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КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО 

ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО РОЗВИТКУ 

А.А. Балан. Контроль діяльності енергопостачального підприємства як основа його цілеспря-
мованого розвитку. Виділено спільні і відмінні риси контролювання діяльності і розвитку підприємства, 
дано характеристику змін контролю економічної діяльності і розвитку під впливом специфіки енергопо-
стачального підприємства. 

Ключові слова: контроль, контролювання, діяльність і розвиток, енергопостачальне підприємство,  
природна монополія. 

А.А. Балан. Контроль деятельности энергоснабжающего предприятия как основа его целена-
правленного развития. Выделены общие и отличительные черты контролирования деятельности и раз-
вития предприятия, охарактеризованы изменения контроля экономической деятельности и развития под 
влиянием специфики энергоснабжающего предприятия. 

Ключевые слова: контроль, контролирование, деятельность и развитие, энергоснабжающее предп-
риятие, естественная монополия. 

А.A. Balan. Control of power supply company activity as a basis of its purposeful development. The 
common and distinctive features of controlling the company’s activities and development are identified. The 
changes in economic activity and development due to the specifics of the power supply company. 

Keywords: control, controlling, activity and development, supply companies, the natural monopoly. 
 
Реструктуризація паливно-енергетичного комплексу України привела до віднесення енер-

гопостачальних підприємств (ЕПП), які функціонують в умовах природної монополії на енер-
гопоставку в закріпленому регіоні, до приватного сектора економіки. Враховуючи, що ЕПП є 
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невід’ємною складовою нерозривного ланцюга виробництва, транзиту та поставки електроене-
ргії кінцевому споживачу, високого ступеня актуальності набуває проблема узгодженості інте-
ресів і можливостей зовнішнього середовища з технічною готовністю і управлінською зацікав-
леністю енергопостачального підприємства щодо безперебійного електрозабезпечення регіону. 
За таких умов особливої актуальності набуває визначення особливостей контролю діяльності та 
розвитку підприємств електроенергетичної галузі. Дослідженням різних аспектів енергетики, 
діяльності та розвитку енергетичних підприємств присвятили праці як досвідчені, так і молоді 
вітчизняні вчені [1…3], проте, жоден з них не розглядав розвиток енергопостачального підпри-
ємства крізь призму контролю його сьогоденної діяльності.  

Відтак, недостатність вивченості зазначених питань обумовила вибір теми статті і дозво-
лила сформулювати її мету, яка полягає у визначенні особливостей контролювання діяльності 
енергопостачального підприємства, орієнтованої на розвиток.  

Економічну категорію “контроль” на рівні підприємства слід розглядати з двох позицій: по-
перше, як складової системи управління процесами різної природи, що відбуваються на підпри-
ємстві, і, по-друге, як чинника розвитку підприємства, що забезпечує проведення його діяльності 
згідно з чинним законодавством і сприяє його розвитку шляхом досягнення визначених цілей. 
Відтак, контроль як вид управлінської діяльності, орієнтований на досягнення цілей підприємства 
виливається в процеси контролювання, а як комплекс елементів та відносин, що забезпечують 
здійснення контролю як функції управління підприємством, ― у систему контролю [4]. Проте, 
така система контролю вміщує ряд підсистем, які можуть відрізнятися як на рівні визначення 
завдань, так і за об’єктами контролю та методичному підході щодо їх контролювання (див. ри-
сунок). Ефективність функціонування такої системи залежить від рівня узгодженості названих 
підсистем. Тільки за умови узгодженого сприяння вирішенню завдань контролювання економі-
чної діяльності і розвитку підприємства можливо мінімізувати витрати на контролювання. Але 
в кожному окремому випадку рівень узгодженості залежить від особливостей процесів контро-
лювання підприємства.   

В ході організації узгодженого контролювання діяльності і розвитку енергопостачального 
підприємства необхідно врахувати його галузеві особливості функціонування, які формуються 
під впливом ряду чинників: організаційно-правової форми господарювання, форми власності 
підприємства, розміру підприємства, масштабів його діяльності.  

Стосовно організаційно-правової форми господарювання та форми власності можна за-
уважити, що саме вони визначають організаційні вимоги до функціонування підприємства в 
цілому, до системи його управління, організації управлінських процесів. Крім того, всі енерго-
постачальні компанії України є корпоративними підприємствами, які функціонують у формі 
публічного або приватного акціонерного товариства. Факт належності ЕПП до суб’єктів корпо-
ративних відносин визначає обов’язковість утворення системи внутрішнього контролю та про-
ведення щорічного аудиту фінансової звітності. 

