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В статті висвітлені основні питання стратегії розвитку та функціонування підприємств регіональної газотранспортної систе-
ми. Опрацьовано підходи до визначення поняття «розвиток підприємства». Визначені стратегічні напрямки, які слід розглянути 
при формуванні стратегії розвитку газотранспортного підприємства, а також позначено істотний вплив факторів зовнішнього 
середовища на діяльність підприємств.

Ключові слова: підприємство, зовнішнє середовище, газотранспортна система, регіон, стратегія, розвиток. 

Мохненко А.С., Мельникова К.В., Федорчук А.М. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГАЗОТРАНСПОРТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье освещены основные вопросы стратегии развития и функционирования предприятий региональной газотранспорт-
ной системы. Обобщено подходы к определению понятия «развитие предприятия». Определены стратегические направления, 
которые следует рассматривать при формировании стратегии развития газотранспортного предприятия, а также обозначено 
существенное влияние факторов внешней среды на деятельность предприятий.
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Mokhnenko Andriy, Melnykova Kateryna, Fedorchuk Oleksandr. STRATEGY OF DEVELOPMENT OF GAS TRANSPORTATION 
ENTERPRISE

The article is devoted to the main issues of the strategy of development and operation of enterprises of the regional gas transporta-
tion system. Generalized approach to the definition of «enterprise development». A systematic study of the development of gas transpor-
tation companies in the real economic environment was conducted. Issues of the activity of enterprises of the gas transportation system 
and directions of development of the strategy of their development are considered. It has been shown that for the enterprises of the gas 
transportation system, the development strategy should include an analysis of the performance of the management of the gas transport 
enterprises, the formation of an effective system of motivation and control by the owners of the enterprises and the state, as well as an 
orientation towards ensuring the country's energy security and increasing its national competitiveness in general. The analysis of the 
main indicators of development of the investigated enterprise has been made, which has made it possible to determine the characteristic 
features of the enterprise development in recent years and the factors influencing the processes of development of gas transport enter-
prises. The division of factors influencing the processes of development of gas transportation companies into groups of direct action is 
proposed; «systemic» factors that arose as a result of the formation of specific relationships between business partners and investment 
factors, which not only affect the investment climate, but also depend on it. The strategic directions, which should be considered when 
forming the strategy of development of the gas transportation company, are determined, and the significant influence of environmental 
factors on the activity of enterprises is outlined. It is noted that the outcome of the proposed regional strategy should be the transfor-
mation of the energy sector in the region with a sector which raises many questions that need constant public support for a modern, 
efficient, competitive sector of the national economy that is able to effectively develop the prospect in terms of regional integration and 
reintegration and competition in the Eurasian and international energy markets.
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Постановка проблеми. Для сучасного економіч-
ного стану, який склався в країні, особливе зна-
чення мають дослідження, які націлені на розробку 
та впровадження ефективних заходів щодо функціо-
нування стратегії сталого розвитку регіональних 
газотранспортних підприємств.

Важливою складовою газотранспортної системи 
України є газотранспортні підприємства. Повноцінна 
ефективність функціонування якої є однією з визна-
чальних для економіки та має значний вплив на сві-
товий імідж України як держави, що гарантує тран-
зит різних типів енергоносіїв. 

Зазначимо, що матеріально-технічну базу під-
приємств, що забезпечують транзит газу в сучас-
них умовах можна схарактеризувати як таку, що 
зазнала значного фізичного і морального зносу 
основних виробничих та невиробничих засобів. При 
цьому за умови впровадження в світі новітніх нано-
технологій такий знос зростає високими темпами. 
Такий стан речей зумовлює гостру необхідність 
комплексного аналізу напрямів, сутності та трен-
дів розвитку діяльності у газотранспортній сфері. 
Також потрібно виявити проблемні питання щодо 
розвитку газотранзитних підприємств, провести 
аналіз організаційно-економічних інструментів та 
механізмів забезпечення інноваційного розвитку, 
що застосовуються.

Газотранспортні підприємства на сучасному 
етапі зазнають посиленого зовнішнього тиску, який 
викликаний як об’єктивними економічними причи-
нами, так і політичними та соціальними впливами, 
що спричиняють зростання ризиків у діяльності 
підприємств цього сектору економіки. Необхідно 
зазначити, що газотранспортні підприємства у 
зв’язку зі специфікою свого функціонування є фак-
тично монополізовані, що ускладнює можливості 
аналізу потенціалу їх розвитку в межах знань стра-
тегічного управління конкурентними організаціями 
[10, с. 37]. 

Такі особливості функціонування зазначе-
них підприємств визначають актуальність дослід-
жень їх стратегічної поведінки з позиції еконо-
мічної ефективності та домінування економічних 
інтересів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свій 
вклад у дослідження проблем теорії і практики роз-
витку газотранспортних підприємств внесли такі 
видатні українські науковці як О. Амоша, Л. Гораль, 
О. Дзьоба, І. Запухляк, І. Перевозова та ін. Разом з 

тим, системне дослідження розвитку газотранспорт-
них підприємств у реальному економічному серед-
овищі у вітчизняній економічній науці поки що не 
набули комплексного характеру, тому потребують 
подальшого розгляду питання щодо особливостей 
діяльності підприємств газотранспортної системи та 
напрямків розробки стратегії їх розвитку на рівні 
регіону.

