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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Активна регулююча роль держави є однією з основних 

умов успішної розбудови соціально-орієнтованої економіки; така позиції є цілком 

аргументованою, передусім, за наявності такого стану товарного ринку, що має 

назву природніх монополій.  Зазначене в повній мірі стосується основної діяльності 

енергопостачальних компаній як суб’єктів природної монополії України, зокрема, 

послуг з постачання та передачі електричної енергії. Втім, таке регулювання в сфері 

природних монополій в цілому та діяльності енергопостачальних компаній зокрема 

має бути науково обґрунтованим та  економічно виваженим.  

Останні зміни в порядку ціноутворення в галузі енергопостачання призвели до 

запровадження єдиних роздрібних тарифів, що зрівняло практично всіх юридичних 

споживачів України в оплаті за спожиту електроенергію незалежно від обсягів 

спожитої електроенергії, заявленої потужності, групи, території розміщення тощо. 

Однак, таке вирівнювання суперечить існуючим умовам та правилам вільного 

ринкового ціноутворення, що, в свою чергу, не сприяє прозорості та 

обґрунтованості ведення ринкових відносин в енергетиці. Зазначене зумовило 

збільшення обсягів перехресного субсидіювання за рахунок територіального та 

міжгалузевого дотування одних споживачів іншими. На сьогодні значних втрат 

зазнають крупні промислові споживачі: на них покладається тягар перехресного 

субсидіювання населення, населених пунктів та інших дотаційних категорій 

споживачів, вартість електроенергії для яких вже останні кілька років практично в 3 

рази менше реальної її собівартості. Виникає потреба в існуванні достовірної 

економічної інформації про склад витрат на постачання та передачу електричної 

енергії, їх функціональний вплив на процеси тарифоутворення, що надає 

управлінський облік та аудит. 

Вивченню економічної сутності витрат діяльності, методичних і практичних 

аспектів управлінського обліку та аудиту результатів підприємницької діяльності 

суб’єктів присвячено праці як вітчизняних, так і зарубіжних науковців та фахівців-

економістів. Теоретичні питання витрат у контексті розвитку світової наукової 
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думки розглянуто у працях В. Мертенса, Ф. Ніксона, Б. Санто, Б. Ройзберга, Б. 

Твісса, Г. Фанделя, Й. Шумпетера, Х. Хауштайна, в контексті вітчизняної наукової 

думки - у працях М.І Бондаря, З. В, Гуцайлюка, В. П. Загороднього, С. В. Свірко, М. 

І. Скрипник, М. Хопчана; сутності та особливостей формування витрат по наданню 

виробничих послуг – у працях Л. Л. Антонюка, О. І. Волкова, І.М. Вигівської, З. В. 

Задорожного, Т.П. Карпової, С. О.Левицької, В. С. Савчука, Н.І. Пилипів; 

управлінського обліку – у працях Б. І. Валуєва, С. Ф. Голова, З. В. Гуцайлюка, З. В. 

Задорожного, М. В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, Ю. А. Кузьмінського, Я. Д. 

Крупки, Л.В.Нападовської, В. Ф. Палія, М. С. Пушкаря, В. В, Сопка, М. Г. 

Чумаченка; аудиту, зокрема, управлінського – у працях Ф. Ф. Бутинця, Г. М. 

Давидова, Н. І. Дорош, С. Я. Зубілевич, О.А.Петрик, В. С.Рудницького, В. В. Сопка, 

Р. Адамса, Е. А. Аренса, Ф. Л. Дефліза, Дж. К. Лоббека, Л. Д. Паркера, Дж. К. 

Робертсона, М. Б. Хірша та інших. Питання економічно-фінансової діяльності 

енергопостачальних компаній розглядали такі економісти, як О. Б. Антоненко, М. Й. 

Бурбело, О. О. Бірюков, В. Г. Дерзкий, Г. П. Домбровська,  В. М. Кальченко, І. Г. 

Карандакова, Н. С. Косар, Ю. А. Левицький, Л. М. Мельничук, У. Є. Письменна, М. 

В. Макарова, Б. С. Серебренніков та інші. 

Потреба в подальшому обґрунтуванні теоретичних основ процесів 

тарифоутворення послуг в енергопостачальних компаніях, необхідність створення 

чіткої, логічно обґрунтованої, ефективної комплексної системи обліку та аудиту 

послуг з постачання та передачі електричної енергії, недостатній рівень 

використання сучасного інструментарію управлінського обліку та операційного 

аудиту практичної реалізації зазначених господарських операцій обумовлюють 

актуальність дисертації, вибір теми і цільове спрямування роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку і 

аудиту Національного університету водного господарства та природокористування і 

є складовою частиною наукової держбюджетної теми «Вдосконалення обліку, 

аналізу, аудиту (контролю) економічних ресурсів суб’єктів господарювання та їх 

використання в умовах розвитку інформаційних технологій для забезпечення 
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конкурентоспроможності України у світлі сталого економічного розвитку держав» 

(номер державної реєстрації 0112U008290, 2013-2015 рр.). Автором особисто 

підготовлено пропозиції щодо удосконалення управлінського обліку та аудиту 

витрат на передачу та постачання електроенергії енергопостачальними компаніями 

України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є наукове обґрунтування  

та розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення організації та  методики управлінського обліку та аудиту витрат на 

постачання та передачу електроенергії енергопостачальними компаніями України як 

важливого інструменту для розвитку їх бізнесу. Для досягнення поставленої мети в 

роботі визначено і вирішено такі завдання: 

- розкрити особливості державного регулювання процесів тарифоутворення 

в енергетиці в контексті збалансованого вирішення соціально-економічних та 

екологічних потреб країни для інформаційного забезпечення прийняття 

управлінських рішень; 

- дослідити економічну сутність та класифікацію витрат на постачання та 

передачу  електричної енергії енергопостачальних компаній, їх нормативно-правове 

регулювання та особливості формування для потреб управлінського обліку та 

аудиту;  

- визначити та обґрунтувати концептуальну основу підсистеми 

управлінського обліку витрат на постачання та передачу електричної енергії як 

складової інтегрованої системи господарського обліку діяльності 

енергопостачальних компаній;  

- визначити методичні та організаційні підходи управлінського аудиту 

витрат на постачання та передачу електричної енергії, науково обґрунтувати 

доцільність його застосування з метою дотримання положень державної політики 

ресурсозбереження та соціально-економічного захисту споживачів енергетичних 

ресурсів;  

- визначити змістовність та форму представлення обліково-аналітичної 

інформації для потреб оперативного та стратегічного управління витратами на 
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постачання та передачу  електричної енергії, його організаційно-методичне 

забезпечення; 

- обґрунтувати оцінку якості надання послуг з постачання та передачі 

електричної енергії як об’єкту управлінського обліку та аудиту з урахуванням 

міжнародної практики та потреб вітчизняного суспільно-економічного розвитку; 

- розробити рекомендації щодо створення автоматизованого обліково-

аналітичного забезпечення менеджменту організації послуг з постачання та 

передачі електричної енергії  з урахуванням діючих на енергоринку України 

інтегрованих систем управління, відповідної міжнародної практики;  

- визначити вплив економічних факторів на процеси тарифікації вартості 

послуг з постачання та передачі електричної енергії із застосуванням прийомів 

математичного моделювання залежностей між показниками витрат на такі послуги 

та фінансового результату діяльності енергопостачальної компанії.  

Об’єктом дослідження є витрати на постачання та передачу електричної 

енергії суб’єктами енергоринку. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних, 

організаційних і практичних підходів управлінського обліку та управлінського  

аудиту витрат на постачання та передачу електричної енергії вітчизняними 

енергопостачальними компаніями. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, поставленої в роботі, було 

використано загальнонаукові та спеціальні методи, що ґрунтуються на системному 

вивченні економічних явищ, а саме: системного та комплексного аналізу, наукового 

узагальнення, історичний метод, методи порівняння та аналогій – в процесі 

дослідження сучасних економічних теорій та праць вітчизняних і зарубіжних вчених 

щодо витрат на надання виробничих послуг; методи конкретизації, узагальнення 

теоретичного та практичного матеріалу, аналізу бухгалтерських рахунків, вибірки – 

для вирішення завдань відображення витрат на надання послуг з постачання та 

передачі електричної енергії енергопостачальними компаніями в управлінському 

обліку; методи наукової абстракції, нормативний метод, метод коефіцієнтів і 

економіко-математичного моделювання, методи індукції та дедукції – для 
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проведення аудиту послуг з постачання та передачі електричної енергії в 

енергопостачальних компаніях. 

Інформаційною базою роботи є: офіційні статистичні дані; наукові праці 

вітчизняних та зарубіжних вчених; нормативно-законодавчі акти, методичні 

матеріали міністерств і відомств; звітні дані енергопостачальних компаній 

Рівненської, Житомирської, Київської областей; результати спеціальних обстежень, 

проведені автором. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці теоретико-

методичних положень і рекомендацій практичного характеру щодо вдосконалення 

управлінського обліку та аудиту витрат на постачання та передачу електричної 

енергії енергопостачальними компаніями. 

Основні результати, які були отримані в процесі вирішення поставлених 

завдань та становлять наукову новизну дослідження, полягають у наступному: 

удосконалено: 

- інформаційне забезпечення управлінського обліку витрат на постачання та 

передачу електроенергії в межах його методичних та організаційних положень, а 

саме: аналітичний внутрішньогосподарський облік витрат із збереженням 

методичної бази бухгалтерського, а також дані системної  реєстрації заходів 

адміністративного регулювання процесів формування витрат та їх оптимізації. Це 

дозволить забезпечити корисність обліково-аналітичної інформації для цільових 

потреб управлінського персоналу компаній; 

- організаційні положення внутрішнього управлінського аудиту витрат на 

постачання та передачу електроенергії з використанням аудиторських процедур за 

схемою «цілі – тести – процедури внутрішнього аудиту». Така послідовність етапів 

уможливить: оперативне виявлення відхилень фактичних витрат від запланованих з 

урахуванням проблемних питань регулювання витрат; прийняття стратегічних 

рішень щодо оптимізації процесів тарифоутворення; 

- методичні аспекти управлінського обліку та внутрішнього управлінського 

аудиту витрат на постачання та передачу електроенергії через систему показників 

результативності, зокрема: продуктивності - обсягу чистого доходу від надання 
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послуг; ефективності - співвідношення доходів від надання послуг до собівартості 

таких послуг; економічності - співвідношення фактично понесених витрат до 

запланованих (в розрізі їх класифікації); якості - підтвердження оцінки якості 

послуг, передбаченої в енергопостачальних компаніях внутрішніми Положеннями 

(стандартами) управління якістю. Зазначені показники результативності 

розкривають як оцінку витрат, так і їх динаміку;  

- методичні, організаційні та технологічні підходи автоматизації процедур 

управлінського обліку та внутрішнього управлінського аудиту витрат на базі 

програмного продукту SAP з використанням системи OLAP. Широкий діапазон 

технічних параметрів, можливість прикладного застосування програмних продуктів 

фахівцями компанії забезпечує оперативність цільового обліково-аналітичного 

забезпечення  витрат на постачання та передачу електроенергії; 

- практичне застосування методів математичного моделювання з метою 

прогнозування впливу витрат на постачання та передачу електроенергії в розрізі їх 

класифікаційних ознак на фінансовий результат енергопостачальних компаній, що 

дозволяє оперувати стратегічними значеннями витрат, плануючи їх адміністративне 

та ресурсне забезпечення; 

набули подальшого розвитку: 

- теоретичні засади управлінського обліку та аудиту витрат на постачання та 

передачу електроенергії через опрацювання положень економіко-правового 

регулювання діяльності вказаних суб’єктів  та, в контексті цього, класифікація таких 

витрат. Це дозволило підвищити аналітичний рівень обліку витрат, уніфікувати 

етапи узагальнення даних обліку та аудиту за обліковим та організаційним  

напрямками їх формування;   

- організаційні та методичні підходи функціонування управлінського обліку 

витрат на постачання та передачу електроенергії  через виокремлення центрів 

відповідальності «Витрати», в основі організації діяльності яких – обліково-

аналітична інформація за даними внутрішньогосподарського обліку витрат та їх 

організаційно-адміністративного забезпечення. Це дасть можливість забезпечити 
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цільову направленість такої інформації з урахуванням потреб забезпечення 

збалансованості функціонування енергопостачальних компаній; 

- показники оцінки якості надання послуг з постачання та передачі 

електроенергії, системи управління якістю шляхом  впровадження процесного 

підходу до організації послуг з постачання та передачі електроенергії. 

Запропоновані в роботі заходи дозволять враховувати реальне економічне 

забезпечення витрат на соціальні заходи та екологічну безпеку операційної 

діяльності енергопостачальних компаній; 

- методика та форми внутрішньої звітності центрів відповідальності 

«Витрати» за показниками нарахованих витрат та пов’язаних з ними зобов’язань, а 

також результатів адміністрування таких послуг; форми оперативних звітів для 

автоматизованого проведення процедур управлінського обліку та внутрішнього 

управлінського аудиту на базі програмного продукту SAP. Використання звітної 

інформації уможливить системний моніторинг переходу до стимулюючого 

регулювання витрат на постачання та передачу електроенергії через забезпечення 

оперативності та деталізації звітних форм. 

Практичне значення одержаних результатів. Значення результатів 

дослідження полягає у науковій обґрунтованості та прикладній спрямованості 

теоретичних положень, підходів і рекомендацій, викладених у роботі, використання 

яких приведе до поліпшення процесів управлінського обліку та аудиту, зокрема, в 

питаннях витрат на постачання та передачу електроенергії енергопостачальними 

компаніями України. 

Практичну спрямованість отриманих результатів підтверджено: довідкою 

Департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної 

адміністрації  про використання у роботі результатів наукових досліджень з питань 

контролю за формуванням показників фінансового результату діяльності на 

регіональному рівні (довідка № 01/1001-000-99 від 28.01.2015 р.); довідкою ПрАТ 

«Костопільський завод скловиробів» про використання методичних та практичних 

положень обліку і аудиту операційних витрат на етапах формування статей 

калькуляції собівартості готової продукції, раціональності списання прямих 
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виробничих та загальновиробничих витрат (довідка № 489 від 06.03.2015 р.); 

довідкою ПАТ «Рівнеобленерго» з питань впровадження математичного 

моделювання процесів тарифоутворення на етапах постачання і передачі 

електроенергії (довідка № 2768 від 14.05.2015 р.); довідкою Національного 

університету водного господарства та природокористування про впровадження в 

навчальний процес наукових досліджень з питань організації управлінського обліку 

операційних витрат (довідка № 001-384 від 25.02.2015 р.); довідкою Національного 

університету «Острозька академія» про використання результатів наукових 

досліджень з питань організації управлінського аудиту операційних витрат (на 

прикладі витрат на постачання та передачу електроенергії енергопостачальними 

компаніями) у навчальному процесі (довідка № 07 від 28.01.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійно 

виконаного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, розробки, висновки та 

пропозиції, викладені в ній, є особистим здобутком автора.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи пройшли апробацію на 10 наукових конференціях: Х 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фінансова система України: 

становлення та розвиток» (м. Острог, 18 травня 2012р.); ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Перспективи і пріоритети розвитку економіки України та її 

регіонів» (м. Луцьк, 11-12 жовтня 2012р.); ХІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Фінансова система України: становлення та розвиток» (м. Острог, 17-

18 травня 2013 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки» (м. 

Рівне, 8-9 квітня 2014 року); ХІХ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Економічна та соціальні інновації як фактор розвитку економіки» (м. Луцьк, 29-30 

травня 2014 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова 

система країни: тенденції та перспективи розвитку» (м. Острог 13-14 червня 2014 

р.); VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Підприємницька діяльність 

в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (м. Київ, 27 червня 2014 р.); IV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і механізми відтворення 
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ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції» (м. Рівне, 16-17 жовтня 

2014 р.); IІ Міжнародній науково-практичній конференції «Обліково-аналітичне 

забезпечення системи менеджменту підприємства» (м. Львів, 24-25 жовтня 2014 р.); 

VI Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми і перспективи 

розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» (м. Луцьк, 6 

грудня 2014 р.).  

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 19 наукових 

праць (в т.ч. 10 тез конференцій) загальним обсягом 6,9 друк. арк., з них: 7 – у 

наукових фахових виданнях (4,0 друк. арк.), 2 – у наукових фахових виданнях 

України, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах (0,9 друк. арк.), 10 

– у виданнях за матеріалами наукових конференцій (2,0 друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 202 сторінки друкованого тексту. Робота містить 25 таблиць на 

30 сторінках, 28 рисунків на 28 сторінках та 26 додатків на 65 сторінках. Список 

використаних джерел налічує 218 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

 СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА ПОСТАЧАННЯ ТА ПЕРЕДАЧУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 

ЕНЕРГІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ТАРИФІКАЦІЇ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ В 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЯХ УКРАЇНИ 

 

1.1. Економіко-правове регулювання діяльності енергопостачальних 

компаній України  

 

Функціональна вагомість електроенергетики є сьогодні беззаперечною: вона 

забезпечує функціонування усіх без винятку інших галузей економіки; поліпшує 

умови праці і виробництва; визнана як матеріальна основа науково-технічного 

прогресу, зростання продуктивності праці та соціально-економічної стабільності.  

Світовий досвід доводить, що без активної регулюючої ролі держави не може 

бути ефективної, соціально-орієнтованої економіки. В світі не існує країни з 

високорозвиненою економікою, в якій держава відсторонюється від регулювання 

ключових соціально-економічних процесів. З іншого боку, необхідність 

обов`язкового застосування механізмів державного регулювання обумовлена 

наявністю природної монополії. 

Зазначене в повній мірі стосується сфери послуг з постачання та передачі 

електричної енергії енергопостачальними компаніями. 

В умовах дефіциту генеруючих потужностей в об'єднаній енергосистемі 

України, перебоїв в енергопостачанні та, так званих, «віялових відключень» (яких не 

було останній десяток років) гостро стоїть питання електроенергетичного 

забезпечення держави.  В свою чергу, проблема ефективного функціонування 

природних монополій (в тому числі суб’єктів електроенергетики) стає 

першочерговим питанням державного регулювання, реформування та 

стимулювання економічного розвитку.  

Вітчизняна економіка – одна з найбільш енергоємних в світі: на виробництво 

одиниці валового внутрішнього продукту витрачається у 3-5 разів більше енергії, 

ніж в країнах Східної Європи [179]. Висока електроємність викликана істотним 
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технологічним відставанням багатьох галузей промисловості та житлово-

комунального господарства. Провідні економісти та політики неодноразово 

звертали увагу на той факт, що виробництво  електроенергії значно знижується у 

зв’язку з моральним та фізичним спрацюванням обладнання електростанцій, а також 

в результаті технічної відсталості розвитку галузі. 

Енергетика України має унікальні резерви потужностей з виробництва 

електроенергії, проте, здатність галузі стабільно забезпечувати економіку 

електроенергією обмежена низкою проблем, серед яких найсуттєвішими є такі: 

 моральний і фізичний знос основних засобів:  в результаті відсутності 

достатнього державного фінансування та  непривабливості галузі для приватних 

інвестицій близько 80 % основних засобів ТЕС та 60 %  основних засобів 

енергорозподільчих компаній повністю зношені;  

 низька ефективність виробництва й передачі електроенергії: споживання 

енергоресурсів на 35 % більше, а рівень втрат при її передачі вдвічі вищий, ніж у 

країнах-членах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);  

 критичний фінансово-економічний стан теплових генеруючих компаній і 

енергорозподільчих компаній;  

 велика заборгованість між суб'єктами енергоринку та інші [59]. 

До вищенаведених загальних проблем системного характеру доцільно також 

віднести недосконалість нормативного поля діяльності суб’єктів енергоринку, 

низьку результативність практичного адміністрування поточної господарської 

діяльності, що має такі наслідки: 

1) неповну поточну оплату за електричну енергію, внаслідок чого 

унеможливлюється  фінансово стабільне функціонування енергетичних компаній та 

підприємств електроенергетичної галузі через вимивання обігових коштів. В свою 

чергу, це не дозволяє ефективно провадити виробничо-господарську діяльність, її 

планування; 

2) недосконалість системи договірних відносин на Оптовому ринку 

електричної енергії України (далі – ОРЕ). Наслідком недосконалої системи 

договірних відносин є неповна поточна оплата за електричну енергію, господарські 
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конфлікти між суб'єктами ОРЕ та проблеми під час проведення розрахунків ціни і 

платежів, формування графіка навантаження;  

3) недосконалість системи тарифо- та ціноутворення, а саме: 

 невідповідність системи тарифоутворення для споживачів електричної 

енергії системі ціноутворення ОРЕ; 

 неповне відшкодування обгрунтованих витрат для суб'єктів ОРЕ; 

 недосконалість системи тарифоутворення на послуги магістральних та 

міждержавних електричних мереж. 

Як результат існування цієї проблеми  – формування  неоптимальних цін на 

електричну енергію , недостатньо економічно обґрунтовані тарифи на послуги 

учасників ОРЕ; 

4) обмеження платоспроможного попиту в межах ОРЕ (система лімітування): 

існуючі обмеження через систему лімітування попиту на електричну енергію 

знижують  прибутковість діяльності енергопостачальних компаній, ускладнюють 

виконання договірних зобов'язань перед споживачами електричної енергії; 

5) відсутність на сьогодні гарантій надійності та якості електропостачання, що 

може призвести до перебоїв у постачанні електричної енергії, показники якості якої 

не відповідають державним стандартам; 

6) високий рівень витрат електричної енергії в місцевих (локальних) 

електричних мережах, що продовжує збільшуватись. Це обумовлює погіршення 

фінансового стану енергопостачальних компаній, неповне забезпечення ними 

розрахунків за закуплену в Оптовому ринку електричну енергію і подальше 

накопичення боргів, погіршення стану електричних мереж (що, в свою чергу, 

призводить до подальшого зростання технологічних витрат електричної енергії); 

7) перехресне субсидіювання через оптову ринкову ціну на електричну 

енергію. Таке субсидіювання застосовується у зв'язку із регулюванням тарифів для 

населення, інших категорій споживачів, у тому  числі тих, хто користується 

диференційованими тарифами, а також окремих постачальників електричної енергії. 

Перехресне субсидіювання виникає внаслідок того, що неоптимальні рівні 

роздрібних тарифів стали заходом соціального захисту окремих споживачів (в 
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першу чергу, населення) за рахунок підвищення цін для інших споживачів, зокрема, 

промислових. 

Як негативний наслідок перехресного субсидіювання – завищення цін на 

електричну енергію для промислових підприємств через підтримання соціально 

необхідного рівня тарифу для населення, спотворення цінових критеріїв і 

економічно обґрунтованої собівартості, підтримка фінансового стану одних 

категорій споживачів за рахунок інших; 

8) невпевненість у стабільності діючого законодавства і неможливість 

відшкодування вкладених коштів та отримання прибутку, що суттєво стримує 

інвестиції в електроенергетику та інші [169]. 

Не зважаючи на те, що Концепція функціонування та розвитку оптового ринку 

електричної енергії України втратила свою чинність в жовтні 2014 року, 

вищезазначені проблеми (наведені в даній Концепції) не втратили свою 

актуальність, адже вони так і залишаються не вирішеними. 

Цей перелік проблематики сектору енергетики є далеко неповним. Серед 

проблем, які найчастіше озвучуються та першочергово обговорюються –

наростаючий процес старіння електромережевого обладнання енергопостачальних 

компаній, відсутність необхідних капітальних вкладень та найнижчі тарифи для 

населення серед країн Європи і країн пострадянського простору. Зокрема, останні 

покривають лише близько 25% економічно обґрунтованої величини, що призводить 

до функціонування механізму перехресного субсидіювання (побутових споживачів 

за рахунок промислових підприємств) [215]. 

З метою реформування енергетичного комплексу в умовах впровадження 

ринкових відносин в економіці незалежної України через реструктуризацію галузі, 

структурний поділ суб’єктів з монопольними та конкурентними видами діяльності 

при збереженні єдиної енергосистеми країни, а також через необхідність створення 

конкурентного ринку електроенергії виникла потреба у впровадженні державного 

регулювання електроенергетики. 

З цією метою Указом Президента України від 8 грудня 1994 року № 738 «Про 

Національну комісію з питань регулювання електроенергетики» була створена 
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Національна комісія регулювання електроенергетики України, як незалежний орган 

державного регулювання діяльності природних монополій в енергетиці та на 

суміжних ринках паливно-енергетичного комплексу України. Згодом, Указом 

Президента  України від 14 березня 1995 р. № 213 «Про заходи щодо забезпечення 

діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України» 

затверджено Положення про НКРЕ, відповідно до якого регулювання в 

електроенергетиці здійснює Комісія.  

В 2011 та 2013 роках з державним регуляторним органом двічі відбулися 

організаційні зміни: в 2011 році – перейменування Національної комісії 

регулювання електроенергетики України на «Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сфері енергетики» (НКРЕ) з повною передачею завдань та 

функцій; в серпні 2013 року Президент України ліквідував національні комісії, що 

здійснюють регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, утворивши 

єдину комісію у цих сферах – Національну комісію з  державного регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) [142; 161; 162]. 

Сьогодні НКРЕКП є органом державного регулювання діяльності у сферах 

енергетики та комунальних послуг, державним колегіальним органом, 

підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України. 

