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Вступ. Найбільш актуальним завданням сьогодні для енергопостачальних 

підприємств України є створення теоретичної бази і практичних інструментів для 

вирішування проблеми їх розвитку. Одним з найбільш важливих напрямів зростання 

ефективності роботи обленерго є впровадження системи контроліингу як складової 

процесу планування довгострокової та  оперативної діяльності цих підприємств. 
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Аналіз основних досягнень і літератури. Найважливіший внесок в 

осмислення проблем контролінгу, як інструменту в системі управління 

підприємством, внесли такі зарубіжні вчені, як: І. Ансофф , М. Блауг , Р. Буайе, Дж. 

Ван Хорн, Ю.Вебер, Р. Вейтілінгер, Дж. Р. Доусон, Н.Г. Данилочкина [1] , А.М. 

Кармінський[2], Р. Манн, Е. Майер, Є.О. Уткін, С.Г. Фалько, Д. Хан [4] та ін 

Зарубіжні вчені високо оцінюють можливості та перспективи контролінгу. 

У вітчизняній науці дослідження контролінгу, як наукової категорії і 

прикладних аспектів переваг його реалізації в умовах ринку, знайшло відображення 

в роботах таких вчених, як:  Д.В. Гулін та О.П. Максименко,  В. Івлєв та Т. Попова, 

О.О. Терещенко [3] та ін. Але недостатньо дослідженими є питання використання 

контролінгу у системі планування діяльності обленерго. 

Мета дослідження. Метою статті є дослідження сучасних особливостей 

планування ефективної роботи обленерго на основі теорії та практики контролінгу. 

Матеріали досліджень. Використання можливостей контролінгу дозволяє 

прискорити перехід економіки України на інноваційний шлях розвитку, оскільки 

стан економіки і, зокрема, електроенергетики, як інфраструктурної галузі, 

характеризується інерційністю. В даний час якісні показники енергетики, за 

оцінками експертів, у порівнянні з радянським періодом відповідають рівню 1946-

1976 рр. Протягом багатьох років обленерго недофінансовуються. НКРЕ щорічно 

для кожного обленерго встановлює тариф, затверджує інвестиційну програму, тобто 

адміністративно вказує куди направляти інвестиційні ресурси. Тарифне 

фінансування інвестиційних програм енергопостачальних компаній НКРЕ здійснює 

за залишковим принципом. У структурі оптової ринкової ціни електроенергії (ОРЦ) 

частка фінансування обленерго становить лише 11 %. Для порівняння, в Європі 

витрати на поставку втричі більше – 30-35%. 

У 2013 році при затвердженні фінансування інвестпрограм обленерго була 

встановлена норма прибутку на нульовому рівні. При такій системі обленерго 

працюють у збиток. Вони не можуть заробляти достатньо коштів, щоб 

модернізувати мережі та здійснювати свій подальший розвиток. 

На підставі викладеного планування діяльності енергопостачальних 

підприємств доцільно здійснювати у двох напрямах – збільшення доходів обленерго 

шляхом зміни політики ціноутворення (тарифоутворення) та зниження власних 

витрат за допомогою впровадження системи контролінгу. Контролінг дозволяє 

встановити контроль за досягненням як стратегічної (довгострокової), так і 

оперативної (тактичної, поточної) мети підприємства.  

Сутність стратегічного контролінгу полягає в забезпеченні виживання 

підприємства, його орієнтації на потенціал успіху, що може бути охарактеризований 

як шанси і ризики [1], а оперативного контролінгу – у формуванні засобів і методів 
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ефективного управління поточною метою підприємства, яка може бути визначена 

як прибутковість і ліквідність[2]. 

Результати дослідження. Отже, у компаніях галузі відчувається все більш 

нагальна потреба у впровадженні інноваційних технологій в систему управління. 

Вирішальну роль в цьому питанні може зіграти розвиток концепції контролінгу. Він 

створює таку систему управління, яка дозволяє відстежувати рух підприємства до 

наміченої стратегічної мети свого розвитку. Для цього доцільно фіксувати якісні 

(запобігання кризових ситуацій) і кількісні (обсяг і структура обороту, структура і 

величина витрат, відношення прибутку до капіталу та ін.) цілі підприємства. 

Координуючи, інтегруючи і направляючи діяльність системи управління обленерго 

на досягнення поставлених цілей, контролінг є механізмом саморегулювання на 

підприємстві. Впровадження контролінгу через координацію управлінської системи 

в компаніях дозволить здійснити перехід від традиційного управління «за станом» 

до «управлінню за результатами» на основі методології, закладеної в принципах 

бюджетування та менеджменту якості (стандарти ISO cерії 9000). 

Координація системи управління на основі контролінгу передбачає 

вдосконалення взаємозалежності дій і засобів всередині підприємства 

електроенергетики при реалізації управлінського рішення (управління за центрами 

відповідальності); узгодження в ході реалізації приватних цілей підрозділів і 

загальних (стратегічних) підприємства; розширення кількості та якості факторів і 

прогнозних змін економічної ситуації, що враховуються в процесі планування та 

побудові системи управлінського обліку; відстеження будь-якого інформаційно-

матеріального потоку в організації та отримання своєчасної, релевантної інформації 

з усіх сфер діяльності підприємства; розкриття причин відхилень і впливу факторів 

на економічну ситуацію, а також розширення можливостей розкриття резервів, 

оцінок ступеня ризиків, аналізу майбутнього стану. 

При оцінці ефективності системи контролінгу на енергопостачальних 

підприємствах доцільно використовувати методологію контролю, яка включає в 

себе контроль і аналіз показників, орієнтованих на результат (Р– критеріїв), і 

показників, орієнтованих на процес (П–критеріїв). Причому важливо не 

обмежуватися фінансовими показниками, а паралельно використовувати 

можливості аналізу і на основі нефінансових критеріїв, які набувають все більшого 

значення як інструмент стратегічного контролю. У цьому зв'язку оцінка показників 

повинна бути сумісна як з кількісними значеннями, так і з параметрами, що мають 

чисто якісну природу. 

Висновки. У підсумку контролінг дозволить забезпечити синхронізацію 

управління, спрямованого на підтримку (перевірка показників результату роботи по 

Р-критеріями) і управління, націлене на вдосконалення (дослідження і контроль 

процесів, що ведуть до конкретного результату по П-критеріями). 
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ І КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗАСОБІВ ПРАЦІ І 

НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 

Розглянуто аналіз існуючих наукових розробок з даного напряму. Підкреслено, що основну увагу слід 
приділити подальшому розвитку методів соціально-економічної оцінки підвищення довговічності та 

надійності засобів праці. Зосереджено увагу на необхідність подальшої розробки аналізуємих методів, в т.ч 

з урахуванням особливостей їх використання в конкретних умовах споживання. 

Ключові слова: якість, конкурентоздатність, довговічність, строки служби, надійність, метод 

радару. 

 

Вступ. Якість та конкурентоздатність засобів праці являють необхідну 

передумову створення ефективних нововведень. Тому принципи соціально-

економічної оцінки нової техніки співпадають з принципами визначення ефекту від 

поліпшення якості та конкурентоздатності інновацій. 

Аналіз основних досягнень і літератури. Останнім часом з’явилось ряд робіт 

відомих Українських вчених Г.А. Кривова та ін. [1], О.В. Михайленка [2], О. 

Білоруса та Ю. Моцейка [3] та ін. В них розглядаються переважно стратегічні задачі 

інноваційного розвитку Певний внесок в аналізуєму проблему зробили Р. М. 

Колєгаєв [4], П. А. Орлов [5], А. Фейгенбаум [6] та інші. 
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