ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДП «НЕК «Укренерго»
від _________________№____

Стратегія розвитку
ДП «НЕК «Укренерго»
2017-2026

Бачення, місія, стратегічні цілі
Бачення
Укренерго через 10 років – інтегрований в ENTSO-E оператор системи передачі, що входить до ТОП-5
європейських TSO за витратами на одиницю встановленої потужності обладнання та рівнем технологічного
розвитку. Укренерго являтиме собою гнучкий «мозковий центр», що управлятиме мережею передачі в
автоматизованому режимі та стане майданчиком для впровадження новітніх технологій в енергетиці.
Місія
Створити умови доступу споживачів до конкурентного та прозорого ринку електричної енергії, а також рівні
можливості всіх учасників ринку щодо використання інфраструктури магістральних та міждержавних
електричних мереж.
Стратегічні цілі на 10 років
 Забезпечення надійності експлуатації магістральних електричних мереж у довгостроковій перспективі
 Забезпечення цілісної роботи ОЕС України у довгостроковій перспективі
 Інтеграція електроенергетичного ринку та магістральних електричних мереж України до ENTSO-E
 Оптимізація розрахункового тарифу* Компанії
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*Розрахунковий тариф – це тариф, що покриває всі операційні, фінансові та інвестиційні витрати Компанії.

Прогноз зміни зовнішнього середовища до 2027 р.

2

ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ

ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ

1. Посилення євроінтеграційних трендів
2. Зниження контролю міністерств та Уряду над
державними компаніями, перехід до моделі з
незалежними наглядовими радами
3. Продовження курсу на децентралізацію та
дерегуляцію
4. Посилення політичної невизначеності та
нестабільності у світі

1. Відновлення економічного зростання
2. Можливі коливання валютного курсу
3. Впровадження нового ринку електроенергії, створення
висококонкурентного ринку балансуючих та допоміжних
послуг із залученням великої кількості дрібних гравців та
домогосподарств
4. Зростання обсягів комерційного обміну електроенергією з
сусідніми країнами
5. Зростання операційних витрат традиційних видів генерації,
завершення використання її експлуатаційного ресурсу,
сформованого за радянських часів

СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

1. Поступове покращення рівня життя громадян
2. Перехід на корпоративне фінансування освітнього
сектору замість державного
3. Збільшення вартості праці ІТ-спеціалістів та
інженерно-технічних працівників

1. Розвиток та здешевлення технологій Smart grid, V2G, DR для
балансування енергосистеми
2. Різке зростання частки відновлювальної генерації зі
стохастичним графіком виробітку
3. Масове поширення електромобілів
4. Здешевлення відновлювальної генерації, розвиток
розподіленої генерації
5. Масова інформатизація енергоспоживаючих пристроїв та
створення можливостей їх інтеграції до енергетичної мережі
6. Розвиток технологій промислового зберігання енергії

SWOT АНАЛІЗ
СИЛЬНІ СТОРОНИ
1.
2.
3.
4.

Наявність потужної технологічної бази
Існує доступ до ресурсів МФО
Гарантоване покриття операційних витрат тарифом
Міцна фінансова позиція

СЛАБКІ СТОРОНИ
1. Зношеність ліній та обладнання ПС
2. Відсутність сучасних технологій автоматизації ПС та
диспетчеризації
3. Бізнес-процеси неефективні, відсутній чіткий розподіл
зон відповідальності, високий рівень зайвої бюрократії
4. Більша частина персоналу орієнтується на процес, а не
на результат
5. Низький рівень оплати праці
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МОЖЛИВОСТІ
1. Підтримка процесів оновлення технологічної бази та реформ з
боку МФО
2. Впровадження нового конкурентного ринку електроенергії
3. Збільшення попиту на електроенергію в сусідніх країнах ЄС та
на послуги транзиту через територію України
4. Поява технологій балансування попиту та генерації за
допомогою розумних мереж
5. Початок процесу корпоратизації держпідприємств

ЗАГРОЗИ
1. Політичне втручання в операційну діяльність Компанії
2. Невиконання критеріїв надійності ОЕС України для інтеграції в
ENTSO-E
3. Можливе одностороннє від’єднання ОЕС України від IPS/UPS
СНД з боку Росії
4. У зв’язку з бойовими діями на Сході України та окупацією Криму
ОЕС України функціонує в неоптимальному режимі
5. Кібератаки
6. Низький технічний рівень та кваліфікація підрядних організацій
7. Можливі пошкодження інфраструктури в зоні АТО
8. Різке зростання генерації зі стохастичним графіком виробітку