Cтановлення законодавчого підґрунтя державного регулювання в енергетиці 

стало можливим після розробки за безпосередньою участю Комісії та прийняття 

Верховною Радою України Законів України «Про електроенергетику» [131] та «Про 

природні монополії» [166]. 

Закон України «Про природні монополії» (діє в Україні з 2000-го року) 

визначив правові, економічні та організаційні засади державного регулювання 

діяльності суб`єктів природних монополій. 

Згідно з п.1 ст.1 даного Закону «природна монополія – це стан товарного 

ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови 

відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у 

зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру 

збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються (надаються) 
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суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими 

товарами (послугами) [166].  

Стосовно енергопостачальних компаній як суб’єктів природної монополії, то 

їх товарами, що реалізуються на ринку, є безпосередньо електрична енергія, а  

послугами – передача електричної енергії магістральними та міждержавними 

електричними мережами (або місцевими, локальними) та постачання електричної 

енергії. 

В умовах впровадження ринкових відносин в економіці (зокрема, в 

енергетиці) основними завданнями державного регулювання господарської 

діяльності на ринках, що перебувають у стані природної монополії, та суміжних до 

них ринків у паливно-енергетичному комплексі України є: 

– збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та 

споживачів товарів (послуг), що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних 

монополій; 

– забезпечення права споживачів електроенергетичної галузі на отримання 

товарів та послуг стандартизованої якості за економічно обґрунтованими цінами; 

– сприяння конкуренції у сфері виробництва та постачання електричної 

енергії з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей та 

ефективного використання енергетичних ресурсів; 

– формування цінової і тарифної політики для суб’єктів природних 

монополій в електроенергетиці. 

       В контексті проголошених на державному рівні принципів національного 

сталого розвитку доцільно додати: сприяння шляхом оптимізації 

тарифоутворюючих процесів збалансованому соціально-економічному та 

екологічному розвитку суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), що є споживачами 

енергетичних ресурсів. 

Регулювання діяльності монополії – це захист ринку та споживачів від 

негативного впливу таких монополій, перешкоджання створенню монополій на 

потенційно конкурентних ринках.  
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НКРЕКП  на сьогодні здійснює загальнодержавне регулювання діяльності 

природних монополій в електроенергетиці шляхом: 

– встановлення цін і тарифів на виробництво електроенергії, передачу та 

постачання електроенергії природними монополіями, роздрібних тарифів на 

електричну енергію для населення; 

– регулювання ринків електроенергії через: погодження Договору між 

членами Оптового ринку електроенергії (ОРЕ) та, відповідно, Правил ОРЕ; 

затвердження рішень Ради ОРЕ; участь у платіжно-розрахункових відносинах між 

членами ОРЕ; розробку та затвердження Правил користування електричною 

енергією; 

– ліцензування та контролю за підприємницькою діяльністю на основі 

розробки, затвердження і виконання Умов і Правил здійснення підприємницької 

діяльності, видачі ліцензій. 

Метою державного регулювання  ціноутворення в електроенергетиці є: 

1) захист економічних інтересів споживачів від можливого  завищення 

тарифів на електроенергію; 

2) створення механізму оптимального співвідношення економічних інтересів, 

з одного боку – виробника електричної енергії в частині забезпечення достатності 

отримуваних коштів для розширеного відтворення, і споживачів електроенергії в 

частині забезпечення конкурентоспроможності продукції та рівня соціальної 

захищеності; 

3) створення для виробника електричної енергії умов, які стимулюють 

оптимізацію тарифу на основі підвищення ефективності діяльності, використання 

нової техніки, передових  технологій і організаційних рішень при забезпеченні 

необхідного рівня безпеки, скорочення непродуктивних втрат та підвищення 

економічної обґрунтованості інвестиційних проектів; 

4) забезпечення можливості короткострокового і довгострокового 

прогнозування зміни рівня тарифів на електричну енергію для споживачів. 

Для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, 

забезпечення потреб споживачів в електричній енергії за мінімально можливою 
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ціною на основі конкуренції між виробниками та постачальниками електричної 

енергії, забезпечення надійного електропостачання споживачів, а також фінансової 

стабільності та прибутковості галузі, виявлення інтересу до неї з боку потенційних 

вітчизняних та зарубіжних інвесторів у 1996 р. в Україні за безпосередньої участі 

НКРЕ створено оптовий ринок електричної енергії (ОРЕ). 

Основні правові та організаційні засади, які регулюють загальні умови 

функціонування діючої моделі ОРЕ, визначені Конституцією України, Законом 

України «Про електроенергетику», нормативно-правовими актами Президента 

України, Уряду та Національної комісії регулювання електроенергетики. 

Правовою базою функціонування діючого ОРЕ є прийнятий Верховною Радою 

України 16 жовтня 1997 р. Закон «Про електроенергетику» [131]. Згідно з ним, 

купівля та продаж всієї електричної енергії, виробленої на електростанціях, увесь її 

оптовий продаж здійснюються лише на Оптовому ринку електричної енергії 

України. 

Законом України «Про електроенергетику» визначено основні засади 

функціонування роздрібного ринку електричної енергії, серед яких: 

– взаємні відповідальність, права та обов’язки енергопостачальників та 

споживачів у процесі купівлі-продажу електричної енергії; 

– забезпечення доступу до електричних мереж; 

– захист прав споживачів [131]. 

Серед основних завдань НКРЕКП в частині регулювання діяльності на 

роздрібному ринку електричної енергії: 

1) розроблення та затвердження правил користування електричною енергією; 

2) розроблення та затвердження правил приєднання електроустановок до 

електричних мереж, типових форм договорів про приєднання, типових форм 

технічних умов, методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до 

електричних мереж та порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок 

до електричних мереж; 

3) розроблення і затвердження показників якості послуг з електропостачання 

та здійснення моніторингу за їх дотриманням;  
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4) контроль за додержанням енергопостачальниками умов та правил 

здійснення ліцензованої діяльності; 

5) захист прав споживачів електричної енергії. 

Оптовий ринок електричної енергії України створено на підставі Договору 

між його членами (Договір), яким визначається мета, умови діяльності, права, 

обов’язки і відповідальність його учасників. Сторонами Договору є виробники 

електричної енергії, постачальники електричної енергії за регульованим тарифом, 

постачальники електричної енергії за нерегульованим тарифом (незалежні 

постачальники електричної енергії), оптовий постачальник електричної енергії – ДП 

«Енергоринок» (Додаток А). 

Зважаючи на те, що значна частина учасників ОРЕ є природними 

монополіями, його функціонування здійснюється з урахуванням положень Законів 

України «Про природні монополії», «Про захист економічної конкуренції» та «Про 

захист від недобросовісної конкуренції». 

Відповідно до законодавства всі виробники продають, а всі постачальники 

купують електричну енергію на ОРЕ (модель «єдиного покупця»). Усі виробники та 

постачальники електричної енергії мають рівноправний доступ до ОРЕ та послуг з 

передачі енергії електричними мережами, укладають договори купівлі-продажу 

електричної енергії з ДП «Енергоринок».  

Спрощена функціональна схема Оптового та роздрібного ринків електричної 

енергії України наведена в на Додатку Б. 

Повну функціональну схему роздрібного ринку електричної енергії України 

наведено в Додатку В [134]. 

Як видно з рисунка в Додатку Б, одним з учасників оптового і роздрібного 

ринків є електропередавальні організації України. Слід відмітити, в науковій 

літературі одночасно з даним терміном застосовуються такі дефініції, як 

«енергопостачальна організація», «енергопостачальник», «постачальник 

електричної енергії» (таблиця Додатку А). 

Згідно ст.1 Закону України «Про електроенергетику», енергопостачальники – 

учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електричну 
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енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам, або з 

метою її експорту та/або імпорту [131].  Аналогічне визначення зустрічається в п.2 

загальних положень Правил користування електричною енергією для населення 

(далі – ПКЕЕН) [155].  

Термін «енергопостачальник» застосовується і до суб'єкта господарювання, 

що отримав ліцензії НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з 

передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та 

постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території 

(п.1.2 Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних 

коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії) [143]. Тобто, це 

поняття охоплює значно більше коло функціональних можливостей і характеристик 

суб’єкта господарювання.  

За змістовим наповненням останнє з двох наведених визначень 

енергопостачальника тотожне дефініції «електропередавальна організація», що 

наводиться в Правилах користування електричною енергією (далі – ПКЕЕ). Так, 

згідно в п. 1.2 ПКЕЕ «електропередавальна організація - суб'єкт господарювання, 

який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з 

передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними 

мережами, або місцевими (локальними) електричними мережами, а також суб'єкт 

господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення 

підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 

електромережами та ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької 

діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює 

свою діяльність на закріпленій території» [154]. 

Щодо трактування сутності електропередавальної організації в Законі України 

«Про електроенергетику», то це суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність з 

передачі електричної енергії відповідно до ліцензії [131, ст.1]. Отже, в даному 

випадку у коло функціональних обов’язків електропередавальної організації 

входить лише забезпечення передачі електроенергії магістральними або місцевими 

(локальними) електромережами.  
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Як видно з вищенаведеного аналізу законодавчо-нормативних положень, 

визначення електропередавальної організації з ПКЕЕ є більш повним та ґрунтовним 

трактуванням. Під нього підпадають як юридичні особи, що займаються лише 

передачею електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами, так і ті, 

що одночасно здійснюють і передачу, і постачання електроенергії.  

Для дотримання термінологічної єдності в подальших дослідженнях наукової 

роботи вищенаведений термін «електропередавальної організації» ототожнимо з 

поняттям «енергопостачальна компанія». Таким чином, енергопостачальна компанія 

– ліцензований учасник ринку електричної енергії, який закуповує електричну 

енергію та допоміжні послуги на даному ринку, здійснює передачу, розподіл 

електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання 

електричної енергії споживачам електроенергії за регульованими тарифами.  

Зазначимо, що під «передачею електроенергії місцевими (локальними) 

електромережами» розуміється діяльність енергопостачальної компанії з 

транспортування власними місцевими мережами електроенергії, закупленої на 

Оптовому ринку, як безпосередньо самою компанією, так і іншими 

енергопостачальниками за нерегульованим тарифом («незалежними 

постачальниками») на відповідному класі напруги. За таку діяльність останні (так 

звані «транзитчики») сплачують енергопостачальній компанії  плату за тарифами на 

передачу, затвердженими державним регулятором саме для даної 

енергопостачальної компанії. 

В свою чергу, постачання електроенергії за регульованим тарифом – це 

діяльність компанії з продажу (реалізації) електроенергії кінцевим (власним) 

юридичним та побутовим споживачам за цінами, встановленими державою, тобто 

єдиними роздрібними тарифами. Однією із складових частин таких цін є тарифи на 

передачу та тарифи на постачання електроенергії. Тобто ціна, за якою відбуваються 

розрахунки за спожиту електроенергію, враховує витрати як на транспортування та 

технічне обслуговування електромереж, так і витрати, пов’язані з прямою 

реалізацією енергії – супроводжуючі комерційні витрати.  
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Щодо місця енергопостачальних компаній в структурі ринку електричної 

енергії України, то на рис. 1.1 можна побачити, що вони є суб’єктами  роздрібного 

ринку електричної енергії – системи відносин, які виникають у процесі продажу і 

купівлі електричної енергії між постачальниками електричної енергії та кінцевими 

споживачами (Додаток В). 

 

АЕС – атомна електростанція 

ТЕС - теплова електростанція  
ГЕС – гідроелектростанція 

ДП «Енергоринок» – державне підприємство «Енергоринок» 
 

Рис. 1.1 Схема діючого Оптового ринку електроенергії [систематизовано  

автором] 

 

Енергопостачальні компанії у вищевикладеному трактуванні ми також 

ототожнимо з терміном «постачальники за регульованим тарифом». Приймаємо до 

уваги лише ті розподільчі компанії, які мають власні локальні мережі, проводять 

закупівлю електроенергії в ДП «Енергоринок» (на підставі укладених договорів) та 

реалізують закуплену електроенергію кінцевим споживачам за тарифами, які 
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регулюються НКРЕКП. Зокрема, відповідно до пункту 2.2 Умов та Правил за 

регульованим тарифом постачальник електричної енергії за регульованим тарифом 

(тобто енергопостачальна компанія) повинен займатися ліцензованою діяльністю на 

закріпленій території. Ця територія визначена та закріплена за відповідним 

ліцензіатом [160].  

Станом на 01.07.2014 року територія кожної області України закріплена за 

визначеною енергопостачальною компанією (24 компанії відповідно до кожної 

області та одна в Автономній Республіці Крим), а також декілька 

енергопостачальних компаній здійснюють діяльність лише в містах обласного 

значення (м. Київ та м. Севастополь). Щодо характеристики форм власності, то 

кількість компаній, контрольні пакети акцій яких перебувають у приватній 

власності, становить 21 (Додаток Д). Влітку 2014 року Міністерством енергетики та 

вугільної промисловості України було узгоджено з Фондом державного майна 

України перелік ще з шести енергопостачальних компаній ("Запоріжжяобленерго", 

"Миколаївобленерго", "Тернопільобленерго", "Хмельницькобленерго", 

"Харківобленерго", "Черкасиобленерго"), контрольні пакети акцій яких будуть 

виставлятися на продаж [171]. 

Варто зазначити, що діяльність у сфері розподілу електричної енергії, а саме 

передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами суб'єктів 

природних монополій, відповідно до п.1 ст.5 Закону України «Про природні 

монополії», підпадає під коло дії державного регулювання. 

Окрім того, НКРЕКП з метою збалансування інтересів споживачів 

електроенергії, суб’єктів ринку енергетики та держави, забезпечення прозорості і 

відкритості діяльності на ринку електричної енергії, захисту прав споживачів на 

роздрібному ринку електричної енергії розробляє нормативно-правові акти, які 

регулюють відносини між споживачами та енергопостачальниками на роздрібному 

ринку електричної енергії. До них відносяться такі документи: 

1. Правила користування електричною енергією [154]; 

2. Правила користування електричною енергією для населення [155]; 
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3. Методика обрахування плати за спільне використання технологічних 

електричних мереж [136]; 

4. Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої 

внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією 

[135] та ін. 

НКРЕКП системно проводить роботу з удосконалення регуляторної бази на 

роздрібному ринку електричної енергії на основі узагальнень пропозицій та 

зауважень учасників ринку. 

Залежно від завдань, що вирішуються державою, та форм її втручання в 

економіку, державне регулювання сфери енергетики поділяється на ринково-

організаційне і фінансове. При цьому, ринково-організаційне регулювання визначає 

правові обмеження для підприємств всіх форм власності: обмеження цін; обмеження 

прибутку, витрат; розширення тарифних зобов`язань; визначення умов доступу до 

товарів та послуг; встановлення стандартів якості. Фінансове регулювання – це 

пряме державне втручання в ринкові події шляхом надання державної підтримки у 

вигляді субвенцій, субсидій, дотацій. 

Слід підкреслити, що державне регулювання необхідно відрізняти від 

державного управління (вироблення та реалізація рішень), державного планування 

(постановка цілей, шляхів, способів і механізмів їх досягнення), економічного 

програмування (підготовка та реалізація програм економічного розвитку) і 

економічного прогнозування (прогнози макроекономічних показників). 

Узагальнюючи в контексті теми дослідження, можна стверджувати, що 

економіко-правове регулювання (ЕПР) діяльності енергопостачальних компаній – це 

комплексна система забезпечення на макро-, мезо- та мікрорівнях результативності 

їх господарської діяльності на засадах раціонального використання виробничих 

ресурсів (в першу чергу, енергетичних), збалансованості соціально-економічних та 

екологічних показників, що включає: нормативно-законодавче регулювання; 

оперативне та перспективне планування; економічне програмування та 

прогнозування; заходи організаційно-адміністративного забезпечення. 
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Концептуальною основою ЕПР діяльності енергопостачальних компаній є діюча 

правова база та їх фінансова звітність.  

Основне завдання державного регулювання - підвищення ефективності 

природних монополій і зниження вартості їх продукції шляхом створення 

пріоритетів для розвитку ефективних виробників, стимулюючи їх, водночас, до 

більш напруженої та інтенсивної роботи в інтересах суспільства.  

У періоди посилення ролі приватного бізнесу державі стає вигідним залучення 

коштів приватних інвесторів шляхом приватизації природних монополій за умови 

збереження впливу держави на їх регулювання. Результати проведених у США 

статистичних досліджень енергетичних підприємств, які функціонують в умовах 

конкуренції та монополії, показали, що загальні витрати у розрахунку на одиницю 

кінцевої продукції підприємств, порівняно з витратами підприємств з числа 

природних монополій, у середньому на 16% нижчі. Причому, такий результат 

досягається за рахунок поточних витрат, оскільки одноразові витрати на одиницю 

кінцевої продукції в енергетичних підприємств завжди є вищими, ніж у аналогічних 

підприємств, які є природними монополіями [216]. 

НКРЕКП постійно проводить роботу зі встановлення тарифів на передачу 

електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання 

електроенергії за регульованим тарифом для енергопостачальних компаній.  

Нормативною базою для розрахунку та встановлення даних тарифів є Процедура 

встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за 

регульованим тарифом (постанова НКРЕ №801) [156], Тимчасова методика 

розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу 

електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання 

електроенергії [158]. 

Тарифи на передачу та постачання електроенергії кожної енергопостачальної 

компанії індивідуальні, ґрунтуються на компенсації економічно обґрунтованих 

витрат для здійснення ліцензованої діяльності з передачі та постачання 

електроенергії та формуються під впливом багатьох чинників, зокрема, це: 
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структура і стан електромереж компанії; обсяги втрат електроенергії в мережах; 

структура і обсяг споживання електроенергії; площа території, що обслуговується 

тощо. 

В 2001 році для п’яти обласних енергопостачальних компаній, в яких 

відбулася приватизація контрольних пакетів акцій,  НКРЕ було розроблено і введено 

в дію Порядок визначення роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на 

передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на 

постачання електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за 

регульованим тарифом, що забезпечують повну оплату електроенергії, купованої 

ними на Оптовому ринку електроенергії України [147]. Даний Порядок визначення 

тарифів спрямований на забезпечення відповідної окупності інвестицій у розвиток 

електричних мереж та підвищення інтересу власників, які здійснили приватизацію 

енергопостачальних компаній  

Відповідно до умов здійсненої приватизації, методологія визначення тарифів 

на передачу та постачання електроенергії була затверджена саме вищезгаданим  

Порядком визначення тарифів і відрізнялася від стандартної методології інших 

енергопостачальних компаній. Основна відмінність полягає в тому, що для цих 

п’яти компаній при затвердженні тарифів на передачу та постачання рівень витрат, 

які входять в структуру тарифів, лише індексувався та практично не переглядався 

Комісією з 2001 року. Разом з тим, встановлювався певний рівень норми прибутку 

на базу нарахування (вартість пакету акцій компаній).  

Для решти енергопостачальних компаній України рівень тарифів на передачу та 

постачання визначався за  Процедурою встановлення або перегляду тарифів для 

ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами 

та з постачання електроенергії за регульованим тарифом [156]. 

Однак, у зв’язку зі складною економіко-енергетичною ситуацією в Україні в 

2014 році, з метою  уніфікації підходів до тарифного регулювання та недопущення 

значного зростання тарифів на передачу та постачання електроенергії виникла 

необхідність впровадження загальної системи тарифоутворення для приватизованих 

у 2001 році енергопостачальних компаній, скасування дії Порядку визначення 
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тарифів (тобто, постанови НКРЕ від 02.04.2001 № 309), а з нею – скасування 

врахування норми прибутку в складі тарифних витрат на передачу та постачання 

електроенергії, а також припинення зобов’язань регулятора щодо повернення 

компаніям внесених коштів на виробничі інвестиції. 

Отже, всі енергопостачальні компанії станом на 2015 рік переведені на єдину 

методологію формування тарифів на постачання та передачу електроенергії 

«витрати плюс», яка своїми принципами передбачає жорсткий зв'язок між 

витратами та тарифами на послуги передачі та постачання електроенергії. 

Даний метод не відповідає стандартам, визначеним директивами ЄС, тому що 

він не дає стимулів для підприємств, що підпадають під державне регулювання, 

скорочувати видатки та підвищувати ефективність. 

Згідно з теорією управлінського обліку ціноутворення за принципом «витрати 

плюс» – такий метод, при якому ціну визначають шляхом додавання до собівартості 

продукції певної частки прибутку у вигляді націнки: 

                                     Ціна = Витрати + Націнка                                    (1.1) 

Сума націнки розраховується, виходячи з її рівня у відсотках до базових 

витрат, взятих за основу при визначенні ціни. При цьому, для галузі енергетики 

відсотки не мають сталої методики розрахунку та критеріїв встановлення їх розмірів 

[79]. 

Формування ціни за методом «витрати плюс» та врахування вищевикладених 

витрат є неефективними для економіки держави, оскільки, не лише не заохочує 

суб’єктів господарювання до економії ресурсів, але й  стимулює енергопостачальні 

компанії до нарощування операційних витрат. Сучасна практика передбачає при 

перегляді тарифів на послуги, що надаються суб’єктами природних монополій, за 

базу приймати витрати попереднього періоду. Всі неефективні витрати, включені 

під час попередніх переглядів, зберігаються, а з кожним переглядом тарифів їх 

частка в сумарних витратах зростає.  

Поряд з цим, поза увагою залишаються елементи впливу на розмір націнки 

факторів та результатів економічного національного розвитку: темпів інфляції, 

розмірів державних запозичень (боргу), національного ВВП звітного періоду, 
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платоспроможності населення, рівня безробіття тощо. Методика ціноутворення не 

мотивує суб’єктів енергоринку до вкладання інвестицій в розвиток технічного 

оснащення галузі та впровадження інноваційних технологій як в сфері виробництва 

електроенергії, такі і на етапах її передачі споживачеві. 

Дослідження підтверджують, що на даний час існуючі тарифні методології не 

забезпечують повного покриття операційних витрат, пов’язаних із здійсненням 

регульованої діяльності: в більшості з них не передбачається нарахування прибутку 

на інвестований капітал. Діюча система регулювання орієнтована переважно на 

централізовані інвестиції і не передбачає залучення приватного капіталу [69; 99; 

200]. 

Згідно чинної Процедури встановлення або перегляду тарифів у розрахунку 

витрат з передачі та постачання енергопостачальної компанії головну роль 

відіграють саме операційні витрати (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, 

відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати) [156]. 

Диференціація за класами напруги відбувається в залежності від напруги в 

точці продажу електричної енергії, яка встановлюється на межі балансової 

належності, відповідно до умов договору про постачання електричної енергії. На 

даний час при формуванні тарифів на передачу та постачання електричної енергії 

енергопостачальними компаніями застосовується Порядок визначення класів 

споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги [126].  

Одночасно, поділ тарифів на постачання між 1 та 2 групою здійснюється 

залежно від категорій споживачів: до 1 групи належать споживачі промислові та 

прирівняні до них комерційні, сільськогосподарські споживачі-виробники, 

непромислові; до 2 групи – міське та сільське населення.  

Формули для розрахунку вищенаведених типів тарифів наведені в Додатку Д1.  

Вважаємо, що при ціноутворенні існують суб’єктивні підходи та недостатня 

економічно-організаційна обґрунтованість складових розрахунку тарифів на 

постачання та передачу електроенергії, оскільки, на величину тарифів впливають 

лише два фактори – операційні витрати на передачу та постачання електроенергії 

(які, за суб’єктивним рішенням Комісії, енергопостачальні компанії очікувано 
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будуть нести при здійснення того чи іншого ліцензованого виду діяльності) та 

обсяги з передачі та постачання електроенергії. 

Отже, на зростання тарифів енергопостачальні компанії можуть намагатися 

вплинути двома шляхами: показувати чим більші витрати при стабільних обсягах 

електроенергії, або ж, навпаки – занижувати власні обсяги передачі та постачання 

електроенергії, якщо регулятор фіксує величину тарифних витрат. 

Знаючи про такі важелі «впливу» і намагання енергопостачальних компаній, 

Комісія переглядає статті витрат в бік зростання переважно лише на індекс 

промислових цін або з урахуванням інших загальнодержавних макроекономічних 

факторів, щоб не допустити необґрунтованого завищення витрат, включених в 

тарифи. Комісія також самостійно здійснює прогнози обсягів передачі та постачання 

електроенергії кожної компанії на період встановлення тарифів з урахуванням 

фактичних обсягів попереднього періоду та об’єктивних факторів їх можливого 

росту.  

НКРЕКП постійно проводить роботу щодо регулювання тарифів на передачу 

електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання 

електроенергії за регульованим тарифом. 

Зокрема, у 2014 році (як і в попередні роки) НКРЕКП було здійснено аналіз 

діяльності енергопостачальних компаній за 2013 рік. У результаті аналізу 

встановлено, що енергопостачальні компанії отримали додатковий дохід за рахунок 

перевищення фактичних обсягів корисного відпуску електроенергії споживачам, 

порівняно із затвердженими в тарифах на передачу та постачання електроенергії. 

Враховуючи результати аналізу щодо отриманого доходу 

енергопостачальними компаніями за попередній рік та понесені фактичні витрати на 

ліцензовану діяльність, зважаючи на регулярні звернення компаній щодо 

коригування структури тарифів за окремими статтям, за якими відбувається 

обґрунтоване зростання витрат, Комісією можуть проводитися заходи щодо 

упорядкування діючої на момент перегляду структури тарифів на передачу та 

постачання електроенергії з урахуванням фактичного зростання обсягів корисного 

відпуску електроенергії. 
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Динаміка середньозважених тарифів на передачу та постачання електроенергії 

за 2009 – 2014 роки наведена на рис. 1.2. 