Крім чинників, що впливають на процеси контролювання будь-якого підприємства, для 
енергопостачальних підприємств важливими є також: 

— висока залежність зовнішнього середовища від спроможності ЕПП забезпечити надійну 
та безперебійну поставку електроенергії кінцевому споживачу. ЕПП є невід’ємними елемента-
ми об’єднаної енергетичної системи України, що визначає їх статус природного монополіста за 
територіально-технологічною характеристикою;  

— особливі умови державного регулювання, які не дозволяють енергопостачальнику від-
мовляти споживачу, розташованому на його території, в укладанні договору на поставку елект-
роенергії, припиняти свою діяльність або зменшувати її обсяг, самовільно встановлювати та-
рифи на електроенергію тощо. 

Науковці також виділяють такі чинники, як дисбаланс між попитом і пропозицією на елек-
троенергію [2], зношеність основних фондів або життєву стадію енергопостачального підпри-
ємства. Безумовно, названі чинники суттєво впливають на діяльність енергопостачального під-



Праці Одеського політехнічного університету, 2013. Вип. 2(41) ISSN 2076-2429 (print) 
ISSN 2223-3814 (on line)  

  
ЕКОНОМІКА. УПРАВЛІННЯ 

 

354

приємства, проте, для цілей контролювання не менш важливим є результат такого впливу, адже 
за певних обставин ― це об’єкт контролю діяльності підприємства.  

Спільні риси: 

Складові системи внутрішнього контролю підпри-
ємства 

Цільова спрямованість контролювання на досяг-
нення цілей підприємства 
Спільні суб’єкти цілепокладання 
Спільні джерела інформаційно-аналітичного за-
безпечення процесів контролю 
Спільні користувачі результатів контролювання 

Відмінні риси: 

контроль процесу і результатів здійснення діяль-
ності відповідно до вимог чинного законодавства 
та внутрішньої документації підприємства 

контроль накопичення кількісних і якісних 
змін діяльності і їх відповідності обраній 
стратегії розвитку підприємства 

Підсистема  
контролювання 

розвитку  

Узгоджене сприяння вирішенню завдань контролювання економі-
чної діяльності і розвитку підприємства, спрямоване на забезпе-
чення умов діяльності в майбутньому 

Підсистема  
контролювання  
діяльності  

процеси та результати діяльності підприємства об’єми та обсяги накопичених кількісних і 
якісних змін діяльності  

управлінський контроль 
контроль і ревізія 

управлінський контроль
внутрішній аудит 

спеціальні методи документального і органолеп-
тичного (фактичного) контролю 

аналіз, синтез, гіпотеза, методи економі-
ко-статистичного прогнозування 

встановлені факти порушень: помилки та шахрай-
ство, які є вхідною інформацію внутрішнього ау-
диту 

інформаційне забезпечення процесів прийн-
яття управлінських рішень щодо розвитку 
підприємства 

на рівні визначення завдань підприємства

об’єкт контролю

методичні підходи до організації контролювання

методи контролювання 

результати контролю

 
Спільні та відмінні риси контролювання діяльності і розвитку підприємства 

Під впливом дисбалансу між попитом і пропозицією виділяють дві полярні ситуації, одна з 
яких ― примусове відключення споживачів від електроенергії [2], що є неприпустимим і можли-
вим тільки в умовах аварійного відключення, за яке відповідає ЕПП [5]. Відтак, чинник дозволяє 
спрогнозувати дві ситуації: коли переважає пропозиція і об’єктом контролю є технологічні і ко-
мерційні втрати електроенергії, та коли переважає попит і об’єктом контролю є процеси розвитку 
енергетичного устаткування. Контролювання вказаних об’єктів потребує застосування специфіч-
них методів контролю, підходів щодо їх інтерпретації, а їх результати по-різному впливають на 
процес прийняття управлінських рішень щодо діяльності і розвитку ЕПП.  

Стадія життєвого циклу  підприємства змінює характер його діяльності. На сьогоднішній 
день ЕПП перебувають вже на стадії зрілості, а стадії зародження і розвитку припали на радян-
ський період. І тут можна погодитись із, тим що на цьому етапі розвитку підприємство має 
знижувати ціни на товар, бути більш лояльним до споживача [2]. Але для ЕПП ця теза є необ-
ґрунтованою через його належність до соціально-значимих підприємств регіонів та суб’єктів 
природної монополії.  