Елементи стратегії
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Фінанси

Мережа
електропередачі

Диспетчеризація

Ринок

Процеси

Персонал

Корпоративне
управління

ІТ

Інтеграція в
ENTSO-E

Комунікації

Мережа (1/2)

Поточна ситуація
Кількість підстанцій, які
можуть управлятися в
дистанційному режимі
Ступінь автоматизації
діагностування ліній
електропередачі
Відповідність нормативної
бази вимогам сучасного
розвитку технологій

Аутсорсинг функції поточних
ремонтів
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1-2 роки

10 років

50

Всі (102*)

Пілотні проекти
у кожній
енергосистемі

50%

95%

Достатня для
виконання планів
автоматизації

Повна
відповідність

Повна
відповідність

Пілотні проекти
у 4-х енергосистемах

Більше 50%

0

4

0%

Не відповідає

Немає

5 років

* - кількість підстанцій без урахування тимчасово окупованих територій

90%

Мережа (2/2)

Розвиток мережі передачі електроенергії відображається в 10-річному плані розвитку ДП «НЕК «Укренерго».
Основними завданнями, що визначають розвиток мережі, є:





Необхідність підвищення надійності та безпеки електропередавальної мережі
Необхідність зменшення витрат на обслуговування електропередавальної мережі
Пришвидшення оновлення зношених основних фондів
Необхідність усунення «вузьких місць» електропередавальної мережі

Для виконання цих завдань буде реалізовано програму автоматизації підстанцій, яка передбачатиме заміну
первинного обладнання, пристроїв релейного захисту, впровадження АСУТП підстанцій, а також
реконструкцію/заміну систем передачі даних.
Крім того, буде реконструйовано існуючі лінії електропередачі, споруджено нові лінії та підстанції для забезпечення
надійності та зменшення технологічних втрат електричної енергії на її передачу.
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Диспетчеризація (1/2)
Поточна ситуація

Управління режимами

Управління обладнанням

Центральний
диспетчерський центр
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2 рівні: центральний
диспетчерський пункт
(ЦДП) та диспетчерські
пункти енергосистем (ЕС)

Організація та виконання
оперативних перемикань
здійснюється в рамках
диспетчерської вертикалі

Поточна локація

1-2 роки

Збереження 2-х рівнів
ведення режиму.
Вдосконалення існуючої
системи SCADA для
прийому більшої
кількості даних до ЦДП

5 років

Збереження 2-х рівнів
ведення режиму.
Введення в експлуатацію
уніфікованої системи
SCADA у ЦДП та
диспетчерських пунктах
ЕС

Реінжиніринг процесу
управління обладнанням.
Диспетчерська вертикаль
дає дозвіл на відключення
обладнання. Вертикаль
технічного директора
виконує перемикання

Уніфікована система
SCADA дозволяє
здійснювати відключення
обладнання в
дистанційному режимі з
регіонального
(центрального)
диспетчерського пункту

Поточна локація
(відреставрована)

Новий ЦДП

Диспетчеризація (2/2)
Протягом наступних 5 років процес диспетчеризації зазнає змін.
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В цільовій моделі диспетчеризація являтиме собою ведення режиму. В перспективі 5 років передбачається
перехід на уніфіковану систему SCADA для обробки даних та видачі управлінських команд.



В процесі забезпечення здійснення ремонтів об’єктів електропередавальної системи диспетчер дає дозвіл на
виведення обладнання з роботи. В той же час, виконання оперативних перемикань, допуск ремонтних бригад на
об’єкти та нагляд за процесом ремонтів буде частиною процесу експлуатації мережі.



Протягом вказаного періоду ЦДП, а також диспетчерські пункти ЕС буде модернізовано – таким чином, щоб вони
могли за необхідності працювати в автономному режимі або замінити функціонал ЦДП. Для цього в ЦДП та
диспетчерських пунктах ЕС буде встановлено уніфіковану систему SCADA для обробки вхідних даних та видачі
управлінських команд.