 
Рис. 1.2. Динаміка середньозважених тарифів на передачу та постачання 

електроенергії у 2009–2014 рр. [134] 

 

Роздрібні тарифи для споживачів формуються з урахуванням вимог постанови 

Кабінету Міністрів України «Про перехід до єдиних роздрібних тарифів на 

електричну енергію, що відпускається споживачам» [165]. Згідно з нею, з 01 вересня 

2005 року НКРЕ було проведено впровадження єдиних тарифів на електричну 

енергію, що відпускається для кожного класу споживачів (крім тарифів на 

електричну енергію на побутові потреби населення, населених пунктів та 

зовнішнього освітлення), забезпечує рівні умови споживання та оплати 

електроенергії для усіх споживачів відповідного класу напруги. 

Запровадження єдиних роздрібних тарифів зрівняло практично всіх 

юридичних споживачів України (промислові підприємства, міський та залізничний 

електротранспорт, сільськогосподарських виробників та ін.) в оплаті за спожиту 

електроенергію незалежно від її спожитих обсягів, заявленої потужності, групи, 

території розміщення тощо.  

Таке вирівнювання суперечить існуючим умовам та правилам вільного 

ринкового ціноутворення, так як поставило в нерівне становище незалежних 
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постачальників за нерегульованим тарифом. А це, в свою чергу, не сприяє 

прозорості та обґрунтованості ведення ринкових відносин в енергетиці.  

На даний час в законодавстві України розроблено та діє ряд документів, якими 

регулюється розрахунок та формування роздрібних тарифів на електроенергією, а 

саме: 

1. Порядок формування роздрібного тарифу на електроенергію для 

споживачів (крім населення та населених пунктів) ліцензіатами з постачання 

електроенергії за регульованим тарифом [153]. 

2. Порядок розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, 

що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів 

та зовнішнього освітлення, на території України [152]. 

3. Тимчасова методика розрахунку роздрібного тарифу на спожиту 

електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) 

електромережами та тарифу на постачання електроенергії [158]. 

Роздрібний тариф на електроенергію в Україні складається з оптової ринкової 

ціни (надалі – ОРЦ), тарифу на передачу, тарифу на постачання електроенергії і 

економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат на транспортування 

електроенергії, які щорічно затверджуються НКРЕКП для кожної компанії. Крім 

того, роздрібний тариф ураховує відшкодування частини нетехнічних (комерційних) 

витрат та інші фактори. 

Структуру середніх роздрібних тарифів для непобутових споживачів (згідно 

даних НКРЕКП за 2014 рік) наведено на рис. 1.3. 

Усвідомлюючи важливість для економіки і суспільства стабільності 

роздрібних цін на електроенергію, НКРЕКП протягом 2014 року впроваджувала 

заходи щодо недопущення необґрунтованого зростання роздрібних тарифів шляхом 

жорсткого контролю за формуванням їх складових. 
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Рис. 1.3. Структура середніх роздрібних тарифів на електроенергію в 2014 

р. [134] 

 

Підвищення середньозважених роздрібних тарифів на електричну енергію для 

споживачів у 2014 році (порівняно з 2013 роком) обумовлено, в основному, 

зростанням ОРЦ. При цьому, на початок 2014 року спостерігалася тенденція до 

зниження частки тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) 

електромережами в структурі роздрібного тарифу на електроенергію (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Структура середньозважених річних роздрібних тарифів на 

електроенергію для непобутових споживачів за класами напруги у 2009 – 2014 

роках [134] 
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Економіко-політична ситуація в державі за останні роки свідчить, що тарифи на 

електроенергію для населення встановлюються, виходячи лише з політики уряду. Як 

результат, станом на початок 2015 року вони покривають лише 21% економічно 

обґрунтованої ціни [98], що не відшкодовує не лише транспортування енергії від 

генеруючих потужностей до споживачів, але й вартість її виробництва.  

Відтак, різниця між тарифом та ціною оптового ринку, вартість передачі 

енергії покриваються так званими дотаціями: для енергопостачальних компаній 

функціонує механізм дотаційних сертифікатів, який забезпечує компенсацію їм 

втрат від здійснення постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів 

за заниженими тарифами.  

В результаті перехресного субсидіювання побутових споживачів за рахунок 

юридичних, збільшуються тарифи на електроенергію до 12-14% для промислових 

підприємств, бюджетних установ та інших непобутових споживачів, що впливає на 

конкурентноздатність їх продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, 

зумовлює зростання цін на продукцію і послуги вітчизняних виробників. 

Сьогодні різниця між тарифами для непобутових та побутових споживачів в 

Україні є найбільшою серед країн Європи (рис. 1.5).  
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Рис. 1.5. Тарифи на електроенергію в країнах Європи та СНД (за даними 

Центру досліджень енергетики EIR Center, показники за 2013 рік) [2] 
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В більшості країн Європи тарифи для населення перевищують тарифи для 

підприємств та організацій, що пояснюється більшою вартістю передачі 

електроенергії для населення через розгалуженішу електромережу, більшими 

адміністративними витратами на обслуговування населення [212]. 

На сьогодні більшість обласних енергопостачальних компаній мають ліцензію 

на передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами та ліцензію на 

постачання електричної енергії за регульованим тарифом, тобто є 

електропередавальними організаціями (п. 1.2 ПКЕЕ) [154]. Об’єднання двох видів 

діяльності однією юридичною особою призводить до перехресного субсидіювання 

однієї діяльності за рахунок іншої та, відповідно, до непрозорого тарифоутворення 

для цих видів діяльності. 

Про активізацію в 2015 році процесу реформування енергетичної політики 

урядом України свідчить розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 квітня 

2015 р. № 346-р. «Про схвалення розроблених Міністерством енергетики та 

вугільної промисловості планів імплементації деяких актів законодавства ЄС в 

енергетичній сфері». Уряд схвалив план впровадження Директиви 2009/72/ЄC 

Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 р. щодо загальних правил 

функціонування внутрішнього ринку електроенергії та внесення змін і доповнень до 

Директиви 2003/54/ЄС. Документами визначено, що системи розподілу і передачі 

повинні експлуатуватись окремими юридичними особами, які мають вертикально 

інтегровані підприємства [50]. 

Цільова траєкторія розвитку енергетичного сектору як складової сталого 

соціально-економічного розвитку України закріплена також в Білій книзі 

Енергетичної Політики України «Безпека та конкурентоспроможність» (далі – 

Енергетична Стратегія України на період до 2035 року).  

Як констатує Енергетична Стратегія України на період до 2035 року, 

подолання суперечності між забезпеченням соціального захисту та впровадженням 

ринкових принципів господарювання в енергетичному секторі потребує 

модернізації соціальної політики [13]. 
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Зусилля останніх років з реформування енергетичних ринків не дають 

бажаного результату. Прийняття Закону України «Про засади функціонування 

ринку електричної енергії України», на жаль, не приносить позитивних реальних 

змін на ринку.  

Запровадження особливої форми організації взаєморозрахунків в рамках нової 

моделі ринку електроенергії (модель прямих договорів та балансуючого ринку) 

через Фонд врегулювання вартісного дисбалансу фактично фіксує систему 

перехресного субсидування на період до 2030 року. За умови збереження 

перехресного субсидування у такій моделі функціонування ринку електроенергії 

існує ризик сегментації ринку за видами генерації, що принципово унеможливлює 

ринкову конкуренцію та стимулюватиме зростання витрат виробників і цін для 

споживачів.  

Недосконалі механізми компенсації різниці в тарифах та субсидування 

окремих категорій споживачів формують механізм незацікавленості в ефективності 

діяльності компаній на ринку енергетики. 

Враховуючи принципи енергетичної політики України на період дії Стратегії 

(зокрема, пріоритетність забезпечення сталого розвитку української економіки, 

недискримінаційність ціноутворення, поступовий та прогнозований перехід до 

ринкового ціноутворення), очевидним є підвищення уваги до питання оптимізації 

витрат, пов’язаних з передачею та постачанням електроенергії. 

Збільшення інвестицій в технічний та фізичний розвиток енергопостачальних 

компаній забезпечить поступове покращення та стабільність показників надійності 

електропостачання SAIDI та SAIFI, а це можливо за умови  зацікавленості 

інвесторів в енергетичний сектор. 

Оцінка результативності управлінських рішень в частині оптимізації 

операційних витрат з передачі та постачання електроенергії обумовлює потребу 

впровадження управлінського обліку, а з ним – управлінського аудиту в 

енергопостачальних компаніях України.  

Застосування механізму, при якому діяльністю з передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) мережами та постачання електричної енергії не може 
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займатися одна юридична особа, дасть можливість запровадити конкурентне 

середовище в такому виді діяльності, як постачання електричної енергії. У 

кінцевому результаті це приведе до зниження тарифів на електроенергію, дозволить 

більш прозоро здійснювати тарифну політику у монопольному виді діяльності – 

передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами [49]. 

Таким чином можна стверджувати, що державним регуляторним органом 

постійно ведеться робота з удосконалення нормативно-правової бази у сфері 

регулювання енергетики. На даний час, першочерговими напрямками реформування 

є завершення приватизаційних процесів та реформування енергетичних ринків, 

ліквідація системи опосередкованих розрахунків в енергетиці та переходу до 

безпосередніх договірних відносин між виробниками та споживачами 

енергоресурсів на основі ринкового ціноутворення, а в сфері цінової і тарифної 

політики – запровадження стимулюючого регулювання тарифів.  

Удосконалення цінової і тарифної політики в енергетиці через запровадження 

стимулюючого регулювання на послуги суб'єктів природних монополій необхідно 

для стимулювання електропередавальних компаній до підвищення ефективності 

операційної діяльності та якості послуг для споживачів, усунення втрат в мережах, 

оптимізації статей калькуляції собівартості, залучення інвестицій. 

Нова тарифна методологія передбачатиме: 

- встановлення для електропередавальних компаній норми прибутку на 

інвестований капітал, яка, з одного боку, не може бути нижчою, ніж в середньому 

по галузях економіки країни, а з іншого боку - не може бути вищою за рівень, 

достатній для залучення інвестицій; 

- встановлення відповідних коефіцієнтів ефективності стимулювання компаній 

до зниження контрольованих операційних витрат та витрат електроенергії на її 

транспортування в мережах. 

Як підсумок вищевикладеного ми бачимо, що розміри тарифів на передачу та 

постачання і єдині роздрібні тарифи затверджуються НКРЕКП, модель 

тарифоутворення також затверджена на державному рівні, а обсяги корисного 

відпуску та передачі електроенергії не підконтрольні діяльності енергопостачальних 



39 

 

компаній, і останні не можуть регулювати (зокрема, в сторону збільшення) їх 

величину. В результаті, на головний показник ефективності діяльності компаній – 

прибуток – керівництво енергопостачальних компаній не має можливості прямо 

впливати через дохідну частину господарської діяльності (ціну і попит на товар). 

Відтак, для збільшення прибутковості компаній лишається регулювання витратної 

частини – операційних витрат діяльності з передачі та постачання електроенергії. 

 

1.2. Витрати на передачу та постачання електричної енергії в 

енергопостачальних компаніях як об’єкти обліку: формування, класифікація 

та їх оцінка 

 

На даний час дефініції «витрати» в Положеннях (стандартах) бухгалтерського 

обліку України практично уніфіковано з Міжнародними стандартами  фінансової 

звітності. Однак, облікові стандарти містять суттєві відмінності з економічним 

трактуванням витрат. 

Як загальноекономічна категорія витрати характеризують використання 

різних речовин і сил природи в процесі господарювання. 

Вчений-обліковець Мочерний С.В вважає, що витрати – це виражені у 

грошовій формі витрати різних видів економічних ресурсів (праці, сировини, 

матеріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) у процесі виробництва, обігу й 

розподілу продукції, товарів [55, с.203]. 

Під економічними витратами розуміють ―затрати втрачених можливостей‖, 

тобто суму грошей, яку можна отримати при найбільш вигідному із усіх можливих 

альтернативних варіантів використання ресурсів. Вважаємо, що економічні витрати 

будь-якого ресурсу, обраного для виробництва продукції (надання послуг), 

дорівнюють розміру ймовірної економічної вигоди від його використання за 

найкращого з усіх можливих варіантів використання такого ресурсу. Поняття 

економічних витрат пов’язано з обмеженістю ресурсів порівняно з кількістю 

варіантів їх використання [91]. 
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Стосовно трактування витрат, які наводяться в українському податковому 

законодавстві, то витрати – це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, 

матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження 

господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається 

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, 

внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за 

рахунок його вилучення або розподілу власником) [125, ст.14]. 

Як об’єкт обліку, витрати являють собою зменшення економічних вигод у 

вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення 

власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучень, або 

розподілення власниками) [139]. 

Як зазначається в Концептуальній основі фінансової звітності, витрати – це 

зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 

амортизації активів, або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами 

учасникам) [68]. 

В управлінському обліку (зокрема, в міжнародній  практиці його ведення) 

досить часто мова йде за затрати, приймаючи до уваги при цьому серед 

пріоритетних облікових завдань реєстрацію руху грошових потоків [149]. 

Відповідно до економічної енциклопедії, затрати (expense) - витрати, які 

виникли в процесі виробництва товарів і виконання послуг з метою одержання 

прибутків, відносяться до даного звітного періоду і включають як прямі витрати, так 

і неопераційні витрати (наприклад, виплату процентів по кредитах). Затрати – це 

зменшення власного капіталу підприємства протягом звітного періоду в результаті 

діяльності цього підприємства. Тобто, це ресурси, що були використані або спожиті 

протягом даного звітного періоду [36]. 

Затрати, на нашу думку, доцільно приймати як об’єкти управлінського обліку, 

якщо є потреба визначити, в першу чергу,  стан погашення зобов’язань,  реальні 

залишки невикористаних виробничих запасів з метою їх оптимізації. 
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В даній роботі досліджено витрати як об’єкти управлінського обліку, 

показники яких у вартісному вираженні в підсумку можна інтегрувати з даними 

фінансових форм звітності енергопостачальних компаній. 

 Наведені визначення витрат за національними стандартами та міжнародними 

стандартами фінансової звітності практично однакові за змістом. Загалом, поняття 

витрат, представлене в національних стандартах, є більш повним та деталізованим. 

Наявність різних точок зору щодо сутності витрат обумовлена двома 

підходами у поглядах на природу економічного буття і виробничого процесу в 

цілому. Перший базується на розумінні господарського життя з позиції трудової 

теорії вартості, яка передбачає взаємодію у процесі виробництва трьох основних 

факторів (робочої сили, предметів праці та засобів праці) з відповідною 

інтерпретацією поняття вартості, її складових і структури. При цьому поняття 

витрати – це затрати живої та уречевленої праці на виробництво продукції. 

Другий підхід базується на ресурсному розумінні природи господарської 

діяльності, передбачаючи обмеженість всіх видів ресурсів і альтернативність 

варіантів застосування, по-своєму ідентифікує сутність вартості та її складових 

елементів. Даний підхід передбачає, що місце та роль витрат розглядається та 

розкривається в прикладному аспекті як складовий елемент ціни, що формується під 

дією сукупності факторів у системі функціонування ринку на основі зміни попиту та 

пропозиції. 

Суб’єкти підприємницької діяльності (зокрема, енергопостачальні компанії 

України) обліковують витрати  з урахуванням: 

 вимог П(с)БО 16 «Витрати» [140]; 

 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі 

електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та Правил з 

постачання електричної енергії за регульованим тарифом  [159;160]; 

 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» [129]; 

 Галузевих методичних рекомендацій з формування собівартості 

виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії [133] тощо. 
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Основними критеріями визнання витрат відповідно до П(с)БО 16 є: 

 зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів, або збільшення 

зобов’язань; 

 відображення у бухгалтерському обліку водночас зі зменшенням активів, 

або збільшенням зобов’язань; 

 достовірна їх оцінка; 

 витрати визнаються витратами певного періоду водночас із визнанням 

доходу, для отримання якого вони здійснені; 

 систематичний розподіл вартості витрат між відповідними звітними 

періодами, якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох 

звітних періодів. 

Дані обліку витрат використовуються для оцінки та аналізу виконання 

планових показників, для здійснення аналітичних та економічних розрахунків, для 

визначення результатів діяльності енергопостачальної компанії та фактичної 

ефективності організаційно-технічних заходів. 

На даний час витрати енергопостачальних компаній складаються з вартості 

купованої енергії (оплата ДП «Енергоринок» вартості придбаної електроенергії для 

подальшої її реалізації власним споживачам на закріпленій території діяльності), 

витрат операційної діяльності, фінансових витрат та інших витрат. 

До операційних витрат відносять виробничу собівартість електричної енергії 

(собівартість її передавання та постачання), технологічні витрати електроенергії, 

адміністративні витрати та інші операційні витрати, які не пов’язані безпосередньо з 

передаванням та постачанням електричної енергії (рис. 1.6). 

Собівартість передачі та постачання електричної енергії є одним з 

найважливіших показників, що характеризують якісний рівень роботи 

енергопостачальної компанії. 

Виробнича собівартість передачі і постачання електричної енергії, згідно з 

Галузевими методичними рекомендаціями, складається з прямих матеріальних 

витрат (витрат на паливо, воду, енергію, матеріали, запасні частини і т.п.), прямих 
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витрат на оплату праці, амортизації основних засобів, інших прямих витрат та 

загальновиробничих витрат [133] .  

 
*собівартість придбаної електроенергії на ОРЕ, яка оплачується компанією в системі ДП «Енергоринок» 

** собівартість передачі та постачання електроенергії  

Рис. 1.6. Склад витрат діяльності енергопостачальних компаній [22] 

 

До витрат за П(с)БО 16 «Витрати», які входять до собівартості продукції 

(робіт, послуг),  відносяться:  

1) прямі матеріальні витрати – вартість сировини та основних матеріалів, 

що утворюють основу виробленої продукції (наданих послуг), купівельних 

напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які 

можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат; 

2) прямі витрати на оплату праці – заробітна плата та інші виплати 

робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, 

які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат; 

3) інші прямі витрати – всі інші виробничі витрати, які можуть бути 

безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат (зокрема: відрахування на 

соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від 

Виробнича 

собівартість** 

Операційні 

витрати 

Фінансові 

витрати 

Адміністративні 

витрати 

Інші операційні 

витрати 

Вартість 

купованої 

електроенергії* 

1. Прямі матеріальні 

витрати;  

2. Прямі витрати на 

оплату праці;  

3. Амортизація основних 

засобів;     

4. Інші прямі витрати; 

5. Загальновиробничі 

витрати. 

 
 

Загальногосподарські 

витрати 

Технологічні 

витрати 

електроенергії 

Інші витрати 
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браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин 

продукції, виробів, вузлів, напівфабрикатів, зменшеної на її справедливу вартість, та 

витрат на виправлення такого технічно неминучого браку); 

4) змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі 

витрати. 

Відповідно до П(с)БО 16 «Витрати» у складі собівартості не виділяється, 

зокрема, стаття «амортизація основних засобів», залучених у виробничі процеси. 

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, 

лінійного) призначення та амортизація нематеріальних активів загальновиробничого 

(цехового, дільничого, лінійного) призначення відноситься до складу 

загальновиробничих витрат, як і наступні витрати [140]: 

1) витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління 

цехами; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату 

управління виробничими підрозділами; витрати на оплату службових відряджень 

персоналу цехів тощо); 

2) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну 

оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого 

призначення; 

3) витрати на вдосконалення технології й організації виробництва; 

4) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше 

утримання виробничих приміщень; 

5) витрати на обслуговування виробничого процесу; 

6) витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього 

природного середовища; 

7) інші витрати: 

- внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, 

інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади;  

- нестачі незавершеного виробництва;  

- нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах;  

- оплата простоїв тощо. 
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Доцільно зауважити, що елементи інших витрат в питаннях віднесення на 

собівартість потребують додаткового обґрунтування. 

Для організації планування, обліку та аналізу витрат, які утворюють 

виробничу собівартість реалізованої електроенергії (спочатку закупленої на 

Оптовому ринку електроенергії, а потім переданої власним (кінцевим) споживачам), 

а також собівартість робіт, послуг, що реалізуються, енергопостачальні компанії 

використовують різні види групування, один з яких наведено на рис. 1.7. 

Зазначений метод має практичне застосування, однак, як підтвердили 

результати дослідження, не в повній мірі відповідає П(c)БО 16 в частині калькуляції 

собівартості – переліку прямих та загальновиробничих витрат. 

 

Рис. 1.7. Класифікація витрат енергопостачальної компанії залежно від 

видів діяльності  

 

Якщо говорити загалом про витрати енергопостачальної компанії, яка 

займається і передачею і постачанням, то аналіз затвердженої структури витрат (на 

прикладі декількох компаній) засвідчив, що в загальній  сумі операційних витрат 

90% витрат пов’язані з передачею електроенергії, а лише 10% – з постачанням.  

Операційні витрати з передачі електроенергії розуміються як технічні витрати 

на обстеження та контроль стану, організації експлуатації та ремонту місцевих 

(локальних) мереж, витрати на розробку та погодження проектно-кошторисної 
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документації на будівництво, реконструкцію та модернізацію електричних мереж та 

підстанцій,  витрати на оплату праці технічного персоналу, амортизацію основних 

засобів, задіяних в процесі передачі електроенергії, інші супутні матеріальні та інші 

операційні витрати.  

Операційні витрати з постачання електроенергії  – це витрати для 

забезпечення комерційної діяльності з продажу електроенергії а саме: витрати на 

ведення договірної роботи зі споживачами електричної енергії, витрати на друк та 

доставку рахунків за спожиту електроенергію, комісійні за банківське та поштове 

обслуговування, витрати, пов’язані зі зніманням показників приладів обліку, оплата 

праці працівників комерційного напрямку, амортизація обладнання, задіяного в 

процесі постачання електроенергії, та інші супутні матеріальні та інші операційні 

витрати. 

До витрат на придбання електроенергії енергопостачальних компаній 

відноситься вартість купованої електроенергії на Оптовому ринку, оплаченої 

компанією для ДП «Енергоринок» згідно укладеного договору, закупівля якої 

проводиться для її подальшої реалізації власним (кінцевим) споживачам. 

До витрат на передачу електричної енергії, що складають виробничу 

собівартість послуг з передачі,  належать такі витрати: 

1) оплата основної і додаткової праці персоналу, задіяного в підрозділах, які 

забезпечують передачу електроенергії, включаючи одноразові виплати, премії і 

заохочення, винагороди за підсумками року, до свят, матеріальну допомогу, 

компенсаційні виплати, оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу;  

2) відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

персоналу, задіяного в підрозділах, які забезпечують передачу електроенергії;  

3) витрати на оплату службових відряджень персоналу, задіяного в 

підрозділах, які забезпечують передачу електроенергії;  

4) матеріально-технічне і транспортне забезпечення діяльності, витрати на 

утримання службового автотранспорту та інші витрати, пов’язані з передачею 

електроенергії;  
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5) амортизація основних засобів та нематеріальних активів, які належать 

підрозділам, що забезпечують передачу електроенергії;  

6) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт транспортних засобів та 

інших необоротних активів, що використовуються для здійснення передачі 

електроенергії;  

7) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше 

утримання підрозділів, що забезпечують передачу електроенергії; 

8) послуги консультантів (аудиторів, юристів); 

9)  ремонт приміщень; 

10) оплата робіт, виконаних підрядним та господарським способами; 

11) інші витрати, пов’язані з передачею електроенергії. 

12) До витрат на постачання електричної енергії (що складають виробничу 

собівартість послуг з постачання електроенергії) належать витрати: 

13) оплата основної і додаткової праці персоналу, задіяного в підрозділах, які 

забезпечують постачання електроенергії, включаючи одноразові виплати, премії і 

заохочення, винагороди за підсумками року, до свят, матеріальну допомогу, 

компенсаційні виплати, оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу, 

пов’язаних  з постачанням електроенергії;  

14) відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

персоналу, задіяного в підрозділах, які забезпечують постачання електроенергії;  

15) витрати на оплату службових відряджень персоналу, задіяного в 

підрозділах, які забезпечують постачання електроенергії;  

16) матеріально-технічне і транспортне забезпечення діяльності, витрати на 

утримання службового автотранспорту та інші витрати, пов’язані з постачанням 

електроенергії;  

17) амортизація основних засобів та нематеріальних активів, які належать 

підрозділам, що забезпечують постачання електроенергії;  

18) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт транспортних засобів та 

інших необоротних активів, що використовуються для здійснення постачання 

електроенергії;  
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19) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, та інше 

утримання підрозділів, що забезпечують постачання електроенергії; 

20) послуги інших консультантів; 

21) ремонт приміщень; 

22) оплата робіт, виконаних підрядним та господарчим способами; 

23) інші витрати пов’язані з постачанням електроенергії. 

Загальновиробничі витрати, пов’язані з організацією виробництва, виконанням 

робіт, наданням послуг з передачі та постачання електроенергії, інших додаткових 

послуг, які не можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного виду діяльності, 

а розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу, виходячи 

з фактичної потужності за звітний період.  

