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Основу роботи складають результати наукових досліджень, що проводились  за 
період 2004-2010 рр. згідно планів  науково-дослідних робіт ОНПУ та кафедри обліку, 
аналізу і аудиту. 

Авторами розглянуто проблему організаційно-методичного забезпечення фінансово-
господарського контролю енергопостачального підприємства. Виконано дослідження 
особливостей фінансово-господарської діяльності ряду енергопостачальних підприємств та 
на його підставі обґрунтовано сукупність методичних рекомендацій стосовно складу та 
змісту організаційно-методичного забезпечення системи фінансово-господарського 
контролю. Запропоновано відповідну систему показників оцінки стану фінансово-
господарської діяльності енергопостачального підприємства, що дозволяє оперативно 
приймати  обґрунтовані управлінські рішення по запобіганню банкрутства і покращенню 
його фінансового стану. 

Вступ підготовлено спільно з д.е.н., проф. Філипповою С.В., п. 1.1 – спільно з  д.е.н., 
проф. Філипповою С.В., Дашковським О.С. за результатами досліджень за тривалий період. 
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ВСТУП 
Сучасна криза в економіці України та інших країн СНД актуалізувала 

дослідження в сфері забезпечення економічної безпеки держави і 

конкурентоспроможності національної економіки. Паливно-енергетичний 

комплекс (ПЕК) є стратегічною галуззю, що впливає на ступінь незалежності і 

конкурентоспроможності країн. До факторів, що впливають на економічну 

безпеку держави впливає об’єднаність єдиної енергетичної системи, що стала 

спадщиною радянського союзу, подальша корпоратизація ПЕК, зокрема його 

енергопостачального сектору.  

Сьогодні, основним завданням сучасної реконструкції ПЕК визначено 

впровадження енергозберігаючих технологій (ЕТ). Проте, виконане 

дослідження показало, що проблему впровадження ЕТ необхідно розглядати з 

різних позицій. Іншими словами впровадження ЕТ стоїть на перетині багатьох 

спеціальностей, а отже потребує наукових розробок науковців за різними 

сферами науки.  

В науковій економічній літературі актуальні проблеми енергетичного 

бізнесу в електроенергетичній галузі комплексно розглянуто лише російськими 

науковцями практиками В.К.Паулі та Гітельманом Л.Д., Ратниковим Б.Е., 

проблеми пов’язані з аналізом та оцінкою ефективності фінансово-

господарської діяльності енергопостачальної компанії знайшли відображення в 

роботах Ованесова А., Бірюкової Є., Рассказова С.В., Шеберстова О. тощо, 

загальні питання розвитку галузі в Україні висвітлено в працях вітчизняних 

дослідників Бельтюкова Є.А., Чернухіної І.А., Мурги С.М., Замули В.Я., 

Шульги Ю.І., Недіна І.В., Яценка Л.В., Галазюка Н.Н., Амельницької О.В., 

Петрової Н.Б., Кальченко В.М., Цебень Р.Л., Мозенкова О.В., Буяк А.Є.та 

інших. Дослідниками порушено ряд значних проблем, проте, питання 

дослідження процесів контролю енергопостачальних підприємств, як суб’єктів 

та об’єктів впровадження ЕТ не порушено.  



 
 

Треба зауважити, що проблема фінансово-господарського контролю, його 

класифікації, сфер та напрямів застосування тривалий час глибоко 

досліджуються вітчизняними вченими, серед яких особливої уваги 

заслуговують праці Бутинця Ф.Ф., Дікань Л.В., Максимової В.Ф., Петренко 

Н.І., Сухарєвої Л.О.  

Враховуючи зазначене, метою наукового дослідження є обґрунтування 

теоретико-методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо 

організаційно-методичного забезпечення контролю фінансово-господарської 

діяльності енергопостачальної компанії.  

Об’єктом дослідження є процеси контролю фінансово-господарської 

діяльності енергопостачального підприємства, а предметом  теоретичні та 

методологічні підходи щодо організації системи контролю фінансово-

господарської діяльності енергопостачального підприємства та положення 

щодо її методичного забезпечення. 

Вступ підготовлено спільно з д.е.н., проф. Філипповою С.В., п. 1.1 – 

спільно з  д.е.н., проф. Філипповою С.В., Дашковським О.С. за результатами 

досліджень за тривалий період. 

Розраховано на науковців, що спеціалізуються у напрямку організаційно-

методичного забезпечення організаційно-методичного забезпечення фінансово-

господарського контролю енергопостачального підприємства. 

 

 