Невід’ємною рисою процесу диспетчеризації після впровадження нового ринку електроенергії стане прийняття
рішень на основі їх економічної оцінки. Для цього буде встановлено спеціальне програмне забезпечення.

Інформаційні технології (1/2)
Поточна ситуація

IT процеси

Автоматизація
технологічних систем.
IT-інфраструктура

Кібербезпека

Системи аналітики, збору та
консолідації звітності. Покриття
комплексними автозвітами
Впровадження ERP
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Повторювані та інтуїтивні

Множинна клаптева

Застарілі засоби захисту

0%

«Зоопарк систем»

1-2 роки

Регламентовані

Адаптивна
інфраструктура, що
передбачає побудову
корпоративної хмари
з підтримкою
управління на різних
рівнях (АУ, ЕС, МЕМ)
Фізичний поділ
мереж,
моніторинг змін

50 %

Автоматизація
низки управлінських
процесів: СЕД,
бухгалтерія,
фінанси, HR

5 років

Керовані

10 років

Розвинені

Катастрофостійка
інфраструктура

Катастрофостійка
інфраструктура

Розвинена система
запобігання
несанкціонованому
доступу

Розвинена система
запобігання
несанкціонованому
доступу

100 %

Автоматизація всіх
управлінських
процесів за
допомогою ERPсистеми

100 %

Автоматизація всіх
управлінських
процесів за
допомогою ERPсистеми

Інформаційні технології (2/2)
За рахунок використання кращих практик ІТ-процеси будуть керованими та вимірними. Досягнення стратегічних цілей планується
шляхом впровадження ERP-системи з централізацією управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, управління фінансами і
персоналом, оптимізацією процесів управління ремонтами, капітальним будівництвом, закупівлями і бюджетуванням.
Кібербезпека забезпечуватиметься за рахунок зв'язування усіх об’єктів внутрішніми мережами з криптуванням, створення єдиної точки
доступу до публічних мереж, створення системи моніторингу, реагування на інциденти та запобігання втраті даних.
Для забезпечення збору технологічної статистики буде організована робота в режимі автоматизованих робочих місць і інтеграції з іншими
базами даних і сторонніми системами. Введення нових звітів проводитиметься конструктором звітів. Буде впроваджена візуальна
аналітика, поєднана з інфографікою та геоінформаційною системою. Результатом цих впроваджень стане накопичувальна база
достовірних звітних даних, прогнозування і сценарний аналіз.
Оперативне управління системою електропередачі і прийняття рішень будуть повністю автоматизовані. Підстанції не потребуватимуть
обслуговуючого персоналу. Схема організації збору даних та видачі управлінських команд для технологічного обладнання наведена
нижче.

ПС 1
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ПС 2

ПС 3

Центральний
диспетчерський центр

Команда

Дані

Команда

Дані

Дані

Команда

Дані

Команда

Дані

Команда

Корпоративна хмара Укренерго: 3 ЦОД (основний, допоміжний, резервний)

Регіональний
диспетчерський центр

Ринок (1/2)
Поточна ситуація
Придбання електричної
енергії для компенсації
витрат на її передачу в
мережах (ОСП та ОСР)

Придбання резервів

ДП «НЕК «Укренерго» не
здійснює придбання
резервів

Розподіл пропускної
спроможності

Через односторонні аукціони
в «ручному режимі»

Балансування

Відсутня відповідальність
за небаланси для
електропостачальників

Договірні відносини з
учасниками ринку
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Оператори мереж не
закуповують втрати в своїх
мережах.
Втрати компенсуються ДП
«Енергоринок» через ОРЦ

ДП «НЕК «Укренерго» не має
договірних відносин з
учасниками ринку, лише
Договір про паралельну
роботу в ОЕС України

1-2 роки
Оператори мереж
закуповують втрати в
своїх мережах у ДП
«Енергоринок»

Вторинне
регулювання
закуповується
за регульованими
договорами

Запроваджуються
спільні аукціони з
суміжними ОСП

Впровадження
відповідальності за
небаланси
Договори:
 на допоміжні послуги
 на передачу
електроенергії
магістральними мережами
 на диспетчерське
управління

5 років
Оператори мереж
закуповують втрати у
своїх мережах на ринку
електричної енергії