До таких витрат належать:  

24) оплата основної і додаткової праці апарату управління, включаючи 

одноразові виплати, премії і заохочення, винагороди за підсумками року, до свят, 

матеріальну допомогу, компенсаційні виплати, оплату відпусток та іншого 

невідпрацьованого часу;  

25) відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

страхування персоналу;  

26) витрати на оплату службових відряджень персоналу апарату управління;  

27) матеріально-технічне і транспортне забезпечення їх діяльності, витрати на 

утримання службового автотранспорту і компенсації (в межах установлених 

законодавством норм) за використання для службових поїздок власних автомобілів 

та інші витрати загальновиробничого призначення;  

28) оплата послуг з розміщення реклами;  

29) витрати на обов’язкове страхування;  

30) амортизація основних засобів загальновиробничого призначення;  

31) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення; 

32) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування інших 

необоротних активів загальногосподарського призначення;  
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33) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорону 

та інше утримання приміщень;  

34) управління й обслуговування технічних засобів управління: вузлів зв’язку, 

обчислювальних центрів, засобів сигналізації та інших технічних засобів 

управління; 

35) інші витрати загальновиробничого призначення. 

Щодо витрат, пов'язаних з операційною діяльністю енергопостачальної 

компанії, але не включених до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг), то відповідно до П(с)БО 16 «Витрати» вони поділяються на: 

 адміністративні витрати; 

 витрати на збут; 

 інші операційні витрати. 

До адміністративних витрат компаній належать загальногосподарські витрати, 

спрямовані на обслуговування та управління підприємством:  

 загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на 

проведення щорічних зборів, представницькі витрати тощо);  

 витрати на службові відрядження і утримання апарату управління та іншого 

загальногосподарського персоналу;  

 витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних 

активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування 

майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, 

охорона);  

 винагороди за професійні консультативні послуги (юридичні, аудиторські, з 

оцінки майна тощо);  

 витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телефакс, факс тощо);  

 амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення;  

 витрати на врегулювання спорів у судових органах;  
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 податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі 

(крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої 

собівартості продукції, робіт, послуг);  

 плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;  

 інші витрати загальногосподарського призначення [140, п.18]. 

Крім зазначених вище витрат, деякі енергопостачальні компанії при 

включенні до адміністративних витрат також виділяють витрати: на участь в 

семінарах, виставках; обслуговування комп’ютерної та іншої техніки; канцелярські 

витрати, підписку на періодичні видання; податок на землю, екологічний збір, збір 

за першу реєстрацію транспортного засобу та ін.  

Особливістю здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальних 

компаній є те, що вони не несуть витрат на збут продукції: при постачанні та 

передачі такого товару як електрична енергія не потрібно здійснювати витрати на 

пакувальні матеріали, витрати за зберігання продукції на складах, немає витрат на 

оплату праці продавців, торгових агентів, витрат на дослідження ринку (маркетинг), 

відсутні транспортно-експедиційні витрати та інші витрати, які можуть бути 

пов’язані зі збутом продукції (товарів, робіт, послуг). 

Складові інших операційних витрат енергопостачальних організацій 

аналогічні тим, що наводяться в П(с)БО 16 «Витрати». До інших операційних витрат 

включають:  

–  витрати на дослідження та розробки;  

– собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей 

бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх 

реалізацією;  

– сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву 

сумнівних боргів;  

– втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за 

операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю 

компанії);  

– втрати від знецінення запасів та нестачі й втрати від псування цінностей;  
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– визнані штрафи, пеня, неустойка;  

– витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;  

– інші витрати операційної діяльності [140, п.20]. 

Враховуючи ведення обліку енергопостачальними компаніями з 

використанням рахунків 8-го класу, активно застосовується на практиці інше 

групування витрат, що передбачає виділення з загального (вищенаведеного) 

переліку витрат з ліцензованого виду діяльності, включених в розрахунок тарифу на 

передачу та постачання електроенергії (рис. 1.8).  

 

Рис. 1.8. Структура витрат енергопостачальної компанії, які 

враховуються в розрахунку тарифів на передачу та постачання електроенергії 

 

Розрахунок та структура таких витрат ліцензіата на здійснення діяльності з 

передачі та постачання електричної енергії регламентований Процедурою 

Витрати з ліцензованого виду діяльності 

(передачі та постачання електроенергії) 

Операційні витрати Фінансові витрати Витрати з прибутку 

Матеріальні 

витрати 

Витрати на 

оплату праці 

Відрахування 

на соціальні 

заходи 

Амортизація 

Інші 

операційні 

витрати 

- Виробничі послуги; 

- Сировина і матеріали; 

- Паливо; 

- Витрати на ремонт 

господарчим і підрядним 

способом (без заробітної плати); 

- Витрати на електроенергію 

для господарські потреб; 

- Витрати на використання 

електромереж інших 

ліцензіатів-передавачів. 

- Плата за землю (земельний 

податок та орендна плата за 

землю); 

- Витрати на зв'язок; 

- Витрати на службові 

відрядження; 

- Податок на транспорт; 

- Утримання легкового 

транспорту 

- Інвентаризація землі; 

- Інші витрати. 

 

- Дивіденди / база 

нарахування; 

- Розвиток виробництва / 

виробничі інвестиції; 

- Формування резервного 

фонду; 
 

- Податок на прибуток; 
 

- Інші  витрати з 

прибутку. 
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встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за 

регульованим тарифом  [156]. 

Як видно з рис. 1.8, таке групування витрат відображає їх структуризацію за 

певними елементами витрат (економічно однорідними витратами). Складові витрат 

від операційної діяльності, що враховуються в розрахунку тарифів на передачу та 

постачання електроенергії, визначених нормативним актом в сфері енергетики 

(постановою НКРЕ № 801 від 01.08.2011), майже аналогічні тим економічним 

елементам операційних витрат, які наводяться в П(с)БО 16 «Витрати».  

Очевидними є наступні відхилення від нормативних актів, регламентуючих 

діяльність енергопостачальних компаній: 

1) відсутня класифікація «Інших витрат» діяльності. 

2) так звані «витрати з прибутку» покриваються  за рахунок  відрахувань з 

прибутку після оподаткування 

3) серед операційних витрат не виокремлено собівартість реалізації 

(послуг, робіт). 

Як показує проведений порівняльний аналіз, до однакових елементів витрат 

від операційної діяльності можуть відноситися різні витрати, понесені 

підприємством чи то енергопостачальною компанією (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Порівняльний аналіз складу елементів операційних витрат 

Економічні елементи операційних витрат та їх 

складові 

За П(с)БО 16 [140] За постановою НКРЕ 

№ 801 від 01.08.2011 

[156] 

1 2 3 

1. Матеріальні витрати:   

 сировина й основні матеріали; + + 

 купівельні напівфабрикати та комплектуючі 

вироби; 

+ + 

 паливо й енергія; + + 

 будівельні матеріали; + + 

 запасні частини; + + 

 тара й тарні матеріали; + - 

 допоміжні та інші матеріали; + + 

 виробничі послуги; - + 
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Продовження табл. 1.1 
1 2 3 

 витрати на ремонт ; - + 

 витрати на електроенергію для господарських 

потреб; 

- + 

 витрати на використання електромереж інших 

ліцензіатів-передавачів. 

- + 

2. Витрати на оплату праці + + 

3. Відрахування на соціальні заходи + + 

4. Амортизація + + 

5. Інші операційні витрати:   

 витрати на відрядження; + + 

 витрати на послуги зв’язку; + + 

 плата за розрахунково-касове обслуговування; + + 

 плата за землю; - + 

 комунальний податок; - + 

 податок на транспорт; - + 

 утримання легкового транспорту; - + 

 інвентаризація землі; - + 

 інші витрати. + + 

 
Можна зробити висновок, що для енергопостачальних компаній не 

характерними є виділення з поміж елементів матеріальних витрат таких статей, як 

тара й тарні матеріали.  

При цьому, характерною особливістю складових витрат енергопостачальних 

компаній є виокремлення в тарифній складовій виробничих послуг, витрат на 

ремонти, витрат на електроенергію для господарських потреб та витрат на 

використання електромереж інших ліцензіатів-передавачів. 

Щодо ключових статей інших операційних витрат суб’єктів господарювання, 

які зазначаються в національних стандартах бухгалтерського обліку, то спільними 

між ними та ліцензіатами є чітке виділення витрат на відрядження та на послуги 

зв’язку. Зокрема, плата за розрахунково-касове обслуговування, яка виділяється 

складовою інших операційних витрат згідно п.26 П(с)БО 16,  при розрахунку витрат 

на здійснення діяльності з постачання та передачі електроенергії включається до 

складу інших витрат і не виділяється окремою статтею. 

В серпні 2013 року в сфері електроенергетики України був закладений 

нормативно-законодавчий початок впровадження нового тарифного режиму. 23 

серпня 2013 року набрали чинності та офіційно оприлюднені в «Офіційному віснику 
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України» постанови НКРЕ щодо стимулюючого регулювання від 26.07.2013р. за № 

№ 1029 [132], 1030 [157], 1031 [151] та 1032 [144]. 

В усіх енергопостачальних компаніях одночасно з переходом на новий 

тарифний режим планується новий порядок групування витрат. Задля визначення 

необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання та передачі електричної 

енергії витрати ліцензіатів розділяються на операційні контрольовані та 

неконтрольовані витрати. 

Відповідно до п.1.4 Порядку визначення необхідного доходу від здійснення 

діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі 

застосування стимулюючого регулювання [145] та п.1.4 Порядку визначення 

необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування 

стимулюючого регулювання [144] операційні контрольовані витрати – це операційні 

витрати, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата.  

Операційні неконтрольовані витрати – операційні витрати, на які ліцензіат не 

має безпосереднього впливу (податки, збори, обов’язкові платежі, розмір яких 

установлюється відповідно до законодавства України).  

До складу операційних контрольованих витрат мають бути включені тільки ті 

операційні контрольовані витрати, що безпосередньо пов’язані із здійсненням 

ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом 

та окремо ті витрати, які пов’язані з передачею електричної енергії. 

До складових операційних неконтрольованих витрат також мають бути 

включені операційні неконтрольовані витрати, що безпосередньо забезпечують 

процес постачання електричної енергії та окремо – процес передачі. 

Переліки операційних контрольованих та неконтрольованих витрат з 

постачання та з передачі електроенергії затверджено Порядком визначення 

необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі та Порядком визначення 

необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання (наведено в Додатку Е) 

[144; 145]. 
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Таким чином, для суб’єктів господарювання, які працюють за новою 

тарифною методологією, характерною буде узагальнююча класифікація витрат,  

наведена в табл. 1 Додатка Е. 

Як видно з табл. 1 Додатка Е, у складі як контрольованих, так і 

неконтрольованих витрат є розбіжності за видами діяльності. 

Таким чином, при порівняльному групуванні фактичних та тарифних 

операційних витрат на контрольовані та неконтрольовані виявлені наступні 

відмінності: 

1) в переліку контрольованих витрат на передачу відсутня стаття 

«Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників» 

(включена лише в перелік на постачання). Однак, згідно діючого законодавства 

України для працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, 

обов’язковим є забезпечення навчання (первинне та періодичне) в спеціалізованих 

навчальних закладах. Відтак, витрати по статті «Професійна підготовка, 

перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників» доцільно також включити в 

перелік контрольованих витрат на передачу. 

2)  в переліку контрольованих витрат на постачання відсутня стаття 

«Електроенергія для господарських потреб» (включена лише в перелік на передачу). 

З огляду на очікуване відокремлення видів діяльності в електроенергетиці, дану 

статтю доцільно включити в перелік контрольованих витрат на постачання, так як 

використання електроенергії на господарські потреби відбувається також під час 

процесу здійснення операційної діяльності з постачання, а не лише з передачі 

електроенергії. 

3) в переліку контрольованих витрат на постачання відсутня стаття 

«Послуги зі зняття показників лічильників» (включена лише в перелік на передачу). 

Однак, згідно пп. 16 п. 3.2 постанови НКРЕ від 26.07.2013 № 1031 «Порядку 

розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів  з постачання 

електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) електромережами», функції, що належать до діяльності з 

постачання електроенергії, передбачають виставлення рахунків за спожиту 
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електричну енергію, внесення показників у базу даних, контроль за показами засобів 

обліку електричної енергії у споживачів електричної енергії. Тому, статтю «Послуги 

зі зняття показників лічильників» доцільно включити в перелік контрольованих 

витрат на постачання. 

Окрім того, в примірних переліках контрольованих та неконтрольованих 

операційних витрат з передачі та постачання електроенергії, наведених в постановах 

НКРЕ № 898 від 11.07.2013 та № 1032 від 26.07.2013 року, взагалі не передбачені 

наступні статті операційних витрат, які енергопостачальна компанія здійснює при 

наданні послуг з передачі та постачання: 

 амортизація; 

 лікарняні (а саме, оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності); 

 спецхарчування; 

 надбавка за роз’їзний характер робіт працівників; 

 кур’єрські послуги тощо. 

Вважаємо, що з урахуванням вищевикладених зауважень в питаннях 

класифікації зазначені переліки витрат будуть об’єктивнішими та коректнішими для 

відображення витрат діяльності з передачі та постачання електроенергії. 

На перший погляд, розподіл операційних витрат на контрольовані та 

неконтрольовані може здатися ідентичним їх розподілу на постійні та змінні. Однак, 

перший вид групування ґрунтується на управлінському рішенні керівництва щодо 

величини витрат, або ж його неможливістю впливати на розмір витрат. Разом з тим, 

розподіл на постійні (змінні) витрати прямо пропорційний змінам обсягу діяльності.  

Аналіз контрольованих витрат показує, що в їх переліку присутні як постійні, 

так і змінні витрати. Так, до постійних витрат, що не залежать від обсягів передачі  

та постачання електроенергії, зі списку операційних контрольованих можна 

віднести:  аудиторські послуги, водопостачання, водовідведення та інше утримання 

виробничих приміщень, впровадження та обслуговування програмного 

забезпечення, ліцензійний супровід з програмного забезпечення, представницькі 

витрати, проведення конференцій, семінарів, річних зборів, юридичні послуги і т.д.  
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В свою чергу, до змінних витрат, залежних від обсягів виробництва, зі списку 

операційних контрольованих можна віднести: паливно-мастильні матеріали, 

сировина і основні матеріали, електроенергію для господарських потреб. 

За результатами аналізу статей неконтрольованих  очевидним є те, що вони: 

а) постійні в частині: 

 ставки, яка нараховується на базу оподаткування (відрахування коштів 

первинним профспілковим організаціям, єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, збір за користування радіочастотним ресурсом 

України, за першу реєстрацію транспортного засобу і т.п.); 

 в частині, що регламентована нормами законодавства України (отримання 

ліцензій та спеціальних дозволів); 

б) змінні в частині: 

 обсягів здійснення тих чи інших оплат (врегулювання спорів у судових 

органах, охорона праці, техніка безпеки та охорона навколишнього природного 

середовища, плата за використання електричних мереж інших ліцензіатів-

передавачів, за спільне використання технологічних електричних мереж, повірка 

лічильників). 

Узагальнюючи практику групування витрат, що включаються собівартості 

послуг з передачі та постачання електроенергії, вочевидь фіксуємо вплив тривалого 

періоду функціонування енергопостачальних компаній з іноземним капіталом: не всі 

статті витрат як об’єкти обліку відносяться до статей «Інші операційні» за 

принципами П(с)БО 16 «Витрати», не врегульовано списання витрат за рахунок 

прибутку. 

З метою об’єктивності даних та можливості оперативного впливу на 

оптимізацію формуючої складової витрат на постачання та передачу електроенергії 

в тарифах на оплату електроенергії витрати в нашому дослідженні розглянуто: за 

економічними елементами; за статтями калькуляції; місцями виникнення, за 

обліково-економічною характеристикою. 

Очевидною є потреба диференційованого підходу визнання в управлінському 

обліку операційних витрат в частині контрольованих та  неконтрольованих.  
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1.3. Роль управлінського обліку та аудиту у формуванні вартості послуг з 

постачання та передачі електричної енергії в умовах сучасних економічних 

трансформацій 

 

Нові умови господарювання вимагають від суб’єктів не лише швидкого 

реагування на зміну ринкової ситуації, але й вміння вдало обирати конкурентну 

тактику, успішно реалізовувати підприємницьку стратегію. Перед спеціалістами 

енергопостачальних компаній стоїть завдання швидко і безпомилково орієнтуватися 

в динамічній економічній діяльності, розуміти її і своєчасно надавати керівництву 

рекомендації щодо прийняття управлінських рішень, тобто бути активними 

учасниками процесу управління. 

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», внутрішньогосподарський (управлінський) облік – це система обробки та 

підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в 

процесі управління підприємством [129]. На нашу думку, це визначення являється 

вузько орієнтуючим і не відображає справжню сутність управлінського обліку. 

Як показують дослідження робіт вітчизняних вчених-економістів, сучасне 

поняття та функції управлінського обліку обумовлюють необхідність у формуванні 

інформації для менеджерів різних рівнів управління, що презентує як результати 

проведення господарських операцій, так і дієвість їх адміністрування [100; 111; 116; 

117; 172] . 

Професор Голов С. Ф. вважає, що управлінський облік є «процесом виявлення, 

вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі 

інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і 

контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного 

використання ресурсів» [42].  

Окрему позицію відстоює проф. Пушкар М. С., стверджуючи, що особливістю 

управлінського обліку є те, що на місце чисто процедурних обліково-економічних 

завдань висувається нове завдання – забезпечення потреб користувачів у такій 
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інформації, яка носить адресний характер, тому зрозуміло, що для різних груп 

користувачів треба забезпечити різну інформацію [173, с. 116]. 

Своєю чергою, професор Бутинець Ф. Ф. [25, с.17] зазначає, що спільність 

управлінського та фінансового обліку виражається, по-перше, тим, що вони 

ґрунтуються на даних єдиної інформаційної системи обліку; по-друге, спираються 

на концепцію відповідальності в управлінні господарськими суб’єктами; по-третє, їх 

інформація служить для прийняття рішень, хоча й різної спрямованості. 

Узагальнюючи, можна стверджувати, що управлінський облік – це  підготовка 

облікової інформації для внутрішніх користувачів (менеджерів різних рівнів 

управління) з певних пріоритетних питань (напрямків, показників) господарської 

діяльності для прийняття ними рішень оперативного та стратегічного характеру. 

В контексті витрат управлінський облік – це, на наш погляд, комплексна 

інформаційна система, що включає: 

 вартісно-натуральний облік  витрат за прийнятою класифікацією, або, як 

альтернатива, затрат як профінансованих витрат, що суттєво впливають на 

формування фінансового результату діяльності,  з метою формування інформаційної 

бази для прийняття адміністративних рішень щодо їх оптимізації; 

 системну реєстрацію адміністративних рішень щодо формування витрат з 

метою створення інформаційної бази для наступної оцінки такого адміністрування 

на предмет своєчасності та ефективності як прийняття таких рішень, так і їх 

виконання. 

Інформація фінансової звітності, яка формується у бухгалтерському обліку, 

оприлюднюється і використовується зовнішніми користувачами, в той час, як 

зведені дані управлінського обліку подаються лише для внутрішнього 

використання. Більшість даних управлінського обліку є комерційною таємницею, 

оскільки, вони відображають стратегію підприємства [89]. 

Враховуючи потребу суб’єктів інтегрувати облікові дані в процесі підготовки 

фінансової звітності, методика управлінського та бухгалтерського обліку  має, на 

нашу думку, багато спільного в своїх елементах. В першу чергу, це стосується 
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спільних об’єктів обліку, відтак, – єдності вихідної інформації: об’єктом реєстрації є 

ресурси, капітал (власний і залучений), фінансові результати діяльності. 

Проте, ведення бухгалтерського обліку чітко визначається діючими 

законодавчими нормами та вимогами, в той час, як впровадження управлінського 

обліку немає чіткої регламентації та носить свої особливості, визначені 

підприємством з урахуванням його економічно-організаційних особливостей. 

Узагальнені дані бухгалтерського обліку відображають лише результати 

завершеної діяльності підприємства. Міжнародна практика управлінського обліку 

включає як дані щодо завершених фактів господарської діяльності, так і прогнозну 

інформацію, що показує апарату управління компанії, як досягти поставлених цілей 

[213].   

Існують кілька важливих причин, що дають підстави виокремити із системи 

обліку діяльності підприємства підсистеми бухгалтерського та управлінського 

обліку в контексті теми дослідження – витрат.  

По-перше, і в управлінському, і в бухгалтерському обліку обліковуються ті 

самі об'єкти, що формують витрати: операції з виробничими запасами, одержані 

послуги, визнані втрати, списання доходів та витрат на фінансові результати тощо 

По-друге, як зазначив Бородкін О. С., ведення лише бухгалтерського обліку 

витрат не дає змогу повноцінно керувати підприємством і приймати будь-які 

глобальні рішення без щоденного обліку господарських операцій  [20]. 

По-третє, на думку Валуєва Б. І., непереконливим є твердження, що основним 

завданням бухгалтерського обліку стає передбачення наслідків майбутніх операцій, 

чим приписуються непритаманні обліку якості  (функції прогнозування). В основі 

розмежування обліку науковець вбачає лише інформаційне забезпечення [32].  

Управлінський облік повністю підпорядкований запитам керівництва 

підприємства. Його дієвість забезпечується орієнтацією на конкретні господарські 

завдання, вирішення яких ґрунтується на відповідній інформації про витрати і 

доходи [97]. 

Нападовська Л. В. зазначає, що метою управлінського обліку є: допомога 

внутрішнім користувачам приймати більш обґрунтовані рішення; забезпечення 
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менеджерів інформацією, яка надає можливості примножити капітал її власникам, а 

працівникам підприємства – збільшити цінність їх матеріального та духовного 

добробуту; підвищення ефективності управління, а отже – ефективності планування, 

нормування, контролю та прийняття управлінських рішень [114, с. 50]. 

Одне з головних завдань управлінського обліку витрат – виконання процесу 

збору, систематизації та узагальнення даних про витрати виробництва та обігу. 

Аналіз ключових напрямків витрачання коштів підприємства дає змогу 

визначити, наскільки ефективно вони функціонують на користь підприємства, 

показує можливі варіанти скорочення не результативних шляхів руху грошових 

коштів і, таким чином, дозволяє впливати як на процес формування витрат 

виробництва, так і на собівартість продукції.  

Сучасна еволюція методики управлінського обліку не дозволяє проводити 

повну аналогію між ним та внутрішньогосподарським обліком. Узагальнюючи 

вітчизняну та міжнародну облікову практику, можна стверджувати, що 

внутрішньогосподарський облік – підсистема бухгалтерського обліку, що будується 

з метою одержання деталізованої інформації в розрізі окремих, визначених 

керівництвом, питань (за певними ділянками господарської діяльності, 

виробничими процесами тощо) [21; 6; 32; 42; 94; 111; 129]. 

Управлінський та внутрішньогосподарський облік подібні в питаннях 

регламентування, користувачів, мають ідентичні аспекти і в інших ознаках 

концептуальних основ (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Концептуальна основа бухгалтерського, управлінського та 

внутрішньогосподарського обліку витрат  

Озна

ка 

Бухгалтерський облік Управлінський облік [66; 

100; 116; 117; 196] 

Внутрішньогосподарський 

облік [26; 32; 37; 42; 94; 129] 

1 2 3 4 

О
сн

о
в
н

і 

за
в
д

ан
н

я 

- збір даних про  

витрати,  фіксування в 

первинних документах; 

- оцінка витрат та їх 

відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

- збір даних про витрати (за 

класифікаційними ознаками, 

адміністративним потребами, 

їх фіксування  в первинних до-

кументах; 

 

- збір даних про  

господарські  операції за 

центрами відповідальності, 

їх фіксування в первинних 

документах; 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 

 

- нагромадження 

облікових даних в 

регістрах бухгалтерського 

обліку; 

- узагальнення 

облікових даних для 

підготовки фінансової 

звітності 

- надання інформаційної    

допомоги керівництву у 

прийнятті оперативних 

управлінських рішень; 

- контроль, планування   і 

прогнозування витрат діяльно-

сті підприємства; 

- забезпечення бази для 

ціноутворення; 

- обґрунтування найбільш 

ефективних шляхів 

оптимізації витрат;  

узагальнення даних для 

підготовки внутрішньої 

звітності 

- оцінка господарських 

операцій за центрами 

відповідальності та їх 

відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку (із 

введенням відповідних 

субрахунків); 

- нагромадження 

облікових даних в регістрах 

бухгалтерського обліку; 

узагальнення облікових 

даних для підготовки 

внутрішньої звітності 

М
ет

а 

надання інформації про 

витрати діяльності 

підприємства зовнішнім 

та внутрішнім 

користувачам з метою 

прийняття ними рішень 

щодо їх оптимізації 

надання інформації про 

витрати керівництву для 

реалізації системи 

ефективного менеджменту на 

етапах прогнозування, 

планування, ведення 

господарської діяльності 

надання інформації 

керівництву про витрати з 

використанням визначеного 

управлінцями рівня 

аналітичних субрахунків для 

реалізації системи 

ефективного менеджменту 

створених центрів 

відповідальності 

П
р
и

н
ц

и
п

и
 

принципи обліку, 

регламентовані НП(с)БО 1 

методологічного 

плюралізму;методологічної 

незалежності; 

результативності; 

відповідальності за прийняття 

рішень;  комплексності 

інформації; 

багатоваріантності; 

економічності; безперервності 

діяльності;  періодичності; 

повноти й аналітичності 

інформації; оцінювання 

результатів діяльності; 

бюджетного методу 

управління витратами; 

використання єдиних планово-

облікових одиниць та ін. 

