВИСНОВКИ 

Конкретні методи і прийоми, які використовуються при прийнятті та реаліза-

ції рішень в умовах ризику, в значній мірі залежать від специфіки підприємницької 

діяльності, прийнятої стратегії досягнення поставлених цілей, конкретної ситуації і 

т.п. Система ризик-ориєнтованого менеджменту насамперед передбачає їх оцінку, 

результати якої дозволяють надалі вибрати найбільш оптимальний спосіб зниження 

ризиків.  

Українська електроенергетика функціонує в умовах перехідного періоду, що є 

причиною розвитку різноманітних видів ризиків, таких як зміни в нормативній базі; 

виникнення аварійних ситуацій; зміна ціни і структури поставки первинних енерго-

носіїв; зростання неплатежів споживачів і контрагентів; зміна загальної економічної 

ситуації. Дана ситуація свідчить про необхідність впровадження системи ризик-

менеджменту. Для впровадження ризик-менеджменту на енергопідприємстві важли-

во розробити методичні положення конкретно для енергетичної галузі. 

Визначальним у зміні методологічного підходу управління ризиками може бу-

ти тільки процес поступового перетворення парадигми, в основі якої є можливості 

розглядати всі ризики будь-якої діяльності, включаючи і енергозбутову. Основною 

класифікаційною ознакою виявлення ризиків є витрати (витрати): внутрішні, зовні-

шні і трансакційні. Виявлено 6 груп пріоритетних ризиків і більше 40 простих. Роз-

роблено методичний підхід до оцінки економічних ризиків, в основі якого - органі-

заційно-економічна модель, що з'єднує експертну оцінку і імовірнісний математич-

ний апарат. 

На основі порівняльного та ретроспективного аналізу показана реальна ефек-

тивність таких систем при проходженні ризикової ситуації, пов'язаної з масштабною 

ринкової нестабільністю. Застосована методологія оцінки стану системи може бути-

як засобом моніторингу заходів щодо створення структур управління ризиками та 

аналізу готовності енергокомпанії до проходження великомасштабних ризикових 

ситуацій.  
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