Формулювання цілей статті. Основною метою 
статті є дослідження особливостей функціонування 
регіональних газотранспортних підприємств та 
визначення основних стратегічних напрямків для 
формування стратегії їх розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Підприємство визначається як самостійний суб’єкт 
господарської діяльності, який виготовляє продук-
цію або надає послуги з метою задоволення потреб 
суспільства та одержання прибутку. Газотранспортне 
підприємство – це суб'єкт підприємницької діяль-
ності, який забезпечує транспортування газу магі-
стральними трубопроводами до газорозподільних 
мереж або безпосередньо до споживачів та отримало 
відповідну ліцензію Національної комісії регулю-
вання електроенергетики.

Нами досліджено публічне акціонерне товари-
ство «Херсонгаз» – це суб'єкт в системі газифі-
кації і газопостачання НАК «Нафтогаз України». 
ПАТ «Херсон газ» – підприємство, яке займається 
газопостачанням та транспортуванням газу, а також 
виконує комплекс робіт по експлуатації систем газо-
постачання, будівництву і ремонту газових мереж, 
проектуванню у Херсонській області [11, с. 4].

На сьогодні товариство обслуговує 2 тисячі під-
приємств, 266 тисяч абонентів – побутових спожи-
вачів природного газу. На обслуговуванні товариства 
знаходиться 5,4 тис. км розподільчих газових мереж, 
191 газорозподільчих пунктів, 887 шафових регуля-
торних пункти, 357 катодних станцій електрохіміч-
ного захисту газових мереж від корозії, 26,311 тисяч 
домових регуляторів тиску і 484 газових колодязя. 
На сьогодні по області експлуатується 558 тисяч 
одиниць газового обладнання, 253,712 тисячі побу-
тових газових лічильників. За 2017 р. газифіковано 
522 квартири, встановлено 10,482 тисячі побутових 
газових лічильників. Протягом 2017 р. в експлуата-
цію введено 4,2 км новозбудованих мереж газопоста-
чання [12, с. 4].

Економічні показники розвитку підприємства 
ПАТ «Херсонгаз» наведено табл. 1.
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Таблиця 1

Основні економічні показники  
розвитку підприємства (тис. грн.)

№ Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р.

1.
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 
послуг)

490546 312552 265176

2.
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 
послуг)

474626 279628 282705

3. Чистий фінансовий 
результат прибуток (збиток) 8412 19921 – 4509

4. Необоротні активи 282499 316537 323070

5. Оборотні активи 58810 75707 71722

Джерело: складено на основі опрацювання джерел [11-12] 

Аналіз показав що статутний капітал 
ПАТ «Херсон газ» складає 7375 тис. грн. згідно 
суми зафіксованої в Статуті. Протягом останнього 
періоду, розмір статутного капіталу не змінювався, 
акції ПАТ «Херсонгаз» не вилучались, додаткового 
випуску не відбувалось. Статутний капітал поділено 
на 147494550 шт. простих іменних акцій [12, с. 5]. 
Водночас, необхідно зазначити, що не існує однієї 
універсальної схеми, за допомогою якої можна вирі-
шувати всі стратегічні проблеми розвитку різних під-
приємств, однак на сьогодні вже досить чітко сфор-
мульовані основні типи рішень у теорії стратегічного 
управління, які повинні бути прийняті в процесі 
його практичного використання та проведено чітку 
класифікацію стратегій для конкурентних фірм. 

Аналізуючи результати діяльності підприємства 
за 2015–2017 рр. можна зробити висновки, що роз-
виток підприємства відбувається не рівномірно, єди-
ної стратегії розвитку підприємства немає.

На процеси розвитку газотранспортних підпри-
ємств впливає велика група факторів, які можна 
об’єднати в наступні групи: 

1) фактори прямої дії, пов’язані з конкретними захо-
дами та чинниками державної економічної політики; 

2) «системні» фактори, такі що формуються як 
результат партнерських ділових стосунків в регіоні 
та країні; 

3) інвест-фактори, такі що мають дві сторони  
(як залежать так і впливають на інвестиційне середо-
вище) [5, с. 47].

Зазначимо, що не менш важливим є поділ цих 
факторів залежно від характеру впливу зовнішнього 
і внутрішнього підприємницького середовища, яке 
вони формують [2, с. 125]. 

Характерними особливостями розвитку підприєм-
ства є: формування на основі наявного потенціалу, 
безперервність процесу розвитку, цілеспрямованість 
у виборі напрямку руху. 

А.М. Турило, С.В. Святенко зазначають, що роз-
виток підприємства може характеризуватися різ-
ними поняттями: «організаційний розвиток підпри-
ємства», «інноваційний розвиток підприємства», 
«економічний розвиток підприємства», «соціальний 
розвиток підприємства», проте в сучасних ринкових 
умовах господарювання пріоритетним є економічний 
розвиток підприємства, оскільки саме в ньому відо-
бражаються мета підприємства і він є джерелом існу-
вання та відтворення [13, с. 122]. 