принципи обліку, 

регламентовані НП(с)БО 1 

М
ет

о
д

и
 

елементи методу  

бухгалтерського обліку: 

документація; 

інвентаризація; подвійний 

запис; оцінка; 

калькуляція; узагальнення 

бухгалтерських даних на 

звітну дату 

елементи методу 

бухгалтерського обліку; 

елементи методу контролю та 

економічного аналізу; 

калькулювання затрат; 

статистичні методи; 

математичні методи; методи 

математичного моделювання 

елементи методу 

бухгалтерського обліку; 

статистичні методи; 

математичні методи 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 

К
о
р
и

ст
у

в
ач

і 

засновники (учасники), 

суб’єкти зовнішнього 

контролю, керівництво 

підприємства  

засновники (учасники), 

керівництво підприємства  

засновники (учасники), 

керівництво підприємства (в 

т.ч. керівний склад центрів 

відповідальності) 

О
б

’є
к
т 

витрати господарської 

діяльності підприємства 

фактори та процеси 

оптимізації витрат (за 

прийнятою керівництвом 

класифікацією, об’єктами, 

місцями виникнення тощо) 

витрати господарської 

діяльності підприємства в 

рамках центів 

відповідальності 

Р
ег

л
ам

ен
ту

в
ан

н
я
 

Закон України "Про 

бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в 

Україні", нормативні 

документи Міністерства 

фінансів України , 

Національного Банку 

України  з питань 

регулювання 

бухгалтерського обліку  

компетенція адміністрації компетенція адміністрації в 

рамках чинного 

вітчизняного облікового 

законодавства 

Х
ар

ак
те

р
 

ін
ф

о
р
м

ац
ії

 операції господарської 

діяльності, що вже 

відбулись, та їх вплив на 

формування витрат 

події (операції, рішення), які 

впливають на формування 

витрат, що вже відбулись, а 

також відбудуться в 

найближчій перспективі 

витрати господарської 

діяльності в рамках центрів 

відповідальності, що вже 

відбулись, та їх результати 

 

Для здійснення контрольно-аналітичних функцій в рамках центрів 

відповідальності, забезпечення підзвітності їх функціонування зазначені облікові 

системи забезпечують  систему обліку за центрами відповідальності  (Responsibility 

Accounting) – контроль і оцінку діяльності кожного центру відповідальності. 

На нашу думку, в основі інформаційного забезпечення  управлінського  обліку 

витрат -  внутрішньогосподарський облік господарських операцій, що формують 

витрати, із збереженням методичної бази бухгалтерського (відповідно деталізований 

з урахуванням потреб управління), а також облік заходів (рішень) щодо 

адміністративного забезпечення та оптимізації таких операцій. 

При розробці концепції організації управлінського обліку для 

енергопостачальних компаній, на нашу думку, слід враховувати основні вимоги, а 

саме: 
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− забезпечення керівництва  необхідною інформацією в повному обсязі, 

оскільки, при неповному володінні (або інформаційних прогалинах) управлінський 

облік втрачає мету провадження; 

− технологічні процеси управлінського обліку мають забезпечувати якість 

облікової інформації та економічність процесу її формування; 

− врахування специфіки діяльності компанії, зокрема, особливостей 

калькулювання собівартості електроенергії, обліку витрат на передачу та постачання 

електроенергії, визначення результатів діяльності і т.п. 

Основні відмінності в концептуальних основах бухгалтерського та 

управлінського  обліку (на прикладі обліку витрат) наведено в табл. 1.3. 

  Таблиця 1.3 

Відмінності між бухгалтерським і управлінським обліком (на прикладі 

обліку витрат) [100; 93; 118; 173; 196; 199] 

Критерії 
Відмінності 

Бухгалтерський  облік Управлінський облік 

1 2 3 

Користувачі  Зовнішні Внутрішні 

Відкритість даних Доступні всім Комерційна таємниця 

Обов’язковість ведення Обов’язковий  Необов’язковий  

Базисна теорія 
Аналітичний та синтетичний на 

основі подвійного запису 

Облік за центрами 

відповідальності, в основі – 

аналітичний облік за подвійним 

записом * 

Звітність Фінансова, затверджена на 

державному рівні 

Внутрішня звітність за ЦВ 

«Витрати» 

Періодичність звітності 
Періодична (місячна, квартальна, 

річна) 

Оперативна:  місячна, 

квартальні, декадна  тощо 

Об’єкти обліку та 

звітності 

Операції господарської діяльності 

суб’єкта 

Витрати (затрати) діяльності 

суб’єкта та адміністративні 

рішення щодо їх оптимізації 

Мета обліку 
Складання звітності для потреб 

зовнішніх користувачів 

Надання інформації керівництву 

для оцінки витрат та 

забезпечення їх оптимізації  

Принципи обліку 
Загальноприйняті П(с)БО 

принципи обліку 

Загальноприйняті П(с)БО 

принципи обліку на засадах 

корисності інформації для 

прийняття рішень 

Залежність від 

організаційно 

економічних 

особливостей суб’єкта  

Не залежить Залежить 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 3 

Відображення часу 

(націленість) 

Результати здійснених  

господарських операцій 

Здійснені факти господарської 

діяльності, очікувані факти 

господарської діяльності  

Ступінь відповідальності Адміністративна відповідальність 
Дисциплінарна (попередження, 

догана тощо) 

Елементи 

бухгалтерського обліку 

Всі елементи методу: рахунки і 

подвійний запис, документація і 

інвентаризація, оцінка і 

калькуляція, баланс і звітність 

В частині 

внутрішньогосподарського 

обліку витрат – елементи 

бухгалтерського обліку 

Використання 

вимірників 
Грошові, натуральні, трудові 

Вартісні, натуральні,  якісні, 

трудові 

Групування витрат 
За елементами витрат, за статтями 

калькуляції  

За статтями калькуляції, за 

способами включення до 

собівартості, за виконавцями, за 

ступенем впливу обсягу 

виробництва на рівень витрат та 

ін. 

 

Певна частина середніх підприємств, що за кількістю працівників та обсягом 

реалізації наближаються до малих, малі підприємства, де бухгалтерський апарат 

становить 2-8 осіб (а іноді облік веде сам власник або використовує послуги 

сторонньої бухгалтерської служби), підприємства, що мають невеликий обсяг 

діяльності, очевидно, не будуть впроваджувати управлінський облік [187, с.52; 94]. 

З урахуванням ризиків, притаманних ринковим умовам господарювання, 

жорсткому державному регулюванню діяльності енергопостачальних компаній 

України (особливо в умовах проведення реформ енергетичного комплексу) все 

більша кількість енергопостачальних компаній та великих підприємств в різних 

галузях діяльності (переважно, в  промисловості) впроваджують управлінський 

облік, який дає змогу твердо позиціонувати себе в певному ринковому сегменті та 

планувати свою прибуткову діяльність на перспективу [96]. 

Результати проведених опитувань 14 обласних енергопостачальних компаній 

показали, що всі вони без виключення визнають необхідність впровадження 

управлінського обліку (100%),  на 11 з них – управлінський облік ведеться (75%), 9 

компанії ведуть управлінський облік за центрами відповідальності «Витрати» в 

розрізі  показників витрат, що становить 81% (Додаток З). 
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Проблеми з впровадженням управлінського обліку також в кадровому складі 

інженерно-технічного персоналу енергетичних підприємств. На наш погляд, не слід 

усі ці функції покладати на бухгалтера. Потрібний нового класу фахівець-аналітик, 

чи аналітик-менеджер, стратег-менеджер, бухгалтер менеджер з відповідною 

посадою та освітою, законодавчо визначеним статусом, відповідальністю, і, 

безумовно, відповідною оплатою праці. 

З огляду на це,  управлінський облік, в першу чергу, реалізується на середніх, 

що наближаються до великих, та великих підприємствах з числа 

енергопостачальних компаній. 

Існує ще ряд практичних проблем, у вирішенні яких вітчизняні суб’єкти 

господарювання вимушені покладатися на власні сили, зокрема: упущення частини 

витрат під час розрахунку прибутковості сегменту бізнесу; надмірне захоплення 

власника (менеджерів) винятково модними сучасними концепціями управлінського 

обліку; непослідовність у принципах формування управлінської звітності тощо.  

У країнах із перехідною економікою, зокрема, в Україні, місце управлінського 

обліку значною мірою залежить від того, яку концепцію (американську чи 

європейсько-континентальну) застосовує компанія. На вітчизняних підприємствах 

переважно впроваджено європейсько-континентальну концепцію управлінського 

обліку, що ототожнюється з організаційною концепцією контролінгу. Це цілком 

закономірно з огляду на схожі підходи визначення бухгалтерського обліку в Європі 

та Україні [41]. 

Окрім того, результати діяльності зарубіжних провідних компаній доводять, 

що організація управлінського обліку витрат в межах єдиного підприємства 

забезпечує задоволення інформаційних потреб керівництва та сприяє вирішенню 

широкого кола завдань, таких як: управління витратами, оптимізація фінансових 

результатів, бюджетне планування, виявлення, аналіз та скорочення неефективних 

витрат господарської діяльності, функціонування дієвої системи внутрішньої 

комунікації тощо. 

На наше переконання, для успішного запровадження управлінського обліку на 

підприємствах енергетичного комплексу України необхідні невід’ємні три складові: 
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1) кваліфіковані фахівці: керівництву слід усвідомлювати, що для 

постановки управлінського обліку необхідно наймати не бухгалтерів, а саме 

готувати спеціалістів, у яких є такий досвід. При цьому, варто розглянути ідею щодо 

залучення власних фахівців, а не тимчасових консультантів; 

2) відповідні ресурси для реалізації цієї задачі: якщо підприємство 

зважилося на виконання поставленої задачі, йому знадобиться багато грошових 

витрат, а також витрат часу; 

3) колегіальну участь у процесі постановки: часто керівництво вважає, що 

не треба втручатися у ту сферу, де є власні спеціалісти. Але на це можна поглянути з 

іншого боку: як консультант чи фахівець будуть знати без активної участі 

керівництва про те, яку інформацію вони хотіли б бачити у себе на столі, щоб мати 

змогу приймати вірні управлінські рішення [52]. 

Зважаючи на те, що сьогодні електроенергетичний ринок України знаходиться 

на початкових етапах впровадження конкурентних умов функціонування, а також 

враховуючи специфіку функціонування електроенергетичної галузі, впровадження 

системи управлінського обліку і контролінгу дещо ускладнюється на досліджуваних 

підприємствах. Отож, щоб практично втілити завдання управлінського обліку 

доцільно поєднати  багаторічний досвід зарубіжних і українських економістів із 

впровадженням конкурентних механізмів його функціонування в електроенергетиці. 

Приєднуємось до висновків Левицької А. В., яка досліджувала впровадження 

системи управлінського обліку в енергетичних компаніях [74], виділивши основні 

принципи формування програми управління витратами: 

- принцип пріоритетів фінансування – передбачає жорсткий пріоритет 

виробничих витрат над всіма іншими витратами компаній; 

- принцип комплексного обліку, який полягає в організації системи 

постійного контролю та обліку витрат за напрямами виробничо-господарської 

діяльності з порівняльним аналізом планових показників з фактичним 

фінансуванням та списанням витрат; 

- принцип зворотного зв’язку, що уможливлює коригування планових 

показників компанії і відособлених підрозділів з урахуванням змін у зовнішньому 
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середовищі за результатами поточного контролю та обліку витрат з метою 

оптимізації і підвищення ефективності виробництва. 

Що стосується головних складових програми управління витратами, то серед 

них доцільно виділити: планування, облік та аналіз витрат на виробництво; 

нормування витрат на виробництво та обігових коштів; фінансове планування і 

моніторинг; зниження невиробничих витрат; облік руху ТМЦ та нормування 

складських запасів; впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи; 

зменшення дебіторської та кредиторської заборгованостей. 

Сучасне інформаційне забезпечення діяльності суб’єкта все частіше приділяє 

увагу питанням збалансованості витрат на забезпечення позитивної динаміки 

економічних показників, соціального захисту працівників, екологічну безпеку  

операційної діяльності. Саме ці чинники визначають на мікрорівні сталий 

(збалансований) розвиток підприємства. 

Сьогодні існує значна кількість тлумачень терміну «сталий розвиток» – 

збалансований, поступальний, динамічний, комплексний та ін. Існують різні 

погляди і щодо використовуваної для характеристики відповідного явища 

термінології. Головним завданням залишається якісний  перехід до відносин 

збалансованого розвитку, що, за умов попередження та вирішення екологічних 

проблем, забезпечить досягнення визначених на певному етапі та на перспективу 

економічних потреб з метою реалізації всебічного та гармонійного суспільного 

розвитку. 

Аналіз фінансово-організаційних підходів впровадження управлінського обліку 

на великих підприємствах, зокрема, в  енергопостачальних компаніях, дає змогу 

виділити наступні етапи: здійснення фінансової реструктуризації; впровадження 

системи внутрішніх управлінських звітів; створення власної облікової політики 

підприємства; розробка системи рахунків управлінського обліку (Додаток Ж). 

Якщо детальніше розглядати безпосередньо управлінський облік витрат 

енергопостачальної компанії, то краще це зробити на прикладі функціональної 

схеми організації даного обліку, наведеної на рис. 1.9. Вона розроблена на основі 

організаційної схеми управлінського обліку витрат промислового виробничого 
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підприємства, запропонованої Писаренко Т. М. [123] і адаптована, відповідно, до 

потреб і структури енергопостачальних компаній.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Інформаційна модель  управлінського обліку витрат на прикладі 

енергопостачальних компаній 
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Виконання аналізу операційних витрат ускладнюється специфікою діяльності 

оптового ринку електроенергії, тому що результати діяльності окремої компанії 

визначаються під впливом нестабільності та змінності цін і обсягів реалізації 

електроенергії. У таких умовах очевидною є необхідність аналізу витрат та 

прийняття управлінських рішень щодо їх регулювання на підставі прогнозних 

значень ціни, обсягів реалізації і структури витрат підприємства. 

В полі зору державних контролюючих органів не тільки фінансова звітність 

суб’єктів оптового енергоринку, а й підтвердження результативного 

адміністрування процесів формування собівартості послуг з передачі та постачання 

електроенергії. Беззаперечним фактором  ґрунтовного проведення такої оцінки є 

висновок за результатом зовнішнього та внутрішнього аудиту. 

Українські вчені-економісти по-різному підходять до тлумачення термінів 

«аудит», «контроль», зокрема, їх взаємозв’язку (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Термінологія поняття «аудит» 

 
№ 

з/п 

Автор Тлумачення 

1 2 3 

1.  Бутинець Ф.Ф. [24] Аудит – це: 

1) перевірка офіційної бухгалтерської звітності, обліку, 

первинних документів та іншої інформації про фінансово-

господарську діяльність суб’єктів господарювання з метою 

визначення достовірності їх звітності, обліку його повноти і 

відповідності чинному законодавству; 

2) підприємницька діяльність аудиторів (аудиторських фірм) 

щодо здійснення перевірок фінансової звітності, платіжно-

розрахункової документації, податкових декларацій та інших 

фінансових документів з метою встановлення достовірності 

звітності суб’єктів господарювання, відповідності здійснення 

ними фінансових і господарських операцій нормативним актам. 

2.  Бутинець Ф.Ф., 

Виговська Н.Г., 

Малюга Н.М., Петренко 

М.І. [28] 

Аудит – це метод господарського контролю, що складається з 

сукупності методичних прийомів, застосування яких дозволяє 

визначити достовірність звітності, обліку, їх повноту та 

відповідність діючому законодавству та встановленим 

нормативам і здійснюється на договірних засадах між аудитором 

та клієнтом. 

3.  Савченко В.Я. [182] Аудит – це процес, під час якого компетентна, незалежна особа 

збирає й оцінює свідчення про кількісну інформацію, яка 

стосується конкретного економічного суб'єкта, з метою 

встановлення і відображення у звіті ступеня відповідності цієї 

кількісної інформації встановленим критеріям. 
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Продовження табл. 1.4 
1 2 3 

4.  Усач Б.Ф. [193] Аудит — це надання практичної допомоги керівництву й 

економічним службам підприємства щодо ведення справ і 

управління його фінансами, а також щодо налагодження 

бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, надання 

різних консультацій. 

5.  Савченко В.Я.,Зотов 

В.О., Кириленко С.А. 

[183] 

Аудит — системний процес одержання (збору) інформації про 

економічні дії та події з метою встановлення рівня її (інформації) 

відповідності визначеним (установленим) критеріям та подання 

результатів зацікавленим користувачам. 

 

Аудит розглядається як перевірка даних бухгалтерського обліку та звітності, 

процес одержання інформації про господарські операції суб’єкта господарювання, 

надання допомоги керівництву в налагодженні системи бухгалтерського обліку та, 

врешті, як метод господарського контролю.  

Під терміном «контроль» розуміють, зокрема: контроль як один із головних 

принципів управління;   контроль як стадія процесу циклу управління; контроль як 

функція управління. 

Сьогодні не можливо  ототожнювати аудит з існуючим поняттям «контроль». 

Так, вітчизняні вчені-обліковці Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко 

доводять, що аудит – це лише незначна частина контролю [28]. Проте,  це 

справедливо лише в тому разі, якщо говорити про аудит фінансової звітності. До 

речі, серед перекладів, який видає будь-який англомовний словник терміну 

«auditing», на першому місці стоїть «ревізійна перевірка», «ревізія», «проведення 

контролю», «аналіз господарської діяльності». 

В працях російських економістів виділяється внутрішній контроль як 

відособлений  елемент системи управління. При  цьому виокремлюються наступні 

базові положення в організації внутрішнього контролю: 

- внутрішнє середовище компанії, тобто етичні цінності, стиль управління, 

процес ухвалення рішень, політика відносно персоналу, компетентність 

співробітників; 

- визначення, аналіз і управління ризиками, пов'язаними із змінами і 

нововведеннями; 
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- повсякденне здійснення контролю шляхом обліку і звітності, делегування і 

розділення повноважень, права доступу до активів і моніторингу; 

- система санкціонованого доступу до інформації; 

- моніторинг внутрішнього контролю, необхідний для визначення його 

ефективності [127; 185]. 

Цілком розділяємо думку російських практиків-аудиторів, які стверджують, 

що результати внутрішньогосподарського контролю є передумовою для виявлення 

та мобілізації прихованих резервів компанії, організації системи оперативного 

управлінського обліку, створюють інформаційну базу для забезпечення планування 

раціональних витрат ресурсів підприємства, суттєво впливають на організацію та 

підвищення ефективності виробництва, посилення режиму економії [17]. 

Ефективно побудована система внутрішнього контролю в енергопостачальній 

компанії дає змогу керівництву не тільки знаходити недоліки в господарській 

діяльності, а й вчасно вживати управлінських заходів щодо їх усунення. До того ж,  

витрати на організацію та проведення внутрішньогосподарського контролю 

відносно невеликі, адже це є витрати на залучення фахівців, що працюють 

безпосередньо в енергопостачальній компанії. 

На нашу думку, аудит – це якісно нова формою контролю, що використовує 

методи та процедури внутрішнього контролю для розкриття оцінки показників 

об’єкта аудиту. 

За характером аудиторських процедур в міжнародній практиці виділяють три 

типи аудиту [5; 9; 151]: 

- операційний аудит: перевірка існуючих на підприємстві процедур і методів 

ведення господарської діяльності з метою оцінки їх ефективності. Результати 

операційного аудиту значно складніше  визначити, ніж результати двох інших видів 

аудиту; 

- аудит на дотримання нормативних вимог: оцінка дотримання 

підприємством, аудит якого проводиться, встановлених на законодавчому рівні 

процедур і правил; 
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- аудит фінансової звітності: аудиторська перевірка та оцінка достовірності  

фінансових звітів. 

Класифікацію аудиту наведено в Додатку И.  

Найчастіше операційний аудит спрямований на вирішення внутрішніх задач 

підприємства, оцінку ефективності його операційних процесів.  

Розкриття змісту та методології операційного аудиту наводиться в працях 

зарубіжних економістів Р.Адамса, Е.А. Аренса, Ф.Л. Дефліза, Г.Р.Дженіка, Дж.К. 

Лоббека, І.К. Муруєвої, Л.Д. Паркера, В.М. О’Рейллі, Дж. К. Робертсона, М.Б. 

Хірша та ін. В питаннях оцінки ефективності господарських процесів 

малодослідженими лишаються процедури застосування операційного аудиту, 

адаптовані до потреб функціонування суб’єктів в сучасних умовах ринку. 

У вітчизняній науковій літературі сутність операційного аудиту мало 

досліджено: роботи, що розкривають операційний аудит, не завжди гармоніюють як 

з точкою зору іноземних вчених, так і з потребами збалансованого соціально-

економічного та екологічного національного розвитку (табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 

Трактування поняття «операційний аудит» у вітчизняних та іноземних 

економічних джерелах 

№ 

з/п 

Джерело Дефініція 

1 2 3 

1.  Фінансово-кредитний 

енциклопедичний словник 

[197] 

Перевірка операційної (поточної) діяльності підприємства з 

метою оцінки її ефективності. В процесі такої перевірки 

(окрім вивчення бухгалтерського обліку) аналізуються всі 

основні процеси господарської діяльності – організаційна 

структура, документообіг и принципи обробки документів, 

фінансові потоки, маркетинг, формування собівартості тощо. 

2.  Великий енциклопедичний 

словник [25] 

Діяльність, схожа з консультуванням компанії з питань 

управління (оцінка роботи з маркетингу, оцінка ефективності 

структури компанії і т.д.)  

3.  Великий бухгалтерський 

словник [24] 

Незалежна і систематична оцінка організаційної діяльності на 

різних етапах управління з метою покращення 

функціонування системи. При цьому, основна увага 

приділяється надійності роботи системи внутрішнього 

контролю та служб підприємства. 

4.  Э. Аренс, Дж. Лоббек [5] Перевірка будь-якої частини процедури і методів 

функціонування господарської системи в цілях оцінки 

продуктивності та ефективності. 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 3 

5.  І.К. Муруєва [112] Це вид контролю, пов'язаний з постановкою цілей і задач 

діяльності підприємства та аналізом використання ресурсів, 

показників діяльності з метою визначення ефективності 

функціонування організації. При проведенні операційного 

аудиту зазвичай оцінують такі елементи, як: економічність; 

ефективність; результативність. 

6.  Н. І. Дорош [53] Перевірка господарської системи, господарських операцій, 

кошторису, методів функціонування господарської системи, 

цільових програм з метою оцінки продуктивності та 

ефективності. 

7.  Л. П. Кулаковська [71] Це перевірка будь-якої частини процедур і методів 

функціонування господарської системи з метою оцінки 

продуктивності та ефективності. 

 

На думку англійського вченого Дж.К. Робертсона під поняттям «операційний 

аудит» слід розуміти «вивчення аудиторами операцій компанії з метою надання 

рекомендацій щодо економічного та ефективного використання її ресурсів, 

ефективного досягнення поставлених цілей і продуктивного ведення господарської 

діяльності» [176, с.476].  В такий спосіб вище керівництво компанії контролює 

виконання управлінських рішень, направлених на зростання продуктивності, 

ефективності господарської діяльності, а також контролює дотримання компанією 

заданого бізнес-курсу. 

Американці Ф.Л.Дефліз, Г.Р. Дженік, В.М. О’Рейллі та М.Б. Хірш вважають, 

що операційний аудит – це перевірка виконання кошторису; економії та 

ефективності у використанні підприємством власних ресурсів та цільових програм 

урядових організацій. При цьому: «…до перевірки економії та ефективності 

належать: 1) придбання, захист та використання компанією власних ресурсів (таких 

як штат працівників, власність); 2) причини непродуктивного чи неекономного 

виробництва; 3) дотримання компанією законодавчих вимог і правил» [10; 82; 192]. 

Однак, не можливо повністю прийняти дану точку зору як опорне визначення 

операційного аудиту, оскільки, перевірка фінансового стану підприємства та іншої 

інформації на відповідність нормативно-законодавчих вимог і правил є метою 

проведення саме аудиту на відповідність.  
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Більшість українських науковців обрали фундаментом своїх досліджень щодо 

операційного аудиту  точку зору американських економістів Е. А. Аренса та Дж. К. 

Лоббека: «операційний аудит – перевірка будь-якої частини процедури і методів 

функціонування господарської системи в цілях оцінки продуктивності та 

ефективності» [5, с.11].  

Даний вид аудиту не обмежується лише перевіркою організації та ведення 

бухгалтерського обліку. В обсяги перевірок при операційному аудиті може бути 

включена перевірка організаційної структури суб’єкта господарювання, перевірка 

автоматизованих операційних процесів, методів виробництва та способів 

калькулювання витрат, маркетингової стратегії, управлінських рішень на предмет їх 

своєчасності та професійності, іншої сфери, що належить до компетенції аудитора.  

Проведення операційного аудиту вимагає: 

- досвіду, знань і компетенції не лише в сфері ведення та організації 

бухгалтерського обліку, але й в сфері менеджменту компанії, її економічної 

системи, маркетингу, фінансів; 

- ретельної підготовки аудиторів: об’єктивна оцінка ефективності, 

економічності та результативності господарських процесів підприємства є на 

порядок складнішою процедурою, ніж перевірка їх відповідності 

загальноприйнятим встановленим нормам і правилам законодавства. 

