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ПЕРЕДМОВА 
 
 
Реструктуризація паливно-енергетичного комплексу України призвела 

до виділення енергопостачальних підприємств до приватного сектору 

економіки, які функціонують в умовах природної монополії на енергопоставку 

в закріпленому регіоні.   Відтак, високої ступені актуальності набуває 

проблема узгодженості інтересів і можливостей зовнішнього середовища 

(споживачів, генеруючих і транзитних підприємств електроенергетичної 

промисловості) з технічною готовністю і управлінською зацікавленістю 

енергопостачального підприємства.  За таких умов, особливої актуальності 

набуває розгляд розвитку енергопостачального підприємства крізь призму 

контролю, як функції управління.  

В монографії представлено результати багаторічного дослідження 

процесів контролювання енергопостачальних підприємств. Структурно-

логічна схема дослідження склалась з трьох логічно ув’язаних розділів, які 

послідовно розкривають мету дослідження – розробити і обґрунтувати 

теоретичні положення і методичні підходи щодо формування економічного 

інструментарію контролювання економічної діяльності та розвитку 

енергопостачального підприємства і вироблення на їх основі рекомендацій 

стосовно його впровадження. Безумовно, майже кожній частині монографії 

притаманний дискусійний характер. Проте, вважаємо, що це не знижує її 

цінності у сфері продовження досліджень за напрямом контролювання 

діяльності і розвитку підприємств, зокрема, енергопостачальних. 

 