Для забезпечення розвитку підприємства виникає 
необхідність у розробці та реалізації стратегії роз-
витку діяльності, оскільки бажаний розвиток визна-
чає, якою має бути стратегія для його забезпечення. 

Ю.С. Погорєлов узагальнив підходи вітчизняних 
вчених до поєднання понять «розвиток підприємства» 

та його «стратегії» і зазначив, що стратегія виступає 
інструментом розвитку підприємства [9, с. 57]. 

Ю.Д. Костін, Ю.А. Левицький наголошують, що 
стратегія розвитку – це властивість стратегії під-
приємства, яку вона може мати тільки за наявності 
певних факторів. А стратегія розвитку підприєм-
ства – це та, яка спрямована на досягнення цілей 
його розвитку [4, с. 105]. 

Підприємство може ставити цілі розвитку тільки 
у сприятливих для цього умовах. Отже, стратегія 
розвитку, спрямована на досягнення цілей розвитку 
підприємства, не завжди може бути реалізована в 
будь-яких умовах, а також вимагає наявності вива-
женого наукового підходу та серйозного матеріально-
технічного потенціалу. 

На думку О.В Люльова, існує тісний взаємо-
зв’язок між категоріями «стратегія» та «розвиток»,  
«…з одного боку розвиток розглядається як резуль-
тат реалізації стратегії, а з іншого – стратегія як 
інструмент забезпечення розвитку підприємства». 
Автор дає трактування поняття «стратегії розвитку» 
та визначає її, як «…метастратегію суб’єкта господа-
рювання, яка полягає в описі його поведінки на рівні 
динамічного процесу зміни показників і яка дозво-
ляє забезпечити ефективність підприємства в умовах 
обмеженості ресурсів і динамічно змінного зовніш-
нього і внутрішнього середовища функціонування 
підприємства» [6, с. 112]. 

У сучасних українських реаліях формування та 
реалізацію стратегії чи стратегії розвитку з практич-
ної точки зору можна ототожнювати, оскільки і та,  
й інша потребують значних фінансових капітало-
вкладень, які у сучасних умовах є обмеженими. 

Під стратегію розвитку підприємств газотранспорт-
ної системи ми пропонуємо розуміти набір правил 
ведення діяльності та адаптації до зовнішнього середо-
вища з метою ефективного прийняття рішень та управ-
ління, спрямованого на зростання економічної вар-
тості підприємства. При цьому необхідно враховувати 
сукупність дій, які підприємства мають обирати не ізо-
льовано, а в умовах тісної взаємодії різних суб’єктів.

По-перше, це власники, які мають корпоративні 
інтереси. По-друге, це споживачі газу. По-третє, це 
державні органи управління, які регулюють ціни на 
внутрішньому ринку газу та заходи державного регу-
лювання. Тому важливо, щоб при формування стра-
тегії розвитку цих підприємств ураховувались інте-
реси усіх зацікавлених сторін. 

Серед основних стратегічних напрямків, які 
доцільно виділити при формуванні стратегії розвитку 
підприємств газотранспортної системи є наступні: 
вдосконалення правової бази у сфері постачання та 
транспортування газу; залучення капіталу: інозем-
ного, приватного та державного щодо проведення 
реконструкції та модернізації ГТС для забезпечення 
надійності та безпеки газотранспортних мереж; 
застосування ГІС технологій; сприяння запрова-
дженню енергозберігаючих (газозберігаючих) техно-
логій; зниження витрат поточної діяльності для під-
вищення ефективності роботи підприємств. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, про-
вівши дослідження та підсумовуючи вище сказане, 
можемо зробити такі висновки:

1. При розробці стратегії розвитку необхідно вра-
ховувати цілі та напрямки майбутньої діяльності, 
вона повинна формуватись на наявному потенціалі, 
враховувати зміни у зовнішньому середовищі та при-
лаштовуватись до них з метою здійснення ефектив-
ного управління, спрямованого на зростання еконо-
мічної вартості підприємства. 
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2. Для підприємств газотранспортної системи
стратегія розвитку повинна містити: моніторинг 
результативності діяльності керівництва газотран-
спортними підприємствами, формування дієвої сис-
теми мотивації та контролю з боку власників підпри-
ємств та держави, а також орієнтацію на забезпечення 
енергетичної безпеки держави, підвищення її націо-
нальної конкурентоспроможності загалом. 

3. Основним стратегічним напрямом розвитку газо-
транспортних підприємств є орієнтація на зниження 
рівня витрат, що визначається в першу чергу їх моно-
польним становищем на ринку та державною урегу-
льованістю тарифів. На розвиток газотранспортних 
підприємств насамперед впливають політичні та інші 
чинники зовнішнього оточення, що негативно відбива-
ється на рівні їх ефективності та вимагає прийняття 
комплексу заходів щодо мінімізації ризиків діяльності.
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