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Власність в ринковій економіці суверенна, не залежить від влади, а 

гарантується і захищається нею. Відомий латиноамериканський економіст 

Ернандо де Сото надзвичайно важливу роль виводить закріпленню та 

специфікації прав власності, з яких на його думу розпочинається процес 

самоорганізації суспільства в ході якого воно тільки й в змозі поступально 

розвиватися [10, с. 80]. Саме тому, головне завдання при побудові ринкових 

відносин – це трансформація відносин власності, що потребує принципово 

нових відносини між державою, економікою та агентами. На державу 

покладається забезпечення конституційних гарантій, прав, свобод власника й 

умов для реалізації прав власності. Так як, саме вони є домінантною 

процвітання економіки.  
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АУДИТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Сучасні ринки електричної енергії розвиваються та функціонують в умовах 

невизначеності й інтенсивного зростання дестабілізуючих факторів, які негативно 
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впливають на здатність електроенергетичної системи підтримувати збалансованість 

та адаптованість, зокрема, її технологічних та економічних характеристик. Держава, 

використовуючи комплекс методів та інструментів, відповідає за регулювання 

процесів на енергоринку та виявлення зовнішніх і внутрішніх чинників, які 

викликають фінансові та інфраструктурні втрати суб’єктів ринку електричної 

енергії з метою попередження їх дії. Одним із найголовніших інструментів, який 

має вирішувати ці завдання, виступає аудит діяльності учасників 

електроенергетичного ринку. 

Проблемам організації та дослідження методичних засад аудиту 

господарських операції присвячені праці таких зарубіжних і вітчизняних авторів: Р. 

Адамса [1], Е. Аренса [2], С. Бичкової [3], Ф. Дефліза [4], Г. Дженіка [4],  

І. Пилипенка [5], С. Степанишина [6-7], та ін. Деякі аспекти щодо правил 

функціонування ринку електричної енергії, структурних, організаційних 

особливостей, які обумовлюють значення регулюючої ролі держави у формуванні 

відносин між учасниками ринку, висвітлено у наукових надбаннях таких 

дослідників: В. Дергачової [12], О. Долгальової [10], Н. Миці [11], С. Стофта [8], А. 

Тукенова [9] та ін. Проте динамічний характер розвитку ринку електричної енергії 

призводить до необхідності постійного оновлення переліку завдань, які пов’язані з 

формуванням принципів та процедурою проведення аудиту на підприємствах 

електроенергетичної галузі, підвищуючи інтерес до цієї економічної категорії з 

боку науковців і практиків у даній сфері. 

Методичні та організаційні заходи аудиту визначаються як специфікою 

самого клієнта, так і галуззю, в якій він здійснює свою господарську діяльність [13, 

с.188]. Аудит операцій, які відображають взаємовідносини суб’єктів ринку 

електричної енергії, являє собою складний інститут державного регулювання, який 

забезпечує взаємозв’язок між державою, електроенергетикою та суспільством. 

Деякі науковці виділяють окрему категорію державного аудиту, яка відповідає 

критеріям побудови дієвої структури інститутів регулювання і виконує функції 

збереження балансу інтересів держави, учасників енергоринку і кінцевих 

споживачів електроенергії [6-7]. Особливість державного аудиту полягає в тому, що 
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завдяки прогностичним та аналітичним можливостям цей інститут регулювання, з 

одного боку, виконує стратегічну функцію, дозволяючи обирати економічно 

обґрунтовані програми та концепції розвитку галузі, а, з іншого боку, забезпечує 

найбільш ефективне використання національних ресурсів. 

У світовій практиці проведення аудиту, крім державної, виділяють  

професійну концепцію регулювання аудиторської діяльності [14, с.7]. Ефективність 

цього способу організації і регулювання аудиту, який виступає інструментом 

державної регламентації дій і поведінки суб’єктів ринку електроенергії, у більшій 

мірі, залежить, від ступеня державного впливу на процедуру здійснення 

аудиторської діяльності, який буде відповідати конкретним умовам ринку.  

Налагоджений механізм державних інститутів та ефективна правова система 

комплексно вирішують проблеми регулювання функціонування ринку електричної 

енергії на постійній основі. Однак, удосконалення системи державного 

регулювання, пов’язаної з процесами оновлення електроенергетичного ринку, 

обумовлює порядок проведення тимчасових аудиторських кампаній у визначені 

терміни. Зокрема, до таких заходів можна віднести реформаційний аудит. Тобто, 

виникає необхідність проведення аудиту операцій, пов’язаних  зі зміною сучасної 

моделі ринку на нову із відповідною трансформацією всієї системи державного 

регулювання діяльності його суб’єктів. Зокрема, Степанишин С. [6-7], акцентував 

увагу на значенні державного аудиту, виділяючи конституційні ознаки 

аудиторського контролю. Обґрунтування ролі аудиту в системі державного 

регулювання взаємовідносин суб’єктів ринку електричної енергії надано на рис. 1. 