10 років
Оператори мереж
закуповують втрати у
своїх мережах на ринку
електричної енергії

Вторинне та третинне
регулювання закуповується
на конкурентних засадах
(через аукціони)

Вторинне та третинне
регулювання закуповується
на конкурентних засадах
(через аукціони)

Запроваджуються
спільні аукціони з
суміжними ОСП

На централізованій
платформі JAO

Купівля/продаж
балансуючої енергії у
виробників, споживачів та
суміжних операторів

Купівля/продаж
балансуючої енергії у
виробників, споживачів та
суміжних операторів

Договори:
 на допоміжні послуги
 на передачу електроенергії
магістральними мережами
 на диспетчерське
управління
Врегулювання небалансів

Договори:
 на допоміжні послуги
 на передачу електроенергії
магістральними мережами
 на диспетчерське
управління
Врегулювання небалансів

Ринок (2/2)

Розвиток ринку електроенергії в Україні визначається прийняттям у 2017 році відповідного Закону України.

Протягом 2017-2027 років відбуватиметься перехід електронергетичного сектору на конкурентні засади. Так, модель
«єдиного гравця» (ДП «Енергоринок») буде замінено на модель з багатьма покупцями та продавцями.

В умовах нового ринку Укренерго виконуватиме функції адміністратора ринку балансуючих та допоміжних послуг, що
будуть закуповуватись на конкурентних засадах, так само як і втрати в мережах.
Розподіл пропускної спроможності міждержавних мереж для забезпечення комерційного обміну електроенергією
буде здійснюватись на конкурентних аукціонах між учасниками ринку. В цільовій моделі український ринок
електроенергії буде повністю інтегрованим з європейським ринком, що має забезпечити оптимальне
тарифоутворення для внутрішніх споживачів.
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Фінанси (1/3)

Організація
бюджетування,
фінансового планування
та казначейства

Рівень EBIТDA

Дисконтований
розрахунковий
тариф

Поточна ситуація

1-2 роки

Децентралізовані функції,
розподілені між апаратом
управління,
енергосистемами та МЕМ

Централізація всіх
функцій в апараті
управління

63%

65%

6 коп.

7 коп.

5 років

Централізація всіх
функцій в апараті
управління

67%

8 коп.

10 років

Централізація всіх
функцій в апараті
управління

65%

6 коп.
2045 рік (закінчення угод з МФО)
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У довгостроковому горизонті прогнозування після оновлення
технологічних потужностей реальний тариф має тенденцію до
щорічного зниження і у 2045 році буде складати 2 коп. (падіння
порівняно з 2017 р. у три рази)

2 коп.

Фінанси (2/3)
Моделі поведінки тарифу відповідно до джерел фінансування інвестиційної програми

Надлишок
споживача при
тарифному
фінасуванні

Надлишок
споживача при
запозиченнях
від МФО

Власні інвестиції

Вигоди

-
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Відсутність прямої залежності додаткових
інвестиційних та фінансових витрат від девальвації
національної валюти
Скорочення існуючих зобов’язань перед міжнародними
фінансовими організаціями

Ризики
Повільні темпи оновлення основних засобів через обмеженість власних джерел
фінансування
- Як наслідок повільного оновлення - загроза для стабільної роботи ОЕС України
- Відтермінований період (початок) скорочення операційних витрат
- Значне податкове навантаження на тариф і, як наслідок, на кінцевого споживача
- Фінансові втрати від різниці між відсотковими ставками, що пропонуються МФО та
тими, що встановлені на фінансовому ринку України
-

Найбільш ефективним варіантом є
модель фінансування за рахунок
запозичених коштів МФО. Цей варіант
характеризується незначним поступовим
підвищенням тарифу у зв’язку з
відтермінуванням повернення кредитних
коштів МФО, що дає можливість
уникнути «шокового» зростання тарифу в
період 2017-2020 рр.