Розгляд стану основних фондів  як чинника, що впливає на розвиток енергопостачального 
підприємства [3], визначає необхідність контролювання капіталомістких процесів їх оновлення.  



ISSN 2076-2429 (print) Праці Одеського політехнічного університету, 2013. Вип. 2(41) ISSN 2223-3814 (on line)   

  
ЕКОНОМІКА. УПРАВЛІННЯ 

355

Під впливом вказаних чинників формуються специфічні характеристики  контролю еко-
номічної діяльності та розвитку ЕПП (див. таблицю).  

Зміни контролю економічної діяльності та розвитку під впливом специфіки  
енергопостачального підприємства  

Ознаки порівняння  Контроль
економічної діяльності розвитку  

Мета 

Інформаційне забезпечення управління 
про рівень відповідності діяльності 
підприємства вимогам чинного законо-
давства, зокрема: повноту виконання 
заходів з безперебійного і надійного 
енергопостачання регіону

Інформаційне забезпечення управлін-
ня про повноту виконання заходів що-
до забезпечення можливостей безпе-
ребійного і надійного енергопостачан-
ня регіону в майбутньому  

Завдання контролю 

Накопичення і обробка інформації щодо 
відповідності процесів і результатів дія-
льності вимогам чинного законодавства 
та внутрішньої документації підприємст-
ва та її надання управлінню, зокрема: 
оперативне інформування управління 
про кількість, тривалість відключень 
електроенергії, їх наслідки, об’єми 
завданих збитків

Накопичення і обробка інформації щодо  
накопичення кількісних і якісних змін 
діяльності і їх відповідності обраній 
стратегії розвитку підприємства та її на-
дання управлінню, зокрема інформу-
вання управління щодо причин і нас-
лідків збоїв в постачанні електроенер-
гії 

Обліково-
аналітичне забез-
печення  

Облікова система підприємства: дані 
управлінського і бухгалтерського облі-
ку про факти здійснених господарсь-
ких операцій; інформація про резуль-
тати попередніх контролів

Облікова система підприємства: дані 
управлінського і бухгалтерського об-
ліку про факти здійснених господар-
ських операцій; інформація про ре-
зультати попередніх контролів

Методи контролю  Спеціальні методи документального і 
органолептичного контролю

Аналіз, синтез, гіпотеза, методи еко-
номіко-статистичного прогнозування

Інструменти конт-
ролю 

Централізовані та децентралізовані 
перевірки, бюджети, показники діяль-
ності підприємства 

Стратегічні плани та побудовані на їх 
базі бюджети, прогнозні показники  

Результати контро-
лю 

Встановлені факти порушень: помилки 
та шахрайство, зокрема, рівень сього-
денної електрозабезпеченості регіону, 
в т.ч.: промисловості, с/г, залізниці, 
житлово-комунального господарства, 
населення тощо

Інформація щодо готовності підпри-
ємства до розвитку, зокрема, рівень 
готовності енергопостачальника за-
безпечити в майбутньому надійне і 
безперебійне постачання 
електроенергії  

Користувачі  Власники підприємства, органи управління
 
На рівні мети контролю економічної діяльності ЕПП доцільно виділити обов’язковість ін-

формування управління про повноту виконання заходів з безперебійного і надійного енергопо-
стачання регіону. Відтак, мета контролю розвитку його діяльності полягатиме у інформаційно-
му забезпеченні управління про повноту виконання заходів щодо забезпечення можливостей 
безперебійного і надійного енергопостачання регіону в майбутньому. Досягнення мети контро-
лю визначає необхідність вирішення завдань: в розрізі економічної діяльності ― оперативного 
інформування управління про кількість, тривалість відключень електроенергії, їх наслідки, 
об’єми завданих збитків; в розрізі ― інформування управління щодо причин і наслідків збоїв в 
поставці електроенергії з метою їх недопущення в майбутньому. 

Таким чином, виділення спільних і відмінних рис контролювання діяльності і розвитку пі-
дприємства, характеристика змін контролю економічної діяльності і розвитку під впливом спе-
цифіки енергопостачального підприємства дали змогу виділити особливості контролювання 
діяльності енергопостачального підприємства, орієнтованої на розвиток.  
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