На сучасному етапі розвитку взаємовідносин суб’єктів ринку електричної 

енергії важливим завданням державного регулювання залишається пошук найбільш 

оптимального набору інструментів, використання яких буде забезпечувати 

максимальний ефект від впровадження державної політики в галузі 

електроенергетики. Аудит господарської діяльності учасників енергоринку 

покликаний проінформувати, надати об’єктивну оцінку та попередити як самих 

суб’єктів, так і зовнішніх користувачів, державні органи, про поточний стан 

облікових операцій та економічних процесів, які характеризують їх перебування на 
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ринку. Ступінь державного впливу на здійснення аудиторської діяльності залежить 

від мети аудиту, користувачів, які заінтересовані у результатах аудиторської 

перевірки, що обумовлює необхідність врахування багатьох аспектів під час 

застосування цього інструменту держрегулювання.  

 
Державне регулювання взаємовідносин суб'єктів електроенергетичного ринку

Державний аудит Аудит реформуванняПрофесійний аудит

Критерії, що 
визначають 
ступінь 

державного 
регулювання 
аудиторської 
діяльності

Державна політика, яка впливає 
на інтенсивність розвитку галузі 
через створення сприятливих 
умов, стимулюючих факторів 
або додаткових регуляторних 
бар'єрів, що відображається на 
процедурі та складності аудиту.

Забезпечити законодавчо 
врегульований, економічно 

обґрунтований аудит 
діяльності суб'єктів ринку 
електроенергії, який буде 
відповідати кожному етапу 
реформування вітчизняного 

енергоринку.

Структура ринку, яка 
формує певний набір 
правил та умови для 
кожної конкретної 
групи суб'єктів, що 

підлягають 
аудитуванню.

Суб'єкти ринку електричної енергії

Особливості 
нормативно-

правової бази, що 
регулює 

функціонування 
енергоринку та 
відносини між 

його учасниками.

Створити сприятливу 
економічно-соціальну середу 
для проведення якісного 
професійного аудиту. 

Надати повну об'єктивну 
інформацію щодо відображення 

облікових, розрахункових 
операцій, що відтворюють 
процеси на енергоринку та 
фактично відображають стан 

виконання державних концепцій 
і програм розвитку. 

Аудит орієнтований на потреби 
державних органів як ключових 
користувачів аудиторських 

висновків.

До основних користувачів 
аудиторського висновку 

належать треті особи, серед 
яких: інвестори, кредитори, 
банківські установи, страхові 

компанії, біржі тощо.

Користувачами виступають 
як державні органи, так і 
треті особи, які мають 

інтерес до 
трансформаційного процесу 

на енергоринку.

Ключові аспекти, що впливають на побудову системи аудита як інституту державного регулювання 
взаємовідносин суб'єктів ринку електричної енергії

Систематизованіс
ть та 

згалодженість 
державного 
апарату 

регулювання 
операцій на 
енергоринку.
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Примітка: складено автором на основі [13-14] 

 
Рис. 1. Роль аудиту в системі державного регулювання взаємовідносин суб’єктів 

ринку електричної енергії 

 
Зважаючи на стратегічну значущість процесів та відносин, які формуються 

між суб’єктами ринку електричної енергії, дослідження методичної основи, 

особливостей організації та регламентації аудиторської діяльності дозволяє 

сформувати комплексний підхід до здійснення аналітичної та прогностичної оцінки 

впровадження заходів державного регулювання у цій сфері. Таким чином, аудит 

стає сучасним соціально-економічним заходом в контексті впровадження 
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інституціональної теорії державного регулювання відносин між суб’єктами ринку 

електричної енергії.  
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ У ФОРМУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО 

СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ 

 

Для створення ефективної та соціально орієнтованої ринкової економіки, 

заснованої на успішній приватній ініціативі ключових господарюючих 

суб’єктів, необхідно забезпечити сприятливі інституційні умови. Найбільш 

активну роль у функціонуванні ринкової економіки відіграють, перш за все, 

підприємницькі структури, що на сучасному етапі розвитку мають в 

розвинених країнах всі ознаки соціальної свідомості та відповідальності. Не 

менше значення підприємництво має і для економік, що трансформуються, 

перебувають у стадії вирішальних реформ та не вирізняються ані сталістю, ані 