Запозичені кошти МФО

Модель – «Власні інвестиції»

-

Висновок

Модель – «Запозичені кошти МФО»
Вигоди
Зменшення навантаження на тариф на суму відрахувань частини
чистого прибутку до держбюджету за рахунок використання пільги
щодо повернення кредитів
- Низькі відсоткові ставки та вигідні умови надання кредитів МФО
- Можливість економії на комплексних (централізованих) закупівлях
- Зростання амортизації за рахунок прискореного введення в
експлуатацію основних фондів.
- Капіталізація відсотків для подальшого зростання амортизації як
джерела для інвестицій та реалізації інноваційних рішень
- Прискорений початок скорочення витрат на виробництво
-

Ризики
- Зростання зобов’язань перед МФО за умови девальвації гривні
- Збільшення навантаження на тариф в майбутньому за рахунок росту
обсягу повернення кредитів

Фінанси (3/3)
Фінансовий стан Компанії будуть визначати декілька факторів:


У 2045 році закінчується термін дії кредитних угод Компанії. У період до 2045 року Компанія нестиме відсоткові
витрати на обслуговування кредитів та фінансове навантаження, пов’язане з виплатою тіла кредитів;



Реалізація комплексної модернізації потужностей за рахунок запозичених коштів МФО дозволить запобігти
«шоковому» зростанню тарифу, що є вигідним для кінцевого споживача (зростання тарифу буде поступовим, а
після завершення модернізації спостерігатиметься щорічне зниження тарифу до цільового рівня 2 коп. у 2045 році,
тобто прогнозується триразове зниження тарифу порівняно з поточним станом);



Різке зростання амортизаційних відрахувань як результат активного введення в експлуатацію основних фондів;



Різке скорочення операційних витрат як результат автоматизації підстанцій та вдосконалення бізнес-процесів.

Бізнес-модель Компанії дозволятиме генерувати достатні фінансові потоки, щоб самостійно фінансувати повернення
кредитів МФО.
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Через 10 років Компанія являтиме собою організацію з уп'ятеро більшим розміром активів, що генерують
вдвічі більший прибуток, з майже незмінним борговим навантаженням, і при цьому повністю оновлену
технологічно. Це дає можливість прогнозувати різке зростання прибутку Компанії після 2026 р. до рівня $0,3
млрд. щорічно.

Процеси (1/2)
Поточна ситуація

5 років

Процеси неоптимізовані,
забюрократизовані.
Дедлайни та відповідальні
за виконання різних
операцій часто невизначені

Змодельовано та
оптимізовано 120
основних
управлінських бізнеспроцесів Компанії

Процеси
регламентовані та
оптимізовані.
Вмонтована ефективна
система внутрішнього
контролю. Власники
процесів постійно
їх вдосконалюють

Документообіг

Документообіг переважно
у паперовій формі

Впроваджена система
електронного
документообігу для
внутрішніх потреб
Компанії. Співпраця із
зовнішніми
контрагентами
супроводжується
документами у
паперовій формі

Повністю електронний
документообіг,
включаючи первинні
документи

Механізм
прийняття
рішень

Основні рішення
приймає директор
Компанії

Ступінь зрілості
процесів

16

1-2 роки

Основні рішення
приймають
директори за
напрямами

Більшість рішень
приймаються ІТсистемами або
менеджерами
середньої ланки

Більшість рішень
приймаються ІТсистемами або
менеджерами
середньої ланки

Процеси (2/2)

Операційна ефективність Компанії буде кардинальним чином змінена у найближчі 1-2 роки шляхом
запровадження системи процесного управління.

Для цього передбачається перебудова, регламентація та автоматизація силами ERP-системи управлінських
бізнес-процесів, запровадження процесного офісу для подальшого адміністрування бізнес-процесів. Крім того,
передбачається побудова ефективної системи внутрішнього контролю, здатної самостійно вдосконалювати бізнеспроцеси шляхом їх постійного перегляду та адаптації до потреб бізнесу.

Паралельно з перебудовою бізнес-процесів буде відбуватися повна відмова від паперового документообігу та
децентралізація прийняття рішень, з поступовою передачею частини рішень до сфери управління ІТ-систем
верхнього рівня.
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Персонал (1/2)
1-2 роки

5 років

Не вимірюється

+130 %

+150%

+300%

Не вимірюється

25 %

40%

60%

Поточна ситуація

Продуктивність праці

Залученість

Фіксована частина
винагородження (оклад)

Змінна частина
винагородження
(премії)

Розвиток і навчання
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Тарифна сітка, немає
порівняння з ринком,
немає зрозумілого
процесу зміни окладу