Звідси слідує, що визначити результати операційного аудиту значно 

складніше, ніж результати аудиту фінансової звітності. До такої точки зору також 

схиляється Савченко В.Я.: «установлені для оцінки операційної ефективності 

критерії є дуже суб’єктивними, тому з цього погляду операційний аудит часто 

відносять скоріше до управлінського консультування, ніж до аудиту» [182, с.30].  

Щодо витрат на придбання та передачу електроенергії, то першочерговому 

аудиторському підтвердженню підлягають елементи витрат, включені  до тарифів на 

передачу та постачання електроенергії (тобто, елементи  операційних витрат): 

матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, 

амортизація виробничого обладнання, інші операційні витрат [156; 157]. 
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При цьому, підтвердженню підлягають не тільки питання правильності 

нарахування таких витрат, а також оптимізація їх формування: правове 

регулювання, доцільність, документальна обґрунтованість, точність  розрахунку, 

контроль за  дотриманням нормативів та аналіз відхилень.   

Як в практиці зарубіжних країн, так і в нашій країні, з операційним аудитом 

(operational auditing) тісно переплітається поняття «управлінський аудит» 

(management auditing) та «аудит результативності» (performance auditing).  

Австралійський економіст Л.Д.Паркер зазначав з цього приводу, що 

управлінський аудит переслідує ті ж цілі, що й операційний аудит, але сам термін 

«управлінський аудит» застосовується, в основному, до підприємств приватного 

сектору, де за допомогою аудиту керівники намагаються визначити існуючі 

проблеми. Окрім того, вчений стверджував, що аудит результативності більше 

прийнятий для підприємств державного сектору (на прикладі США). На думку Л.Д. 

Паркера, управлінський аудит визначається як оцінка менеджменту і 

функціонування організації, а також виконання роботи з точки зору ефективності, 

економічності та результативності діяльності [214, с. 11]. 

За твердженням Чарльза Т.Хонгрена, управлінський аудит – це «моніторинг, 

призначений для з’ясування того, чи виконуються цілі і процедури, визначені 

вищим керівництвом» [198].  

Категорію «управлінський аудит» більше відносять до сфери менеджменту, 

ніж до економіки, досить часто при цьому співставляють з управлінським 

консалтингом (що принципово відрізняє цей аудит від операційного). 

В контексті теми дослідження з метою загального позначення напряму аудиту 

формування тарифів на енергопослуги (в основі яких – витрати операційної 

діяльності) пропонуємо використовувати термін ―управлінський аудит‖ (УА), що не 

конкретизує предмет аудиту та використовується у міжнародній практиці оцінки 

менеджменту організації як діяльності юридичної особи в цілому, так і її окремих 

аспектів. 

Основна стратегічна задача управлінського аудиту – надання об’єктивної 

оцінки рівня підготовки як  працівників, так і підприємства до ефективної та 
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ціленаправленої роботи у відповідності до затверджених мети і завдань діяльності 

суб’єкта. За результатами оцінки управлінського аудиту розробляються програма 

проведення реорганізації системи управління підприємства, залучення нових та 

перепідготовки існуючих кадрів. 

Як показує міжнародна практика, кінцева мета проведення управлінського 

аудиту – визначення і зіставлення фактично досягнутих результатів з плановими 

поставленими задачами в контексті ефективності менеджменту організації 

діяльності з обґрунтуванням їх оцінки та наданням рекомендації щодо покращення 

результатів. 

На нашу думку, управлінський аудит витрат на передачу та постачання 

електроенергії – вид операційного аудиту, основною метою якого є оцінка: 

– обґрунтованості статей калькуляції собівартості таких послуг, 

раціональності понесених витрат та їх відповідності нормативній базі; 

– реалізації заходів економіко-правового та організаційного регулювання 

щодо оптимізації таких витрат на засадах збалансованості операційної діяльності 

енергопостачальних компаній. 

З урахуванням міжнародної практики операційного аудиту основними 

методами управлінського аудиту витрат на передачу та постачання електроенергії 

можуть бути: 

– аналіз нормативно-правових актів, планових розрахунків та 

пояснювальних записок до них, методичних документів, наказів керівника з питань 

формування витрат, що є складовими роздрібного тарифу; 

– аналіз результатів раніше проведених ревізій та перевірок, з яких можна 

зробити висновки щодо об'єктивних і суб'єктивних причин виникнення або 

існування проблем (зауважень, порушень), виявлених попереднім   аудитом; 

– аналіз показників статистичної, фінансової та оперативної звітності за 

показниками: собівартості послуг з передачі та постачання електричної енергії, 

витрат за статтями калькуляції таких послуг; 

– обстеження виробничих приміщень, хронометраж затрат робочого часу; 
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– збір та узагальнення відповідної інформації задіяних на виконання послуг з 

постачання та передачі електроенергії підрядників у формі письмових запитів; 

– перевірку своєчасності та правильності прийняття рішень щодо виявлених 

відхилень (порушень) та їх реалізація; 

– моніторинг результативності виконання рішень керівництва  з питань 

попередньо проведеного аудиту тощо. 

Управлінський аудит доцільно проводити за статтями роздрібного тарифу з 

урахуванням їх питомої ваги, можливостей щодо оперативної оптимізації. Серед 

таких статей, в першу чергу, розрахунки з оплати праці задіяних працівників, 

амортизація виробничого обладнання, списані виробничі запаси на ремонти ліній 

електропередач та інші статті витрат. 

Аудит (в тому числі його види) класифікується на зовнішній та внутрішній. 

Основною відмінністю зовнішнього аудиту від внутрішнього є те, що зовнішній 

аудит здійснюється незалежними висококваліфікованими спеціалістами в галузі 

аудиту, контролю та аналізу фінансово-господарської діяльності на підставі 

наявності відповідного сертифіката на право здійснення аудиторської діяльності. 

Щодо внутрішнього аудитора, то з урахуванням практики його проведення в 

енергетичних компаніях, це – фахівець економічного напрямку  підготовки (за 

базовою вищою освітою), який має досвід роботи на посадах бухгалтера 

(економіста, фінансиста) не менше трьох років (відповідно до Закону України «Про 

аудиторську діяльність»), володіє високим рівнем компетенцій з питань, що 

підлягають аудиту, має підтверджені керівником повноваження щодо проведення 

внутрішнього аудиту.  

Основні відмінності зовнішнього та внутрішнього аудиту наведено в табл. И.2 

Додатка И. 

Джерелами формування аудиторських доказів при проведенні зовнішнього 

аудиту можуть бути результати роботи внутрішнього аудитора. При цьому, 

зовнішньому аудитору слід оцінити і перевірити діяльність внутрішнього аудитора, 

щоб підтвердити відповідність його роботи завданням зовнішнього аудиту 

підприємства. 
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Аналіз роботи внутрішнього аудитора передбачає розгляд відповідності 

обсягів та планів роботи, програм перевірки меті зовнішнього аудиту, а також 

попередню оцінку того, чи залишиться без змін попереднє уявлення зовнішнього 

аудитора про діяльність служби внутрішнього аудиту. 

Така оцінка може включати наступні пункти: внутрішній аудит проводиться 

особами, які мають відповідний рівень професійної освіти, досвід  і компетенцію, а 

робота їхніх помічників належним чином контролюється, аналізується і 

документально оформлюється; внутрішніми аудиторами отримані необхідні 

аудиторські докази для формування на достатній підставі аудиторських висновків; 

виходячи з конкретних обставин, внутрішні аудитори зробили адекватні висновки; 

кожен звіт за результатами внутрішнього аудиту реально висвітлює фактично 

виконані роботи; незвичайні питання або винятки з правил розкриті внутрішнім 

аудитором і належним чином вирішені. 

Враховуючи потребу в одержанні на систематичній основі об’єктивної оцінки 

складу та розміру витрат на передачу та постачання електроенергії, роль 

компетенції задіяних аудиторів в питаннях галузевої специфіки процедур 

формування таких витрат, в роботі досліджено організаційно - методичну основу та 

практичні підходи  внутрішнього управлінського аудиту. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Узагальнено, що економіко-правове регулювання (ЕПР) діяльності 

господарюючих суб’єктів (в т.ч. паливно-енергетичного комплексу) – це розробка 

на державному рівні системи результативної реалізації правового поля 

господарської діяльності юридичних осіб. В контексті суб’єктів дослідження ЕПР 

включає: оперативне та стратегічне планування, економічне програмування, 

фінансово-адміністративне управління з урахуванням соціально-екологічної 

збалансованості національного розвитку.  

2. В сучасних умовах впровадження ринкових відносин залишаються 

пріоритетними завданнями державного регулювання господарської діяльності на 

ринках паливно-енергетичного комплексу України, що перебувають у стані 

природної монополії: збалансування економічних інтересів на макро- та мікро-

рівнях; забезпечення права споживачів електроенергетичної та нафтогазової галузей 

на отримання товарів та послуг стандартизованої якості за економічно 

обґрунтованими цінами (з урахуванням програм соціального захисту); збереження 

мотиваційної конкуренції у сфері виробництва та постачання електричної енергії; 

формування виваженої цінової і тарифної політики для суб’єктів природних 

монополій, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії 

та використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії; оптимізація 

тарифоутворюючих процесів на умовах збалансованого соціально-економічного та 

екологічного розвитку як суб’єктів енергоринку, так і споживачів енергетичних 

ресурсів. 

3. За результатами аналізу законодавчих норм встановлено відсутність 

єдиного підходу до назви суб’єктів, які одночасно здійснюють і передачу, і 

постачання електроенергії. Для дотримання термінологічної єдності в подальших 

дослідженнях наукової роботи вищенаведений термін «електропередавальної 

організації» ототожнено з поняттям «енергопостачальна компанія» - учасник ринку 

електричної енергії, який закуповує електричну енергію та допоміжні послуги на 

даному ринку, здійснює передачу, розподіл електричної енергії місцевими 
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(локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії 

споживачам.  

4. Невідповідністю міжнародній практиці тарифоутворення є діюче на даний 

час перехресне субсидіювання промисловими споживачами вартості електричної 

енергії, що відпускається окремим категоріям споживачів за пільговими тарифами. 

Актуальним залишається створення законодавчого підґрунтя для запровадження 

нової моделі ринку двосторонніх договорів з балансуючим ринком, а в сфері цінової 

і тарифної політики - запровадження стимулюючого регулювання цін (тарифів).  

5. Критично розглянуто формування тарифів на постачання та передачу 

електроенергії за традиційним методом «витрати плюс», що не відповідає 

стандартам, визначеним директивами ЄС, не стимулює енергопостачальні компанії  

проводити політику скорочення видатків та підвищення ефективності відповідного 

виду діяльності. Діючі тарифні методології не забезпечують повного покриття 

економічних витрат, пов’язаних із здійсненням регульованої діяльності, в більшості 

з них не передбачено нарахування прибутку на інвестований капітал.  

6. Підтверджено, що на головний показник ефективності діяльності компаній 

– прибуток – керівництво енергопостачальних компаній не має можливості прямо 

впливати через дохідну частину господарської діяльності (ціну і попит на товар). 

Залишається регулювання витратної частини – операційних витрат діяльності з 

передачі та постачання електроенергії. 

Прибуток компаній розподіляється з урахуванням міжнародної практики його  

використання, що не в повній мірі відповідає національній нормативній обліковій 

базі. Для покриття витрат актуальними є моніторинг та управління показниками 

економічного прибутку - різниці між сукупним доходом (без ПДВ) та понесеними 

витратами на придбання товарів (виробничих ресурсів) робіт, послуг (крім витрат, 

що формують додану вартість).  

7. Розкрито за економічною сутністю поняття «витрати» та «затрати» як 

об’єкти обліку. На нашу думку, економічні витрати будь-якого ресурсу, обраного 

для виробництва продукції (надання послуг), дорівнюють розміру ймовірної 

економічної вигоди за найкращого з усіх можливих варіантів використання такого 
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ресурсу. При цьому, витрати є об’єктами бухгалтерського обліку, затрати, як 

профінансовані витрати, – управлінського як можлива альтернатива показникам 

«витрати». 

8. З метою оптимізації статей калькуляції тарифів витрати запропоновано 

обліковувати за економічними елементами, статтями калькуляції, ділянками 

виникнення. При цьому, потребує диференційованого підходу визнання в обліку 

(бухгалтерському, управлінському) операційних витрат в частині контрольованих та  

неконтрольованих: розподіл ґрунтується на управлінському рішенні керівництва 

щодо величини витрат, або ж його неможливістю впливати на їх розмір.  

9. Узагальнено визначення управлінського обліку в контексті теми 

дослідження як аналітичний вартісно-натуральний облік витрат за статтями 

калькуляції тарифу, елементами витрат, ділянками виникнення, належністю їх до 

контрольованих/неконтрольованих, що впливають на розмір тарифів по наданню 

послуг з передачі та постачання електроенергії, є цільовою інформаційною базою 

для прийняття оперативних та стратегічних адміністративних рішень щодо 

оптимізації таких витрат. 

10. Неврегульованими в методичному плані залишаються підходи до 

формування  інформаційної бази  управлінського обліку, зокрема, її методичне 

підпорядкування принципам національних П(с)БО. На нашу думку, в основі 

управлінського обліку - результати внутрішньогосподарського обліку із 

збереженням методичної бази бухгалтерського, відповідним чином доповнені та 

інтерпретовані для потреб менеджменту управління. Головне завданням - якісний 

перехід до відносин збалансованого розвитку, що, за умов попередження та 

вирішення екологічних проблем, забезпечить досягнення визначених на певному 

етапі та на перспективу соціально-економічних потреб.  

Серед пріоритетних питань менеджменту досліджуваних суб’єктів в рамках 

управлінського обліку: підготовка спеціалістів відповідної компетенції; оптимізація 

витрат; колегіальна участь працівників у процесах постановки та вирішення 

оперативних і стратегічних завдань тощо.  
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11. Підтверджено, що найбільшу цінність становлять рекомендації за 

результатами проведеного аудиту як якісно вищої форми контролю, а не факт 

контрольного заходу, чи його назва. Для загального позначення форми аудиту 

результатів формування тарифів на енергопослуги (в основі яких – витрати 

операційної діяльності) запропоновано використовувати термін ―управлінський 

аудит‖, що є видом операційного, надає оцінку відображення витрат в обліку та 

звітності, методиці їх списання та розподілу, а також адміністративного 

регулювання таких витрат . 

12. Мета управлінського аудиту витрат на передачу та постачання 

електроенергії - одержання обґрунтованої  оцінки: статей калькуляції собівартості 

таких послуг; раціональності понесених витрат, відповідності нормативній базі; 

заходів адміністративного забезпечення витрат та їх оптимізації. Серед основних 

методів управлінського аудиту витрат: аналіз методичних та нормативних 

документів, планових розрахунків витрат та їх фактичного дотримання; аналіз 

звітності (в т.ч. внутрішньої) за показниками витрат; обстеження виробничих 

приміщень, хронометраж затрат робочого часу; перевірка виконання заходів 

адміністративного регулювання витрат; аналіз результатів раніше проведеного 

аудиту та перевірок з даних питань тощо. 

Результати досліджень апробовано в працях здобувача [75; 79; 82; 86; 87]. 
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РОЗДІЛ 2 

 УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ПОСТАЧАННЯ ТА ПЕРЕДАЧУ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ 

 

2.1. Методика та організація управлінського обліку витрат на постачання 

та передачу електричної енергії енергопостачальних компаній 

 

Сучасний менеджмент організації господарської діяльності передбачає 

системний облік витрат за пріоритетними напрямками формування фінансового 

результату. В енергопостачальних компаніях України простежується дві тенденції 

щодо організації ведення управлінського обліку. Перша – здійснення функції 

бюджетування, контролю у підрозділах, якими керує фінансовий директор. Друга – 

функції управлінського обліку здійснюють планово-економічні відділи 

енергопостачальних компаній. Тобто, відроджуються планово-економічні відділи у 

новій якості. 

Сьогодні управлінський облік на базі бухгалтерії зустрічається рідше. 

Практика свідчить, що бухгалтерія більшості енергопостачальних компаній 

займається переважно традиційним бухгалтерським обліком, здійсненням 

податкових розрахунків і поданням звітності зовнішнім користувачам, а функцію 

управлінського обліку покладено на фінансовий департамент. 

Процес управління енергопостачальними компаніями, на нашу думку, -  це 

координування і регулювання їх господарської діяльності задля досягнення 

поставлених цілей в питаннях якісного і безпечного енергопостачання,  отримання 

максимально можливої вигоди. Трансформація економіки, поступова перебудова 

енергетичного ринку України під європейські вимоги, поява нових інструментів на 

ринку, методів і вимог щодо управління господарською діяльністю обумовили 

потребу в оперативній додатковій інформації цільового спрямування з питань 

формування витрат як факторів оптимізації результатів господарської діяльності. 

На сьогодні витрати в багатьох випадках визначаються не стільки 

індивідуальними зусиллями та людським фактором, скільки рівнем технічної 
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організації, економічністю роботи та ефективністю обладнання. Зростання кількості 

можливих варіантів вирішення робочих проблем спричинило ріст «ціни» 

неправильного управлінського рішення. З’явилася необхідність переорієнтації 

основної мети ведення бухгалтерського обліку,  його інтеграції з управлінським 

обліком як одного з факторів інформаційного забезпечення потреб керівників різних 

рівнів для управління компанією. 

Облік витрат – складова облікової системи суб’єкта господарювання. Вивчення 

наукових робіт російських вчених підтвердили, що вирішення завдань, поставлених 

перед обліковою системою, можливо при інтегрованому підході, взаємозв'язку і 

взаємодії всіх підсистем обліку, іменованих в даний час в теорії і практиці 

бухгалтерським, податковим, управлінськими і статистичними. Моссаковський В. Б. 

пропонує наступні підсистеми обліково-інформаційної системи: статистика, 

бухгалтерський облік, податковий облік, оперативно-аналітичний облік [111]. 

В контексті обліку витрат на постачання та передачу електроенергії (ВПП) 

об’єднуючим фактором для підсистем бухгалтерського обліку, управлінського 

обліку та обліку розрахунків з бюджетом за податками та зборами (податкових 

розрахунків) є інтегрована облікова система (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Організаційно-методична модель взаємозв’язку підсистем 

бухгалтерського обліку, управлінського обліку та обліку податкових 

розрахунків  

Як результат взаємодії всіх видів обліку керівництво отримує інформацію для 

прийняття управлінських рішень щодо величини та складу виробничих витрат, 

Управлінський 

облік ВПП 

Б/о 

постачання е/е 
Б/о передачі 

е/е 

Організація 

передачі е/е 

Організація 

постачання е/е 

Прийняття 

управлінських 

рішень 

Облік розрахунків з 

бюджетом за 

податками та зборами 

Бухгалтерський 

облік ВПП 



86 

 

формування собівартості послуг та визначення фінансових результатів за всіма 

напрямками господарської діяльності. 

В той же час, це – система управління діяльністю конкретної компанії, що 

залежить не тільки від структури системи як такої, але й від специфіки галузі (в 

даному випадку - енергопостачання). 

 Наслідком здійснення облікового процесу є не лише обсяги інформації 

(відповідно до поставлених завдань та мети), а й отримання та накопичення досвіду 

щодо позитивних і негативних моментів всієї обліково-аналітичної системи.  

Близькою в контексті зазначеного є думка російського економіста Суворової 

С., яка, розглядаючи питання формування облікової системи економічного 

інформаційного простору, вказує на те, що «…облікова система підприємства, як 

сукупність різних видів обліку, демонструє перехід від диференційованості до 

інтегрованості. В інтегративному аспекті найбільший інтерес представляють 

дослідження, що відображають взаємозв'язки між цими видами обліку» [112, с.52-

53]. Тобто, інтегрованість та єдність всіх підсистем в одне ціле є найважливішим 

моментом в обліково-аналітичній системі. 

Бухгалтерський та управлінський облік ВВП, облік витрат за податковими 

розрахунками функціонують в одному інформаційному полі, але взаємозв’язок у 

них може бути досить різним. Доцільно виокремити наступні пріоритети 

інтеграційних процесів облікових систем, які впроваджено в енергетичних 

компаніях: 

- вибір головної облікової системи, на базі якої будуть будуватися інші 

підсистеми обліку; 

- застосування в якості основи для побудови головної системи обліку правил 

та принципів національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що не 

суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності; 

- гармонізація принципів бухгалтерського обліку та обліку податкових 

розрахунків (з урахуванням чинних вимог Податкового Кодексу України). 

Як зазначалось в розділі 1, інформаційною основою управлінського обліку 

витрат на постачання та передачу електроенергії є внутрішньогосподарський облік, 
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що функціонує в прямій залежності від методичної основи бухгалтерського обліку. 

Саме аналітичні субрахунки бухгалтерського обліку дозволять ідентифікувати 

витрати в системах бухгалтерського, управлінського обліку та обліку розрахунків з 

бюджетом за податками та зборами в розрізі їх класифікації.  

Отож, в основі інтегрованої системи господарського обліку – бухгалтерський 

облік, адаптований до інформаційних потреб користувачів завдяки відповідній 

організації аналітичного обліку, запровадженню внутрішніх форм звітності. 

З урахуванням вимог щодо достовірності даних управлінського обліку доцільно 

обліковувати витрати на передачу та постачання за принципами національних 

П(с)БО (зокрема, П(с)БО «Витрати»), із застосуванням субрахунків аналітичного 

обліку в розрізі класифікації ВПП.  

Підсистеми обліку реєструють витрати на основі первинних документів, типові 

з яких наведено в Додатку К. 

Гармонійна взаємодія управлінської та бухгалтерської підсистем обліку, яка б 

забезпечила якісне, об’єктивне та оперативне формування і подання необхідної 

інформації по витратах на передачу та постачання електроенергії (з урахуванням 

специфіки діяльності енергетичної системи), може відбуватися у наступних 

форматах (моделях) :  

1) організація та побудова цілком автономних систем обліку: одна операція 

проходить подвійний шлях реєстрації, фіксації та обліковується в двох різних 

підсистемах – бухгалтерській та управлінській. В енергетичних компаніях 

здійснюються проведення одних тих самих операцій двічі, однак,  за двома різними 

цілями – для цілей бухгалтерського та управлінського обліку (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Перша модель організації управлінського обліку витрат на 

передачу та постачання електроенергії 

 

Перевагою даної моделі є зниження ймовірності допущення помилок (через 

подвійне дублювання) і, таким чином, підвищення надійності інформації та 

можливість її отримання з конкретною деталізацією даних щодо кожної 

господарської операції, формування управлінських звітів без прив’язки до 

бухгалтерського закриття періоду і тощо. Така модель є неекономічною з позиції 

витрат трудових ресурсів, адже вимагає створення і організації повноцінної служби 

управлінського обліку. Аналітичний рівень обліку  ВПП досягається шляхом 

застосування рахунків 9-го та 8-го класу. При цьому, рівень аналітики 

обумовлюється потребами користувачів (маємо особливості в розрізі 

бухгалтерського та управлінського підсистем обліку). Модель дозволяє 

реалізовувати управлінський облік як за ЦВ «Витрати», так і за ЦВ «Затрати».  

2) поєднання всіх зазначених вище підсистем обліку витрат на базі спільного 

журналу реєстрації відповідних первинних документів, регістрів. Господарська 

операція, що формує витрати, до певного рівня проходить один і той самий шлях 

первинної реєстрації, але далі відображається  паралельно за різними підсистемами 
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обліку та звітності. Таким чином, частина даних в бухгалтерському, управлінському 

обліку та обліку розрахунків з бюджетом за податками та зборами збігаються (рис. 

2.3).  

Рис. 2.3. Друга модель організації управлінського обліку витрат на 

передачу та постачання  

 

Як і в першому випадку, перевагою даної моделі є можливість отримання чіткої 

інформації щодо конкретної господарської операції, аналіз її проведення та 

відображення в управлінському обліку, можливість підготовки аналітичних 

управлінських звітів незалежно від закриття бухгалтерських періодів.   

Модель має уніфіковані підходи щодо аналітичного відображення витрат на 

передачу та постачання в підсистемах бухгалтерського та управлінського обліку (як 

за ЦВ «Витрати», так і за ЦВ «Затрати»), її вибір визначається потребами 

менеджменту організації діяльності з поставки та передачі електроенергії. Разом з 

тим, цільове використання дещо обмежено в порівнянні з попередньою. Зазначене 

впливає на вибір заходів оптимізації таких витрат та їх результативність. 

3) побудова управлінського обліку на основі єдиної бухгалтерської головної 

книги. При проведенні господарської операції в бухгалтерському обліку їй 
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присвоюються аналітичні субрахунки відповідно до розробленого компанією 

робочого Плану рахунків, затвердженою класифікацією ВПП. Це дає змогу потім 

розділяти інформацію в бухгалтерському,  управлінському підсистемах обліку та 

обліку податкових розрахунків. За допомогою коригувань і здійснення меппінгу 

проведень формуються облікові дані для бухгалтерського обліку та обліку 

податкових розрахунків. Після цього, з додаванням окремих операцій (яких немає в 

бухгалтерському обліку), зводиться інформація в управлінських звітах (рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4. Третя модель організації управлінського обліку витрат на 

передачу та постачання  

 

Результати обліку витрат на передачу та постачання електроенергії в нашому 

дослідженні – відображення витрат за методом нарахувань (відповідно, затрати не 

досліджуються). До того ж, такий варіант взаємовідносин  на основі єдиної головної 

книги ставить управлінський облік в часову залежність від закриття бухгалтерського 

періоду. Це може спричинити втрату можливості оперативного формування 

управлінських звітів в необхідний період, а їх підготовка буде здійснюватись лише 

після закриття бухгалтерського звітного періоду (кварталу). 
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Проблемою залишається відсутність повної гармонізації методів обліку витрат 

за принципами П(с)БО 16 «Витрати» та принципів чинного Податкового Кодексу 

України. 

