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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

INVESTIGATED THE CONSUMERS  
ON THE ENTERPRISES OF HEAT-POWER INDUSTRY

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано структуру споживчого ринку. Ви-

окремлено три сегменти споживачів продукції теплоенергети-
ки. Досліджено засоби збору первинної інформації про спожи-
вачів. Розглянуто можливі шляхи комунікації зі споживачами. 
Визначено можливості подальшого розвитку місцевого тепло-
енергетичного підприємства.

Ключові слова: споживач, ринок, підприємство, теплое-
нергетика, анкета.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована структура потребительско-

го рынка. Выделены три сегмента потребителей продукции 
теплоэнергетики. Исследованы способы сбора первичной ин-
формации про потребителей. Рассмотрены возможные пути 
коммуникации с потребителями. Определены возможности 
дальнейшего развития городского теплоэнергетического пред-
приятия.

Ключевые слова: потребитель, рынок, предприятие, 
теплоэнергетика, анкета.

АNNOTATION
The structure of consumer market is analyzed in the article. 

Are isolated three segments of consumers products heat-power. 
Investigated the methods of collecting primary information about 
consumers. Considered possible ways of communication with 
consumers. The possibilities of further development of urban heat-
power enterprise are revealed.

Keywords: consumer, market, enterprise, heat-power, 
application form.

Постановка проблеми. Нині все більша 
частка організацій починає вживати заходів 
з удосконалення своїх систем збору, обробки 
та аналізу маркетингової інформації, усвідом-
люючи недолік оперативного інформаційного 
забезпечення. Адже прийняття правильних 
та своєчасних управлінських рішень вимагає 
якісної інформації, яка може бути отримана 
в ході ретельно спланованого дослідження. На 
сучасному етапі розвитку підприємств тепло-
енергетичної галузі перехід до маркетингової 
орієнтації ведення бізнесу є одним зі способів 
підвищення їх конкурентоздатності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню різних аспектів маркетингового 
дослідження присвячені праці багатьох вітчиз-
няних та зарубіжних вчених [1–10], таких як, 
зокрема, Є. Ванчикова, В. Войленко, А. Войчак, 
Є. Галицький, Д. Джоббер, А. Ковальов, Ф. Кот-
лер, Н. Малхотра, С. Сніжко, А. Старостіна, 

А. Федорченко, А. Шидловський, Г. Черчилль. 
В роботах зазначених науковців досліджені як 
загальні визначення та принципи маркетингу, 
так і його окремі складові та засоби виконання 
етапів дослідження.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас низка аспек-
тів потребує подальшого розвитку, зокрема, 
в напрямі врахування особливостей окремих 
галузей промисловості.

Маркетингові дослідження охоплюють нако-
пичення й аналіз інформації про ринок, стан 
маркетингового середовища, поведінку спожи-
вачів та інших кінцевих одержувачів і, наре-
шті, про тактику і стратегію маркетингу та 
об’єкти їх застосування [6]. Теплоенергетика як 
галузь має специфічні особливості, які наклада-
ють свій відбиток на взаємодію зі споживачами 
та організацію їх дослідження.

Мета статті полягає у визначенні особливос-
тей дослідження споживачів на підприємствах 
теплоенергетичної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Маркетингові дослідження ринку на підприєм-
ствах теплоенергетики складаються зі стандарт-
них етапів та підетапів, порядок та зміст яких 
викладено у численних джерелах [1–10]. Але 
особливості підпорядкування, діяльності та її 
регулювання обумовлюють наявність відміннос-
тей в процесі досліджень ринку, притаманних 
лише підприємствам в галузі теплоенергетики.

Специфічними характеристиками ринку 
для теплоенергетичної галузі є природно-клі-
матичні характеристики, середня температура 
зовнішнього повітря, тривалість опального 
періоду, навантаження споживачів [7].

Крім досліджень загального стану ринку, 
його тенденцій, формування на цій основі сце-
нарію майбутнього, велике значення має дослі-
дження таких ключових суб’єктів ринку, як 
кінцеві споживачі – домашні господарства. 
Споживачі є об’єктом особливого інтересу під-
приємства, оскільки саме від їхнього вибору 
залежить успіх діяльності підприємства. За під-
сумком минулого року заборгованість з оплати 
централізованого опалення та гарячого водопос-
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тачання у місті склала в середньому 2 484 грн. 
на кожного боржника [11].