Грейдингова система,
ринкові зарплати,
прозорі правила
зміни окладу

Відсутні функціональні та
індивідуальні критерії

Преміювання за
сукупністю критеріїв:
корпоративні
+функціональні
+індивідуальні

Система преміювання
максимально
пристосована до
функціональних та
індивідуальних
особливостей

Тільки обов’язкова
програма (охорона праці,
технічні навички). Відсутнє
вивчення потреб і оцінка
результатів навчання

Комплексна система
навчання,
побудована на
системному вивченні
потреб

Створена корпоративна
автоматизована база
знань. Навчання в
основному спрямоване на
розвиток компетенцій і
впровадження інновацій

Грейдингова система,
ринкові зарплати,
прозорі правила
зміни окладу

10 років

Грейдингова система,
ринкові зарплати,
прозорі правила
зміни окладу

Система преміювання
максимально
пристосована до
функціональних і
індивідуальних
особливостей
Створена корпоративна
автоматизована база
знань. Навчання в
основному направлене на
розвиток компетенцій і
впровадження інновацій

Персонал (2/2)
Продуктивність праці

Залученість

Фіксована частина
винагородження (оклад)

Змінна частина
винагородження (премії)

Розвиток і навчання
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Продуктивність праці буде підвищено за рахунок спрощення організаційної
структури, автоматизації підстанцій, автоматизації управлінських процесів,
аутсорсингу допоміжних функцій.
Укренерго буде найкращим місцем роботи для кращих професіоналів. Робота має
стати повноцінною частиною життя працівників. Початок цього – досконала
система відбору і найму персоналу, коли до компанії потрапляють тільки
вмотивовані люди. Створення корпоративної культури високої залученості
включає розвиток менеджерських якостей і навичок керівників, ефективні
внутрішні комунікації, правильну організацію робочого простору, вивчення та
задоволення індивідуальних потреб персоналу.

Основні принципи нової системи оплати: внутрішня і зовнішня справедливість,
простота, прозорість.
Кожен процес буде характеризовано системою показників ефективності, що
будуть збалансовані між собою і будуть відповідати стратегічним цілям. Система
преміювання сприятиме заохоченню працівників до досягнення стратегічних і
операційних цілей.

Основа системи навчання – це системне вивчення потреб, планування і оцінка
результатів. Будуть впроваджені новітні інструменти, завдяки яким навчання стане
цікавим і ефективним з точки зору впливу на знання і навички і використання
бюджету. Пріоритет – розвиток компетенцій.

Корпоративне управління (1/2)
Поточна ситуація

Орган управління

Організаційна
форма

Інструменти моніторингу
діяльності
менеджменту
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1-2 роки

5 років

Міненерговугілля України

Наглядова рада

Наглядова рада
Наглядова рада

Наглядова рада

Державне підприємство

Публічне акціонерне
товариство з
незалежною
Наглядовою радою

Публічне акціонерне
товариство з
незалежною
Наглядовою радою

Публічне
акціонерне
товариство

Ревізії міністерства

Внутрішній аудит

Внутрішній аудит,
ефективна
система
внутрішнього
контролю та
управління
ризиками

Корпоративне управління (2/2)
Реформа корпоративного управління Укренерго здійснюється для забезпечення
незалежного, компетентного та неупередженого контролю за діями менеджменту з боку
держави, проведення розмежування (unbundling) в електроенергетичному секторі та
забезпечення можливості інтеграції Компанії до європейських структур.

Реформа матиме два етапи:
1. Впровадження кращих практик корпоративного управління шляхом створення
незалежної Наглядової ради, аудиторського, номінаційного комітетів та комітету з
винагород
2. Корпоратизація Компанії та перетворення її організаційної форми з державного
підприємства на публічне акціонерне товариство, акції якого не можуть бути відчужені.
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У подальшому розвиток системи корпоративного управління зумовить виникнення
ефективної системи внутрішнього контролю, будуть започатковані нові функції в компанії:
compliance, forensic.