Однак, для керівництва вагомою перевагою цього методу є відсутність гострої 

необхідності створення окремої управлінської служби. Як результат - підхід до 

організації управлінського обліку дещо спрощений.  

Враховуючи вимоги соціально-орієнтованої та екологічно-безпечної ринкової 

системи щодо деталізації витрат по передачі та постачанню електроенергії за 

статтями калькуляцій, місцями виникнення, виконавцями, ступенем впливу на них 

управлінських рішень, на нашу думку, доцільно впроваджувати в 

енергопостачальних компаніях саме першу модель взаємозв’язку бухгалтерського та 

управлінського обліку. 

Перша модель дозволяє ввести аналітичні субрахунки на початкових етапах 

збору облікової інформації, за рахунок чого управлінці компанії зможуть: 

передбачити максимально повну класифікацію витрат (з урахуванням потреб 

управління); проводити аналітичні процедури за найбільш проблемними ділянками 

витрат; моніторити економічну забезпеченість реалізації заходів соціального 

захисту та екологічної безпеки послуг з постачання та передачі електроенергії. 

Зазначене уможливить не тільки підтвердження правильності та повноти 

показників звітних форм в частині витрат на передачу та постачання, а також 

системні оцінювання менеджменту організації діяльності з постачання 

монопольного ресурсу, своєчасно виявляти резерви зменшення роздрібної ціни з 

метою соціально-економічного захисту споживачів електричної енергії. 

Разом з тим, не відкидаємо можливість застосування інших моделей. 

Після вибору моделі, на базі якої буде здійснюватися організація 

управлінського обліку ВПП, керівництво розробляє алгоритм реалізації низки 

організаційно-економічних заходів. 

Російська практика впровадження управлінського обліку, як альтернативу, 

пропонує передбачати такі заходи окремим розділом в Фінансовому плані розвитку 
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підприємства, затверджувати як окреме Положення про управлінський облік (за 

об’єктами обліку) [174]. 

Повертаючись до процесу організації управлінського обліку витрат на 

передачу та постачання електроенергії, варто зазначити, що трактування організації 

як процесу передбачає комплексне врахування таких його елементів як дії, операції, 

стадії, етапи, фази, цикли з огляду на їх ресурсне забезпечення (в т.ч. кадрове).  

Організаційні питання функціонування управлінського обліку за ЦВ 

«Витрати» в рамках витрат на передачу та постачання електроенергії включають, в 

першу чергу: 

 обґрунтування раціональної послідовності виконання циклів, етапів, стадій 

і операцій, що впливають на розмір витрат на передачу та постачання 

електроенергії, можливої і необхідної (в певних умовах) паралельності виконання 

різних робіт; 

 визначення часових меж виконання робіт за видами, їх групування з 

урахуванням факторів інтенсифікації адміністрування витрат; 

 встановлення чіткого порядку надходження необхідної і достатньої 

інформації по виникненню (списанню) витрат на передачу та постачання 

електроенергії для своєчасного здійснення кожного з етапів процесу управління та 

всіх його операцій; 

 систематизації порядку участі різних ланок системи управління витрат на 

передачу та постачання за рівнями  управління; 

 вибору процедур управління витрат на передачу та постачання 

електроенергії як обов'язкових операцій для певного виду робіт (узгодження, 

обговорення, візування, затвердження, інформування тощо). 

Інформаційна база управлінського обліку витрат на передачу та постачання 

електроенергії – важлива складова сучасного менеджменту, системи 

внутрішньогосподарського контролю (аудиту) за раціональним та цільовим 

використанням  виробничих ресурсів.  

З метою забезпечення результативності менеджменту організації 

господарської діяльності доцільно дотримуватись основного закону організації - 



93 

 

закону синергії, який  полягає в тому, що сума властивостей організованого цілого 

перевищує «арифметичну» суму властивостей, наявних у кожного, хто входить до 

складу цілого окремих елементів. Саме такий економічний, адміністративний та 

функціональний зміст в основі системної  організації управлінського  обліку. 

Організацію управлінського обліку необхідно розглядати комплексно за 

трьома складовими для встановлення узгоджених зв’язків між задіяними ресурсами: 

методичною, технічною та адміністративною. В працях обліковців наводиться таке 

трактування  поняття  «організація» лише для бухгалтерського обліку.  

За словами професора Бутинця Ф. Ф. існує три етапи організації 

бухгалтерського обліку. Методичний (перший) етап організації бухгалтерського 

обліку передбачає вибір способів та прийомів, що є основою для таких методів 

управлінського обліку. Другий етап – це технічний етап, який передбачає вибір 

форми обліку, що найбільш повно характеризуватиме та відповідатиме розміру 

підприємства та його галузі. Третій етап забезпечує організацію процесу управління 

в бухгалтерії, тобто організацію роботи облікового апарату. 

На нашу думку, такий підхід є раціональним також і в організації 

управлінського обліку ВПП.  

На першому етапі здійснюється вибір методів обліку та їх раціональне 

застосування.  Більшість науковців (в т.ч. вітчизняних) розглядають методичну 

основу управлінського обліку з точки зору його адміністративно-організаційних 

складових (таблиця Додатка М). 

Оскільки за результатами нашого дослідження облікова інформаційна 

складова управлінського обліку включає дані внутрішньогосподарського обліку (що 

зберігає відповідність  принципам національних П(с)БО), методичною складовою 

внутрішньогосподарського обліку ВПП є: документування, синтетичні та аналітичні 

рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс і звітність, інвентаризація, оцінка 

майна та зобов’язань, калькулювання. Зазначені елементи методу бухгалтерського 

обліку витрат є також складовими методичної основи управлінського обліку витрат 

на передачу та постачання електроенергії. 
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Щодо управлінського обліку заходів адміністрування ВПП, то серед 

пріоритетних облікових методів - планування, економічний аналіз, обґрунтування 

управлінських рішень, контроль  (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Основні елементи методу управлінського обліку 

Основні елементи методу управлінського обліку Внутрішньогосподарський 

облік ВПП 

Облік  заходів 

адміністрування 

ВПП 

1 2 3 

1. Планування  + + 

2. Нормування  +  

3. Економічний аналіз + + 

4.Обґрунтування управлінських рішень  + 

5. Контроль  + + 

6.Калькуляція +  

 

Для обґрунтування вибору альтернативних елементів методу управлінського 

обліку доцільно: 

1) визначити ключові показники ефективності роботи з постачання та 

передачі електроенергії, відповідальні структури за їх досягнення, ґрунтуючись на 

короткостроковій та довгостроковій стратегіях діяльності енергопостачальних 

компаній: саме вони, в першу чергу, розглядаються при встановленні необхідного 

рівня аналітики (класифікації витрат на передачу та постачання електроенергії); 

2) провести комплекс заходів, що забезпечують організацію документування 

процедур управлінського обліку ВПП: здійснити вибір об'єктів первинного 

документування та носіїв первинної інформації, скласти перелік форм первинних 

документів, встановити порядок та процедури здійснення в них записів; 

3) сформувати фінансово-економічну структуру на основі взаємопов’язаних в 

організаційно-економічному контексті ЦВ «Витрати» з метою визначення 

виконавців щодо функціонального забезпечення таких центрів ; 

4) визначити елементи витрат на передачу та постачання, які входять до 

складу витрат, включених в структуру тарифів на передачу та постачання 

електроенергії; 
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5) розробити робочий план рахунків управлінського обліку ВПП в рамках 

центрів відповідальності (на основі субрахунків до рахунків бухгалтерського обліку 

в розрізі затвердженої компанією класифікації таких витрат);  

6) розробити управлінську облікову політику компанії з урахуванням 

галузевої специфіки, а саме: методологію формування собівартості електроенергії 

(робіт, послуг по її передачі та постачанню), облік витрат, порядок їх визнання, 

спосіб розподілу адміністративних та інших операційних витрат між видами 

ліцензованої (передачею та постачанням електроенергії) діяльності та не 

ліцензованої діяльності і т.д.; 

7) визначити перелік форм внутрішньої звітності управлінського обліку, 

порядок їх заповнення та ключових користувачів. 

Загалом, вся документація, яка розробляється і відноситься до даного етапу, 

класифікується як інструктивно-методична. В ній прописуються певні порядки та 

моделі господарської діяльності, максимально конкретизуються процеси 

господарських операцій, що формують витрат на передачу та постачання 

електроенергії. В цій групі методичних документів можна виділити такі основні 

організаційно-аналітичні процедури управлінського обліку: 

 затвердження параметрів розмежування активів та зобов’язань з 

урахуванням їх факторного та вартісного впливу на калькуляцію тарифів 

(формування ВПП); 

 порядок визначення первісної (початкової) вартості  та метод нарахування 

амортизації основних засобів; 

  визначення ознак нематеріальних активів та методів їх амортизації; 

 організація обліку та фінансування ремонтів основних засобів; 

 спосіб (база) розподілу непрямих витрат між видами діяльності 

(ліцензована, не ліцензована); 

 порядок обліку витрат інших не ліцензованих видів діяльності; 

 порядок розподілу загальновиробничих, адміністративних та інших 

операційних витрат між видами ліцензованої та не ліцензованої діяльності 

енергопостачальної компанії; 
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 класифікація місць виникнення витрат на передачу та постачання між 

підрозділами енергопостачальної компанії; 

 групування місць виникнення витрат на передачу та постачання між 

ліцензованими та іншими, не ліцензованими, видами діяльності (група операційних 

витрат), їх систематизація між категоріями - загальновиробничі, адміністративні та 

інші операційні витрати.  

За результатами дослідження практичних підходів впровадження 

управлінського обліку (в рамках ЦВ «Витрати») в енергопостачальних компаніях 

пріоритетними факторами його результативності є, на нашу думку: 

− організація облікового процесу (в частині методики 

внутрішньогосподарського обліку та обліку заходів адміністративного забезпечення 

ВПП); 

− технологічне забезпечення управлінського обліку; 

− організація праці працівників, зайнятих виконанням облікових функцій; 

− системний моніторинг результативності організації управлінського обліку 

тощо. 

Для енергопостачальних компаній України ведення обліку витрат за місцями 

виникнення обумовлено вимогами законодавства з метою уникнення  перехресного 

субсидіювання між ліцензованими видами діяльності та іншими, не ліцензованими 

видами.  

Організація обліку за місцями виникнення витрат та центрами 

відповідальності дозволяє використовувати особливі методи контролю витрат за 

кожним підрозділом компанії, спостерігати за їх формуванням на всіх рівнях 

управління, децентралізувати управління, зокрема, по структурних підрозділах і 

відповідних керівниках (що дасть можливість виявляти причини непродуктивних 

витрат і, в кінцевому результаті, суттєво підвищити економічну ефективність). В 

свою чергу, це дозволить компаніям контролювати та попереджати недопущення 

перевищення структурної величини тарифних витрат на передачу та постачання 

електроенергії від запланованих бюджетом. 
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Важливою умовою контролю енергопостачальних компаній за рівнем 

дотримання як структури тарифних витрат, так і загального нормативу  операційних  

витрат є впровадження процесу бюджетування.  

Сукупність об’єктів, що підлягають управлінському обліку при бюджетуванні 

у поєднанні з процесом управління, утворюють гібридний напрямок – бюджетне 

управління, яке включає в себе процес бюджетування, управління господарськими 

процесами та прийняття рішень [112]. 

Ми приймаємо точку зору вчених-практиків Морозової-Герасимович Н. А. та 

Герасимович І.А., які розглядають бюджетування на рівні підрозділу компанії як 

систем планування, обліку та контролю за фінансовими, матеріальними та 

товарними потоками в розрізі центрів відповідальності за статтями бюджету. Для 

енергопостачальних компаній такі бюджети – ключові за рахунок своїх функцій, 

зокрема: 

 планування операцій, що забезпечують досягнення цілей компанії; 

 координація доходної та витратної частини діяльності з передачі та 

постачання електроенергії;  

 стимулювання керівників усіх рангів у досягненні мети своїх центрів 

відповідальності та оптимізації тих статей витрат, що враховуються в структурі 

тарифів; 

 контроль поточної діяльності, дотримання правил технологічного 

нормування та внутрішньої дисципліни в цілому;  

 розробка основи для оцінки виконання плану центрами  відповідальності, 

роботи їх керівників [110].  

Для енергопостачальних компаній ключові бюджетні ланки - планування 

витрат по підрозділах, які здійснюють капітальні та поточні ремонти ліній, 

підстанцій, транспорту, проводять технічне обслуговування обладнання 

електромереж, задіяних у виконанні інвестиційних планів, а також показників, що 

контролюються державними органами (зокрема, в за статтями тарифних витрат).  
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Складання бюджетів за центрами відповідальності «Витрати» (по підрозділах) 

буде стимулюючим засобом для керівників з метою досягнення ключових 

показників відділу, а в загальних масштабах – цілей компанії. 

Зважаючи на жорстку нормативно-законодавчу регламентацію діяльності всіх 

монопольних суб’єктів господарської діяльності в Україні, а також на перехід 

енергопостачальних та електропередавальних кампаній на стимулююче 

регулювання, для таких суб’єктів господарювання було чітко прописано основні 

принципи розподілу витрат між видами ліцензованої діяльності (передачі та 

постачання електричної енергії).   

Порядком розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності 

ліцензіатів  з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та з передачі 

електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (далі - Порядок) 

визначено, що основою розподілу ВПП за місцями їх виникнення є чіткий розподіл 

функцій між структурними підрозділами енергопостачальних компаній та залежно 

від характеру виробництва – основне і допоміжне виробництво та 

загальновиробничі і адміністративні функції [72]. 

Ознаку «характер виробництва» сформульовано для того, щоб мати 

можливість об’єктивно визначати величину чистих витрат, які безпосередньо 

затрачаються на ліцензовані види діяльності з передачі та постачання, та величину 

другорядних витрат, що компанії несуть для забезпечення таких процесів діяльності.  

Відповідно до п.2.4. Порядку встановлено три ключові ознаки виробництва 

(що вплинуть на структуризацію Центрів відповідальності): 

1) основне виробництво: структурні підрозділи, які безпосередньо 

здійснюють ліцензовану діяльність з постачання та з передачі електричної енергії; 

2) допоміжне виробництво: за даною ознакою класифікуються  структурні 

підрозділи, що обслуговують основне виробництво та інші види діяльності, зокрема, 

виконують роботи з технічного обслуговування, ремонту технічних засобів, 

забезпечують інструментом, запасними частинами для ремонту устаткування, 

надають транспортні послуги (ремонтно-механічні та ремонтно-будівельні цехи, цех 

автотранспорту та інші цехи, визначені структурою ліцензіата) тощо; 
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3) загальновиробничі та адміністративні функції господарської діяльності: за 

такою ознакою групуються структурні підрозділи ліцензіата, що спрямовані на 

обслуговування та управління, тобто, виконують загальногосподарські функції [55]. 

Розглядати диференціацію місць виникнення витрат, територіальне 

функціонування ЦВ «Витрати» доцільно на мікро- та макрорівнях ієрархічної 

структури та діяльності енергопостачальних компаній. Модель управління 

витратами, розроблена за таким принципом, дозволить визначити порядок 

формування управлінської інформації як на рівні структурних підрозділів, так і на 

рівні компанії в цілому. 

 Управління витратами на макрорівні передбачає їх дослідження та контролінг 

за управлінськими центрами відповідальності. Визначені в п. 2.4 Порядку ознаки 

виробництва доцільно використати як макрорівневі центри відповідальності:  

- центр відповідальності «Основне виробництво» (діяльності з передачі та 

постачання електроенергії); 

- центр відповідальності «Допоміжне виробництво» (обслуговуючі 

підрозділи та допоміжне виробництво); 

- центр відповідальності «Витрати адміністративної  та невиробничої сфери 

діяльності». 

Варто зазначити: на кожному місці виникнення витрат на передачу та 

постачання (незалежно від господарського сегменту та управлінського центру 

відповідальності) інформація щодо них  формується за загальноприйнятими 

елементами витрат, що обумовлено взаємозв’язком управлінської та бухгалтерської 

підсистем обліку. 

Для уникнення перехресного субсидіювання одного виду ліцензованої 

діяльності іншим в п.3.1 та 3.2 Порядку наводиться досить деталізований перелік 

функцій, виконання яких забезпечує процеси передачі та постачання електроенергії.  

В свою чергу, загальновиробничі та адміністративні функції стосуються абсолютно 

всіх видів діяльності: як  ліцензованих (передачі та постачання електроенергії), так і 

не ліцензованих. При цьому, функції господарської діяльності енергопостачальних 
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компаній, окрім загальновиробничих та адміністративних (що не входять в згадані 

переліки), вважаються такими, що належать до інших видів діяльності.  

На технічному етапі організації управлінського обліку обирається спосіб 

обробки облікових даних. В енергопостачальних компаніях облік результатів 

господарської діяльності проводиться лише в автоматизованій формі за допомогою 

комп’ютерного програмного забезпечення. Логічно, що облікові дані управлінського 

обліку задля збереження точності та єдності з бухгалтерськими даними також 

будуть оброблятися комп’ютеризовано. Питання, що постає перед керівництвом – 

яке програмне забезпечення слід обрати для ведення управлінського обліку (табл. 

2.2).   

Після цього здійснюється розробка переліку і форм облікових регістрів, 

встановлюється порядок здійснення записів в цих регістрах і переносу до них 

управлінських облікових даних.  

Таблиця 2.2 

Технічні засоби автоматизації управлінського обліку 

№ 

з/п 

Технічний засіб 

автоматизації 

Переваги користування Недоліки користування 

1 2 3 4 

1.  Програми обліку на 

платформі  «1С», які 

суміщають ведення 

бухгалтерського і 

управлінського (наприклад, 

 «Инталев: Корпоративные 

финансы», БИТ: Финанс 

Управленческий учет, 1C: 

Управление 

корпоративными финансами 

і т.п.) 

Можливість бюджетування, 

ведення управлінського 

обліку, економічне 

моделювання та 

прогнозування. 

Заощаджують час на 

введення операцій; 

одночасність відображення 

результатів проведення 

операції в двох обліках. 

Можливість об’єднання з 

іншими конфігураціями, 

розмежування прав доступу 

користувачів для змін даних.  

Труднощі у впровадженні та 

технічній підтримці; 

несумісність бухгалтерських 

даних з управлінськими; 

значні затрати ресурсів при 

необхідності внесення змін в 

структуру. 

2.  ERP-системи (наприклад,  

SAP ERP, Microsoft 

Dynamics, Oracle E-Business 

Suite) 

Комплексна автоматизація 

господарських процесів: 

ведення бухгалтерського, 

податкового, управлінського 

обліку; ведення 

паралельного обліку для 

інших цілей (наприклад,   

GAAP, МСФЗ); розрахунок 

зарплати і управління  

Велика вартість;  затрати 

часу з налаштуваннями 

програми;  

постійна потреба в технічній 

підтримці (відповідно – в 

висококваліфікованих IT- 

працівниках). 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 

  персоналом, закупівля та 

логістика тощо. 

Використання єдиної бази 

даних; можливості 

планування (моделювання) 

виробництва; бюджетування 

і т.д. 

 

3.  Програмні комплекси, які 

використовують бази 

Microsoft SQL или Oracle 

(наприклад, PlanDesigner) 

 

Доступний інтерфейс і 

простота в користуванні; 

можливість інтеграції з 

Microsoft Excel, «1C» та 

«Парус»; широко 

профільний аналіз даних 

(факторний, 

ретроспективний, план-факт, 

«що-буде-якщо» і т.д), 

система контролінгу 

показників; можливість 

обмеження прав доступу 

користувачів; конструктор 

управлінської звітності. 

Недостатньо пропрацьована 

та автоматизована 

методологія бюджетування; 

відсутність інформації щодо 

оновлення програмного 

забезпечення та 

функціональних 

вдосконалень.  

4.  Microsoft Excel (електронні 

таблиці) 

Відсутність додаткових 

фінансових затрат на 

впровадження; простота в 

користуванні; доступність 

форматування та зміни звітів 

і налагодження під потреби 

керівництва. 

Помилки в розрахунках 

через некоректно прописані 

формули, або збої при їх 

копіюванні;  

можливість мимовільного 

видалення даних; 

відсутні можливості 

управління правами доступу 

користувачів щодо внесення 

даних в таблиці;  

неможливість контролінгу 

зміни даних та ідентифікації 

користувачів; 

затрати часу на перевірку 

«напів автоматизованого» 

розрахунку;  

затрати часу на отримання 

консолідованого звіту;  

відсутність можливості 

формування звіту за будь-

який період. 

5.  Типова програма для 

ведення бухгалтерського  

обліку, самостійно 

налаштована під 

управлінський облік 

Доступна ціна, 

впровадження за короткий 

проміжок часу, простота в 

користуванні, відкритість 

налаштування з іншими 

системами. 

У випадку необхідності  

зміни структури системи 

потрібно залучати сторонні 

організації.  
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Як показує практика російських енергопостачальних компаній, домінуюче 

положення для автоматизації фінансових процесів займають програмні продукти на 

платформі «1С:Підприємство». У всіх продуктах досить чітко побудовані межі 

проведення аналізу фінансових даних, інтеграція з 1С та технічна підтримка 

користувачів. Однак, відмінною рисою є можливості моделювання, побудови 

внутрішньої та зовнішньої звітності, системи безпеки користувачів. Для 

енергопостачальних компаній, чиї потреби та вимоги до ефективного управління є 

досить широкими, можуть бути ефективними такі програмні продукти як 

Plandesigner, SAP, Microsoft Dynamics та «ИНТАЛЕВ: Корпоративный 

менеджмент». 

За результатами дослідження  Гушко С. В.  «…з впровадженням інтегрованих 

автоматизованих систем на промислових підприємствах були виведені основні 

принципи побудови єдиної облікової політики в області управлінського обліку» 

[47]. 

Зазначені принципи є складовою методичного етапу, впроваджуються з 

урахуванням специфіки суб’єкта енергопостачальної компанії. Це, в першу чергу: 

1) розробка єдиних правил і принципів кодування місць виникнення витрат і 

місць виникнення прибутку; 

2) розробка єдиної номенклатури статей з обліку витрат і доходів операційної, 

інвестиційній і фінансовій діяльності; 

3) розробка внутрішніх положень з обліку доходів, витрат, калькуляції 

собівартості послуг з урахуванням вимог інтегрованої системи управління 

підприємством; 

4) розробка єдиної номенклатури статей бюджету, а також принципів 

побудови структурного плану бюджету. 

Якщо під час першого та другого етапів впровадження управлінського обліку 

проводиться організація ведення облікових записів, то третій етап, організаційний, 

полягає в організації роботи саме облікового апарату, або іншими словами - 

налагодження системи адміністративного управління в бухгалтерії та з іншим 

персоналом (відділами), що забезпечують ведення управлінського обліку.  
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В залежності від організаційної структури енергопостачальної компанії це 

передбачає: 

1) встановлення найбільш ефективної системи організації обліку (облік 

централізований, децентралізований або змішаний); 

2) визначення оптимальної штатної структури управлінського облікового 

апарату (в складі існуючої економічної структури або окремого фінансово-

бюджетного відділу); 

3) встановлення норм праці та часу, необхідного для виконання робіт і 

визначення оптимальної чисельності бухгалтерів; 

4) набір кадрів та їх навчання; 

5) раціональну організацію робочих місць: встановлення належних 

інформаційних зв’язків між оперативними підрозділами компанії та зовнішнім 

середовищем; матеріальне, інформаційне і технічне забезпечення облікових 

працівників; 

6) мотивацію працівників, задіяних у виконанні управлінського обліку  ВПП 

(оплата праці, різні види стимулювання); 

7) налагодження дієвої системи обліку роботи працівників та контролю за 

виконанням ними своїх функцій; 

8) організацію архіву управлінських облікових документів та внутрішніх 

звітів; 

9) організацію безпеки та захисту облікової інформації. 

10) реалізацію програми соціальної підтримки персоналу; 

11) впровадження атестації спеціалістів (з метою прогнозного та 

результативного кадрового росту). 

Враховуючи те, що Україна переходить на нову форму організації 

енергетичного ринку, змінюються методи формування тарифів на постачання та 

передачу електроенергії, підходи до врахування витрат в структурі тарифів, а також 

вимоги до загальноприйнятого в Україні ведення бухгалтерського обліку, 

організаційний етап варто доповнити такими питаннями, як: 
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− організація системи безперервного підвищення кваліфікації працівників 

бухгалтерії або фінансового-бюджетного відділу (передбачивши вивчення 

міжнародних стандартів фінансової звітності); 

− впровадження ефективної системи автоматизації робочого місця бухгалтера, 

економіста, фінансиста або іншого облікового працівника; 

− забезпечення сучасних ергономічних вимог щодо психологічно сприятливої 

атмосфери в підрозділах як фінансового департаменту, так і в адміністративній 

системі енергопостачальної компанії в цілому. 

Важливим аспектом організаційного етапу побудови управлінського обліку є 

визначення методичних та організаційних підходів проведення  внутрішнього 

управлінського контролю. На цьому етапі виникає необхідність зворотного зв’язку 

для оперативного управління компанією, що передбачає організацію процесу 

інформування зацікавлених керівників на предмет відповідності фактичних 

результатів діяльності очікуваним (плановим).  