Серед кінцевих споживачів ПАТ «Дніпро-
дзержинська ТЕЦ» доцільно виокремити три 
сегменти: населення (теплова енергія відпу-
щена КП «Дніпродзержинськтепломережа»), 
бюджетні організації, промислові підприєм-
ства. Структура споживання теплової енергії 
виглядає таким чином:

– 1 група (населення) – 52%;
– 2 група (бюджетні організації) – 17%;
– 3 група (підприємства) – 31%.
Найбільш цікавою та трудомісткою для 

подальшого дослідження є, безумовно, перша 
група споживання, тобто населення. Населення 
міста розподілено на лівому та правому берегах 
річки Дніпро. На поточний час підприємством 
обслуговується лише правобережна частина 
міста. Правобережна та лівобережна частини 
міста з’єднуються одним мостовим переходом. 
Правобережна частина міста є більш великою 
щодо займаної площі, тут зосереджені значна 
частина промислового потенціалу, а також час-
тина житлової забудови міста. Лівобережний 
район – більш молодий район міста, де зосеред-
жена багатоповерхова житлова забудова міста. 
Загальна площа житлових будівель лівобереж-
ної частини складає 1 659 868 тис. м2, чисель-
ність населення – 87,4 тис. ос. [12], що окрес-
лює значний потенційний ринок збуту теплової 
енергії. Лівобережний район повністю облад-
наний системою централізованого теплопоста-
чання, яка має можливість бути теплоносієм у 
вигляді гарячої води відповідних параметрів.

Нині найпопулярнішим методом збору пер-
винних даних є метод опитування. Опитування є 
досить ефективним способом отримання універ-
сальної інформації як об’єктивного (про факти 
життєдіяльності людей), так і суб’єктивного 
характеру (про мотиви діяльності, думки, 
оцінки і ціннісні орієнтації). Анкетне опиту-
вання – один з основних видів опитування, яке 
передбачає жорстко фіксований порядок кон-
струювання анкети. На вибір методу збору пер-
винних даних, а саме анкетування, вплинули 
такі чинники:

– можливість проведення самостійно під-
приємством;

– відносно низькі витрати;
– можливість охоплення великої кількості 

респондентів;
– забезпечення повної анонімності анкету-

вання.
Особливість анкетного опитування полягає в 

тому, що респондент самостійно працює з анке-
тою, тобто розуміє, обмірковує і відповідає на 
питання. Для анкетного опитування населення 
міста було розроблено анкету з дотриманням 
загальних правил [13–14]. Приклад анкети 
наведено на рис. 1. Як засоби поширення та 
збирання анкет від респондентів міста можна 
використати один (або комбінацію декількох) з 
таких шляхів:

– укладання договору з Міським центром 
комунальних розрахунків «ІНФО-КОМ» з дру-
куванням анкети на їх повідомленнях про нара-
хування сплати за комунальні послуги;

– проведення адресного анкетування пра-
цівниками ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»;

– розсилка на електронні поштові скриньки 
власникам особистих кабінетів для сплати 
комунальних послуг.

Таким чином, проведення загального опиту-
вання дає змогу:

– отримати інформацію про якість опа-
лення лівобережної частини міста;

– визначити середню кількість квартир з 
централізованим опаленням;

– визначити середню суму оплати за опа-
лення однієї оселі та за квадратний метр оселі;

– виявити необхідність в постачанні гарячої 
води та розрахувати майбутній попит на воду;

– визначити необхідність в центральному 
опаленні.

Після опрацювання анкети отримані дані 
мають слугувати додатковою підставою для 
обґрунтування розгляду підключення лівобе-
режної частини міста до теплоенергетичного 
підприємства.

Лівобережна частина міста є вільним ринком 
для підприємства, та її захоплення (тобто при-
єднання лівобережної частини міста до системи 
опалення та постачання гарячої води підпри-
ємства) дасть змогу закріпитися підприємству 
на ринку міста, а також поліпшити свій еко-
номічний стан за рахунок збільшення обсягів 
продажів.

Таким чином, висновком дослідження ринку 
та споживачів є обґрунтування нової спожив-
чої ніші для підприємства, освоєння якої дасть 
змогу:

– закріпитися та відстояти свою позицію на 
ринку теплопостачання міста;

– працювати весь рік без зупинки на літній 
період;

– збільшити обсяг теплової енергії, що 
виробляється;

– збільшити навантаження на обладнання, 
що дасть змогу зменшити собівартість продук-
ції;

– покращити свій фінансовий стан;
– відкрити нові робочі місця;
– підвищити якість централізованого опа-

лення осель та постачання гарячої води, що 
дасть позитивний соціальний ефект.

Висновки. На підставі аналізу складу спо-
живачів виокремлені три сегменти користу-
вачів послуг підприємства. Визначено заходи 
збору первинної інформації про споживачів. За 
результатами дослідження обґрунтовано наяв-
ність потенційних споживчих ринків для міс-
цевого підприємства теплоенергетичної галузі, 
освоєння яких дасть змогу підприємству під-
вищити свою конкурентоздатність за рахунок 
збільшення обсягів продажів та зниження собі-
вартості продукції.
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