Інтеграція в ENTSO-E (1/2)
Поточна ситуація

1-2 роки

Технологічна готовність ОЕС
України до об'єднання з
ENTSO-E

15 %

Рівень імплементації та
гармонізації національного
законодавства до європейських
норм

5%

Рівень представництва
фахівців компанії в роботі
керівних органів та робочих
груп ENTSO-E
Ступінь інтегрованості ОЕС
України в європейську
континентальну енергетичну
систему ENTSO-E
Технічно досяжний обсяг
обміну потужності між ОЕС
України та ENTSO-E
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5 років

10 років

50 %

99 %

100 %

90 %

100 %

100 %

Повна відсутність

Спостерігач

Членство

10 %

10 %

100 %

885 МВт

885 МВт

2200 МВт

Експерти

100 %

4000 МВт

Інтеграція в ENTSO-E (2/2)
Інтеграція ОЕС України в ENTSO-E має на меті перехід на паралельну роботу з мережею цієї організації та набуття
членства в ній Укренерго.

Даний процес матиме кілька етапів:
1.
2.
3.

Виконання технологічних та регуляторних вимог для набуття членства (з Каталогу заходів, що буде додатком до
Договору про набуття членства)
Перехід на ізольовану роботу від IPS/UPS країн СНД
Формальне завершення набуття членства та включення ОЕС України до ENTSO-E

Забезпечення паралельної роботи з ENTSO-E передбачає не тільки можливість для ОЕС України підвищити
надійність передачі електроенергії за рахунок приєднання до великої та стабільної енергосистеми, а й посилити
конкуренцію на внутрішньому ринку. Тому обсяг максимальної передачі електроенергії між ОЕС України та ENTSO-E в
5-річній перспективі буде потроєно, а в 10-річній перспективі він зросте в 4,5 рази.
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Комунікації (1/2)
Поточна ситуація

Внутрішні комунікації

Publicity

Міжнародні комунікації
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Відсутність системи
внутрішніх комунікацій

Відсутність системного
підходу до висвітлення
діяльності Компанії,
реагування на події ad hoc

Незначний рівень
пізнаваності та зрозумілості
Компанії серед міжнародних
партнерів, низький рівень
співпраці з іноземними візаві

1-2 роки

Створення системи
внутрішніх комунікацій,
затвердження відповідної
політики та стратегії

Затвердження інформаційної
політики, проактивна позиція
Компанії в медіа,
максимальна публічність,
акцент не лише на
висвітленні подій, а на
комунікації (соціальні мережі
стануть основним
інструментом комунікації)
Активна комунікація з
іноземними ТSО, ключовими
стейкхолдерами (ЄC, США),
перетворення Компанії на
зрозумілого партнера

5 років

Наглядова радаЗапровадження
Наглядова рада
повноцінної системи
управління лояльністю та
настроєм в Компанії

Компанія – лідер з
відкритості та
прогнозованості серед
енергетичних компаній

Компанія сприймається як
повноцінний системний
оператор ЄС, має широку
розбудовану систему
комунікацій та контактів з
іноземними партнерами

Комунікації (2/2)

Комунікації Компанії включають три компоненти:
Внутрішні комунікації
Від звичайної функції донесення важливої інформації до співробітників Компанії, а також отримання «зворотного
зв'язку», яка сьогодні лише розбудовується, буде здійснено перехід до повноцінної системи управління настроєм в
компанії та лояльністю її співробітників.
Робота з publicity (ЗМІ, експертним середовищем, лідерами думки тощо)
Від відсутності системного підходу до висвітлення діяльності Компанії та реагування на події переважно ad hoc
(тобто, по факту), через затвердження нової інформаційної політики, яка передбачатиме проактивне реагування
та висвітлення позицій Компанії в медіа та максимальну публічність її діяльності, разом із зміщенням акцентів з
лише висвітлення подій - до повноцінної комунікації з громадськістю. Компанія буде перетворена на лідера з
відкритості та прогнозованості в енергетичному секторі.
Міжнародні комунікації
На сьогодні спостерігається незначний рівень упізнаваності та зрозумілості Компанії серед міжнародних партнерів,
низький рівень співпраці із системними операторами інших країн. Стратегічне завдання – за п'ять років
перетворити Укренерго в компанію, яка має репутацію повноцінного системного оператора ЄС, широку
розбудовану систему комунікацій та контактів з іноземними партнерами. Це буде досягнуто завдяки перегляду
стратегії та тактики роботи у міжнародному напрямі, активній комунікації з іноземними системними операторами,
ключовими стейкхолдерами (ЄК, США), участі в різних міжнародних заходах та ініціативах.
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