Як показує практика діяльності енергопостачальних компаній, велика роль 

зворотного зв’язку підтверджується наступним: 

- чим в більшій мірі керівництво намагається контролювати діяльність 

підлеглих, тим в більшій мірі між собою мають узгоджуватися поставлені цілі та 

планові результати роботи. Аналіз та контроль лише за фактичними даними не буде 

цілком об’єктивно відображати ефективність результатів діяльності. Необхідно, щоб 

управлінська звітність давала змогу керівництву бачити відхилення від очікуваних 

показників; 

- чим в більшій мірі керівництво орієнтоване на ефективне досягнення 

результатів, тим менш доцільним є опрацювання ними великих обсягів 

необроблених, або недостатньо оброблених даних. Управлінський облік необхідний 

для того, щоб надавати мінімальний об’єм систематизованих даних для прийняття 

управлінських рішень; 

- чим в більшій мірі керівництво орієнтоване на ефективне досягнення 

результатів, тим в більшій мірі воно потребує зворотного зв’язку у формі 
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внутрішньої управлінської звітності, яка буде інформувати управлінців щодо 

результатів діяльності центрів відповідальності; 

- чим меншими обсягами інформації володіє керівництво, тим менша його 

впевненість в надійності компанії, тим більше виникає занепокоєння і витрачаються 

зусилля для досягнення цілковитого контролю і володіння ситуацією як в середині 

компанії, так і її поведінкою на ринку. 

Системний підхід до організації інформаційної системи зворотного зв’язку 

включає три обов’язкових складових, а саме: рахунки управлінського обліку, план 

документообігу та внутрішньогосподарську звітність. Управлінському обліковому 

апарату, на якого покладаються обов’язки складання такої звітності, варто пам’ятати 

про це і розуміти всі вимоги, які керівництво ставить до управлінської звітності. 

Управлінський облік ВПП, досліджений в роботі, передбачає значно ширшу 

методичну основу, ніж бухгалтерський облік, так як охоплює: 

- реєстрацію господарських операцій в частині витрат на постачання та 

передачу електроенергії; 

- реєстрацію прийняття та виконання адміністративних рішень щодо 

проведення господарських операцій, які формують витрати, та оптимізацію 

структури та розмірів ВПП.  

Зважаючи на потреби в розширення об’єктів витрат (з урахуванням сучасних 

вимог економічної, соціальної та екологічної збалансованості підприємницької 

діяльності), досягнення оперативності в часі, існуючу обмеженість ресурсів, 

доцільно використовувати на даному етапі першу модель управлінського обліку 

ВПП, в основі якої – високий рівень аналітичних субрахунків 

внутрішньогосподарського обліку, гармонізація методів обліку витрат в підсистемах 

внутрішньогосподарського та бухгалтерського обліку. 

Практичні підходи впровадження управлінського обліку розкрито в наступних 

розділах роботи. 
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2.2. Обліково-аналітична складова інформаційного забезпечення 

формування витрат на постачання та передачу електричної енергії: 

технологічні аспекти 

 

Адаптація української економіки, а з нею й енергетики до європейської 

економічної та енергетичної спільноти активізувала інтеграційні процеси у нашій 

державі, підштовхнула суб’єктів господарювання шукати альтернативи підвищення 

конкурентоспроможності, формувати нові моделі управління, впроваджувати в свою 

діяльність сучасні інформаційні методи обробки економічної інформації з метою 

ефективного забезпечення управління господарською діяльністю на мікро- та 

макрорівнях. 

Сьогодні існуюча в Україні обліково-інформаційна система суб’єктів 

господарювання потребує змін, які б відповідали вимогам європейського 

економічного простору.  

Як показує практика, причиною недосконалого аналізу економічно-

господарської діяльності енергопостачальних компаній є відсутність гармонійно 

налагодженої інформаційної системи, яка б забезпечувала системний своєчасний 

збір інформації перед кінцевим формування фінансових показників, а також аналіз 

роботи окремих структурних підрозділів. Питання інформаційного забезпечення на 

етапах прийняття управлінських рішень, що уможливлює досягнення 

результативності управління витратами, є особливо актуальними. 

Обґрунтованість та виваженість управлінських рішень стосовно оптимізації 

витрат енергопостачальних компаній (зокрема тих, що включаються  до складу 

тарифів), в значній мірі обумовлюються якістю інформаційного забезпечення 

користувачів-менеджерів, їх професійними знаннями та навичками використання 

економічної інформації в управлінській діяльності в межах своєї компетенції. Це, в 

свою чергу, вимагає створення такої інформаційної інфраструктури, яка була б 

адаптована до цільових управлінських потреб та враховувала галузеві особливості 

діяльності суб’єкта. 
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Однак, щоб зрозуміти та знайти шлях до розв’язання даних питань, необхідно 

провести дослідження змістового наповнення термінів «інформація», «інформаційна 

система», «інформаційне забезпечення». 

За твердженням американського основоположника теорії інформації Клода 

Шеннона, інформація – це знята невизначеність наших знань про окремі об’єкти 

[201]. 

На думку Макарової Н.В., інформація – це свідчення про об’єкти і явища 

оточуючого середовища, їх параметри, властивості і стан, які зменшують наявний 

ступінь невизначеності, неповноти знань [101]. Інакше кажучи, інформацією є 

визначена сукупність даних, свідчень про об’єкти, явища, процеси, факти в будь-

якій об’єктивній формі, що може бути оброблена, сприйнята, передана.  

Говорячи про фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання, 

увагу варто приділяти саме економічній інформації – відображенню суспільно-

економічних відносин і процесів за допомогою цифр, фактів, відомостей та інших 

матеріалів. В сучасних умовах дані бухгалтерського обліку являються, по суті, 

єдиним джерелом достовірної та об’єктивної економічної інформації про 

фінансовий стан суб’єкта, результати діяльності та порядок їх формування, 

підвищуючи таким чином  роль обліку.  

Дійсно, облікова (бухгалтерська) інформація – це системні дані про 

функціонування та діяльність суб’єкта економіки, згруповані на певних носіях 

облікової інформації. Зазначене пов’язано з тим, що вона повніша, точніша й 

оперативніша за будь-яку іншу, моделює як зв’язки підприємства з навколишнім 

середовищем, так і його внутрішню структуру. 

Існують різні підходи вчених щодо системи класифікації економічної 

інформації та встановлення вимог до неї. Найбільш структуризовану систему 

класифікації та вимог до економічної інформації запропонували Савченко А.Я. 

[182], Шеремет А.Д. [202], взявши за основу класифікацію економічної інформації з 

урахуванням специфіки бухгалтерського обліку. 

Класифікація бухгалтерської інформації, на нашу думку, може мати такий 

вигляд (табл. 2.3). 
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З урахуванням потреби в ідентифікації збалансованості підприємницької 

діяльності інформація буде дійсно корисною, коли в ній розкрито дані не тільки в 

розрізі економічних показників фінансово-господарської діяльності, але й 

показників виконання Програм соціального забезпечення трудових ресурсів та 

екологічної безпеки операційної діяльності суб’єкта . 

Зазначене в повній мірі стосується витрат господарської діяльності, а в розрізі 

теми дослідження – витрат на передачу та постачання електроенергії.   

Таблиця 2.3 

Класифікації економічної інформації [182; 201; 202] 

Класифікаційна ознака Вид інформації 

1 2 

За часом формування (виникнення) Первинна, вторинна 

За стабільністю Змінна, постійна (умовно-постійна) інформація 

За способом вираження* Цифрова і алфавітна, комбінована 

За економічним змістом За об’єктами відображення: необоротні активи, оборотні активи, 

витрати майбутніх періодів, власний капітал, забезпечення 

наступних витрат і платежів, довгострокові зобов’язання, поточні 

зобов’язання, доходи майбутніх періодів. За видами діяльності: про 

виробничу, торговельну діяльність, послуги. 

За факторами збалансованості 

господарської діяльності* 

За показниками економічного розвитку,соціального забезпечення 

трудових ресурсів, екологічної безпеки операційної діяльності   

За характером обробки Систематизована, несистематизована 

За обсягом змісту і способом 

узагальнення 

Разова, нагромаджувальна, зведена 

За способом створення Інформація, що формується ручним способом; що формується в 

автоматизованому режимі 

За метою створення, 

взаємозв’язками і послідовністю 

формування 

Первинна, поточна, підсумкова і архівна 

За рівнем доступу Загальнодоступна, конфіденційна 

За характером впливу на 

управлінські рішення * 

Стимулювальна, корегуюча, стримувальна, узагальнююча, 

визначальна 

За рівнем узагальнення* Макрорівнева, мезорівнева, мікрорівнева інформація 

За даними обліку* Бухгалтерська, статистична, податкова, управлінська, інтегрована 

За призначенням* Оперативна, перспективна, стратегічна 

За рішеннями органів зовнішнього 

контролю * 

Аналітична, статистична, комплексна, комбінована  

За способом відображення * Графічна, текстова, таблична, комбінована  

*доповнення автора  

Для того, щоб успішно здійснювати господарську діяльність, 

енергопостачальній компанії потрібна інформація про отримані, наявні та 
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використані ресурси, про реалізацію послуг з постачання та передачі електроенергії. 

Таку інформацію необхідно реєструвати, інтерпретувати та передавати періодично, 

з дотримання системного підходу щодо повноти та послідовності збору даних.  

Саме поєднання слів «система» та «інформаційна» вказує шлях досягнення 

зазначених цілей. Задача інформаційних систем – забезпечення збору, зберігання, 

обробки, пошуку та видачі інформації, необхідної в процесі прийняття рішень з 

метою оперативного та стратегічного управління ВПП.  

Як показують наукові дослідження понять «обліково-контрольна інформація» 

та «обліково-аналітична інформація», визначення поняття «система» в змісті 

фундаментальних положень про інформацію є неоднозначним з точки зору її 

наповнення. Особливо зростає важливість обліково-аналітичної системи управління, 

якщо враховуються галузеві особливості суб’єктів. 

Інформаційна система бухгалтерського обліку, в свою чергу, включає 

інформацію, сформовану в результаті збору і обробки облікових даних за 

результатами господарських операцій, засоби і методи її обробки, а також її 

внутрішніх та зовнішніх користувачів. Однак, без попередньої контрольно-

аналітичної обробки бухгалтерська інформація не може бути основою для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Тому важливим моментом стає 

інтеграція обліку та аналізу в єдину синергетичну систему. 

Варто відмітити, що система інформаційного забезпечення витрат по наданню 

послуг з постачання та передачі електроенергії – це сукупність споживачів і 

генераторів інформаційних потоків, які містять необхідну інформацію, що враховує 

об’єктивні потреби користувачів, а також спеціалізованих структурно-

інформаційних підрозділів, які забезпечують зв’язок між споживачами такої 

інформації, її зберіганням, пошуком, відбором і передачею споживачам. 

Таким чином, інформаційне забезпечення представляє собою процес 

задоволення інформаційних потреб, складається з неперервної підготовки і видачі 

обліково-аналітичної інформації споживачам у відповідності до їх запитів. Щодо 

витрат на передачу та постачання електроенергії, то першочергові користувачі такої 

інформації наведені в Додатку Л. 
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Від оптимальності побудови системи інформаційного забезпечення напряму 

залежить оперативність та ефективність управління витратами енергопостачальних 

компаній, а також те, наскільки швидко будуть залучатися та використовуватися 

наявні резерви, не будуть допущені переліміти забюджетованих витрат. 

На даний час один з основних шляхів раціоналізації інформаційної системи, як 

зазначає Амелін С.В., є автоматизація системи управління витратами на основі 

використання нових інформаційних технологій [1]. 

Узагальнюючи дослідження Амеліна С.В. в сфері інформаційного забезпечення 

управління витратами на передачу та постачання електроенергії, трансформуючи їх 

у відповідності до вимог господарської діяльності вітчизняних енергопостачальних 

компаній, інформаційну систему управління витратами можна представити як 

інтеграцію чотирьох складових (рис. 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*дані обліку та результати аналізу;оцінка за результатами управлінського аудиту 

**прогнозні витрати на основі їх прирістної оцінки (в найближчому періоді, зазвичай, на 1-2 роки); 

***витрати, визначені з використанням методів математичного моделювання, на перспективу (як приклад, 

на 2-5 років і більше) 

 

Рис. 2.5. Інформаційна система управління витратами на передачу та 

постачання електроенергії 

Інтегрованість процесу управління оптимізацією витрат на передачу та 

постачання в енергопостачальних компаніях передбачає вплив на об’єкт управління 
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- програмні продукти. 
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управлінських рішень 
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як з боку управлінських відділів, так і виробничих, що вимагає абсолютної 

інформаційної підтримки. 

Тому, обліково-аналітична система за показниками витрат на передачу та 

постачання повинна забезпечувати узагальнення інформації про діяльність 

енергопостачальної компанії в усіх її облікових підсистемах: в бухгалтерському та 

управлінському обліку, обліку податкових розрахунків, статистичному обліку. 

Аналітичну складову в обліково-аналітичній інформаційній системі доцільно 

розглянути в сукупності напрямків: 

- аналітичні процедури в процесах реєстрації господарської операції, на 

етапах систематизації та передачі облікової інформації; 

- комплекс аналітичних процедур за результатами: інтегрованої системи 

аналітичного обліку витрат на передачу та постачання електроенергії; узагальнення 

показників обліку на звітну дату.  

Єдність аналітичних та облікових процедур будується на основі фіксації 

господарських операцій в первинному обліку як джерела інформації для подальшого 

накопичення, систематизації та узагальнення даних відповідно до завдань кожного 

виду обліку (рис. 2.6). 

За змістом та повнотою досліджуваних питань аналіз витрат на передачу та 

постачання – це тематичний аналіз окремих показників витрат (статей калькуляції, 

елементів витрат на постачання та передачу електроенергії), що проводиться з 

метою підвищення ефективності господарської діяльності та дотримання принципів 

раціональності формування таких витрат. 
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Рис. 2.6. Рух інформаційних потоків в системі обліково-інформаційного 

забезпечення витрат на передачу та постачання 

 

Організаційну модель аналізу витрат на передачу та постачання електроенергії 

доцільно представити у вигляді взаємопов’язаних модулів з метою виявлення 

зв'язку етапів таких аналітичних процедур, забезпечення цілісності та повноти 

результатів аналізу (рис. 2.7). 

Рис. 2.7. Організаційна модель аналізу витрат на передачу та постачання 

електроенергії  енергопостачальної компанії 
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Оцінка організаційно-економічної ефективності системи регулювання витрат 

на передачу та постачання  є необхідною для уникнення значних відхилень та 

перенаповнення величини витрат, закладених в структуру тарифів 

енергопостачальної компанії. Поетапне формування обліково-аналітичної 

інформації для  внутрішнього управлінського аудиту рекомендуємо проводити з 

використанням схеми, наведеної на рис. 2.8. 

 

Рис. 2.8. Етапи формування обліково-аналітичного забезпечення  витрат 

на передачу та постачання електроенергії в енергопостачальних компаніях 

 

За результатами проведених досліджень вітчизняні економісти [4; 103; 104]  

дійшли висновку про необхідність формування єдиної інтегрованої «обліково-

аналітичної системи підприємства» і в своїх роботах розкривають сутність цієї 

системи як цілеспрямоване формування інформаційних потоків, підпорядкованих 

Обліково-аналітичне забезпечення витрат на постачання та передачу 

електроенергії 

1-й етап. Моніторинг макроекономічних чинників: 

 Аналіз проблем практичного впровадження стимулюючого регулювання та розподілу 

енергопостачальних компаній на окремі автономні види діяльності – з передачі та постачання  

 Порівняльний аналіз зміни рівнів тарифів на передачу та постачання при переході з методу 

«витрати плюс» на стимулююче регулювання, а також зміни рівнів витрат на передачу та 

постачання  електроенергії 

 

2-й етап. Управлінський облік та аналіз  витрат: 

 Обліково-аналітичне забезпечення ВПП в рамках ЦВ «Витрати» 

 Обліково-аналітичне забезпечення заходів адміністрування щодо формування ВПП та їх 

оптимізації  

 Оцінка фахового рівня задіяних  працівників 

 

 3-й етап. Аналіз  ефективності регулювання витрат: 

 Аналіз своєчасності та  оперативності адміністрування  послуг з передачі та постачання  

електроенергії  

 Аналіз відповідності затвердженої калькуляції собівартості послуг з передачі та постачання 

електроенергії  нормативним документам регулюючих органів 

 Аналіз фактичних ВПП на предмет їх відповідності бюджетним статтям витрат  

 Перспективний аналіз дотримання затвердженої калькуляції витрат в структурі тарифів та 

заходів щодо їх оптимізації  

5-й етап. Аналіз та оцінка ризиків в системі управління витратами на постачання та 

передачу електроенергії 

 

4-й етап. Інноваційні методи стратегічного  аналізу витрат на постачання та передачу 

електроенергії, зокрема, при зміні тарифної методології  (при переході на стимулююче 

регулювання) 
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вимогам планування, аналізу, підготовки ефективних управлінських рішень і 

контролю за їх виконанням у фінансовій діяльності підприємства. 

Для управлінського обліку витрат характерні ознаки обліково-аналітичної 

системи (ОАС), методичні основи якої розкриває російський економіст Маслова 

І.А.: «ОАС – взаємодія фінансового, податкового та управлінського обліку. При 

цьому ОАС досліджено зі сторони тектології (законів організації), в теорії 

кон’югації (поєднання комплексів), інгресії (входження елементів одного комплексу 

в інший) та дезінгресії (розпаду комплексу)» [72]. 

В роботі досліджено облікову систему ВПП як комплексне поєднання даних:  

 бухгалтерського обліку витрат діяльності, пов’язаної з наданням послуг з 

постачання та передачі електроенергії; 

 управлінського обліку ВПП за напрямками: внутрішньогосподарського 

обліку таких витрат (в розрізі їх класифікації) за принципами П(с)БО 16 «Витрати»; 

обліку заходів адміністративного забезпечення господарських операцій, що 

формують витрати на передачу та постачання електроенергії; 

 обліку розрахунків з бюджетом за податками та зборами (обліку 

податкових розрахунків).  

На сьогодні ми до цієї системи включаємо податковий облік, оскільки не всі 

бухгалтерські витрати є для платника податку на прибуток податковими витратами. 

Однак,  для потреб управління оптимізація таких податкових різниць  – невід’ємна 

складова менеджменту. 

За одержаними обліковими даними в системі менеджменту передбачено 

аналітичне дослідження цільового спрямування. Наступним етапом використання 

одержаної інформації є формування оцінки про стан об’єкта та напрямки 

покращення його параметрів. 

Для кожної енергопостачальної компанії актуальними завданнями є створення 

саме такого комплексного інформаційного простору, що оперативно пов’язує всі 

інформаційні потоки суб’єкта  – від районних електромереж до центрального офісу. 

Як показує вітчизняна практика діяльності підприємств енергетичної галузі, 

сьогодні, на жаль, не розроблено та не затверджено на державному рівні єдиного 
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системного підходу до управління витратами на передачу та постачання (а отже, до 

формування інформації за етапами їх калькуляції) з використанням уніфікованого 

програмного продукту. Компанія організовує та впроваджує відповідно до потреб 

керівництва індивідуальні системи, використовуючи окремі загальні для всіх 

елементи (групування, бюджетування, нормування витрат тощо). 

Кожен з етапів має свій формат інформаційного забезпечення. Отже, на етапі 

організації формуються основні завдання та цілі керівництва управління витратами, 

визначаються принципи та їх методи. Під час бюджетування обираються найбільш 

оптимальні строки складання бюджетів в частині витрат, формат їх подання та 

систематизації, оптимальні розміри на бюджетні періоди для досягнення 

результативності надання послуг з передачі та постачання електроенергії .  

У процесі впровадження та ефективного налагодження інтегрованої системи 

обліку витрат на передачу та постачання відбувається системне  поєднання 

процедур виявлення, документування, вимірювання та систематизації витрат в усіх 

облікових підсистемах.  

Аналіз витрат на передачу та постачання електроенергії, зокрема, факторний, 

проводиться для виявлення відхилень: дає змогу визначати причини, через які 

виникли відхилення, та ступінь їх впливу на фінансові показники діяльності з 

постачання та передачі електроенергії. 

Завершальний етап - обґрунтування висновків та прийняття управлінських 

рішень, пошук та впровадження коригувальних шляхів для зниження рівня витрат 

задля підвищення рентабельності та збільшення прибутку. Отже, ми бачимо, що 

масив інформаційних даних, отриманих на етапі планування та обліку, є основою 

для подальшого проведення аналізу, пошуку альтернативних шляхів вирішення 

проблем та управлінського контролю.  

Зупинимось детальніше на обліково-аналітичній системі, в основі якої – 

управлінській облік і аналіз. Наскільки б деталізовано не фіксувалась інформація 

про господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, це не дасть змогу 

завчасно передбачити неефективне використання ресурсів та зафіксувати 

перевитрати. На перший план виходить основний критерій результативності 
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обліково-аналітичної інформації, що забезпечується управлінським обліком – 

оперативність. 

Стає очевидним також те, що інформація окремо взятої підсистеми 

(бухгалтерської або податкової) обліково-аналітичного забезпечення не може 

слугувати самостійною базою для прийняття управлінських рішень. Тому, 

управлінський облік і є тим ключовим елементом, який фільтрує інформаційні 

потоки та узагальнює їх в єдине інформаційне забезпечення відповідно до 

поставлених вимог задля управління витратами на різних рівнях керівництва. 

Дослідження діяльності енергетичних компаній з постачання та передачі 

електроенергії в умовах ринкової економіки свідчать, що запорукою результативної 

обліково-аналітичної системи є гармонійне поєднання управлінського обліку з його 

оперативним фінансово-управлінським аналізом, оскільки призначення 

управлінського обліку полягає більше в проведенні глибшого аналізу ВПП, ніж 

тільки в чіткій регламентації записів на рахунках.  

Якщо бухгалтерський облік є базою для ретроспективного аналізу і прийняття 

довгострокових стратегічних рішень, то управлінський облік і фінансово-

управлінський аналіз – слугують основою для оперативного, перспективного та 

стратегічного аналізу з метою прийняття правильних тактичних рішень. 

Підтримуємо думку Микитюк Л., яка розробила схему обліково-аналітичної 

системи, а з нею – модель обліково-аналітичної системи витрат. Обліково-

аналітична система визначає джерела інформації, порядок формування облікової та 

аналітичної інформації про витрати, які використовуються в подальшому для 

прийняття управлінських рішень керівництвом підприємства [107]. 

Як зазначає Андрусяк В.М., до бухгалтерської управлінської інформації, яка 

створена і підготовлена для менеджерів, пред’являються інші вимоги, ніж до 

інформації, що призначена для зовнішніх користувачів. В управлінському обліку 

можливе використання як некількісної інформації (чутки, результати соціологічних 

опитувань), так і кількісної, яка, в свою чергу, ділиться на облікову і необлікову. 

Принцип документального обґрунтування облікової інформації в управлінському 
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обліку може не дотримуватись, у зв’язку з чим, використовуються як фактичні, так і 

прогнозні оцінки [4]. 

Змістову основу системи інформаційного забезпечення складають різні 

функціональні елементи – моделі, методи, алгоритми отримання управлінської 

інформації щодо витрат на передачу та постачання на певних рівнях їх аналітичного 

дослідження. Інформаційне забезпечення (окрім того, що органічно вписується в 

існуючий економічно-організаційний порядок енергопостачальної компанії) являє 

результат взаємодії об’єктів такого інформаційного середовища (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Процес обліково-аналітичного забезпечення витрат на передачу та 

постачання електроенергії в енергопостачальній компанії 
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Головною особливістю системи управління витратами на передачу та 

постачання електроенергії є її динамічність, яка виявляється в змінності запитів на 

дані обліково-інформаційного забезпечення відповідних витрат під впливом змін 

внутрішнього та зовнішнього середовища енергопостачальної компанії,  характеру 

поставлених управлінських задач. 

Узагальнюючи, можна визначити обліково-аналітичне забезпечення процесу 

управління витратами на передачу та постачання електроенергії як результат 

синергійного поєднання інформаційних, організаційних, облікових та аналітичних 

інструментів, спрямованих на задоволення інформаційних потреб керівників щодо 

повної, достовірної, оперативної та релевантної інформації про витрати на передачу 

та постачання електроенергії з метою прийняття ефективних управлінських рішень 

щодо їх оптимізації.  

Обліковий процес має на меті забезпечити сталий потік такої інформації до 

всіх зацікавлених осіб.  

В економічній інформаційній системі енергопостачальної компанії облікова 

інформація охоплює в середньому 90-92%, відображаючи господарські операції у 

вигляді натуральних і вартісних показників. В свою чергу, складовими частинами 

даної облікової інформації є бухгалтерські, звітно-статистичні та оперативні дані. 

Для кожного рівня управління (чи то на рівні начальників структурних 

підрозділів та центрів управління, чи то на вищому рівні керівників) значущість 

окремих елементів цього інформаційного ресурсу неоднакова. Так, в початкових 

ланках управління (структурних підрозділах, задіяних в обліково-аналітичному 

процесі управління витратами, в центрах відповідальності) прийняття локальних 

управлінських рішень щодо оптимізації витрат базується на основі 

задокументованої економічної інформації. 

З практики вітчизняних енергопостачальних компаній: після виділення 

центрів відповідальності підвищується аналітичність, оперативність облікової 

інформації, посилюються її контрольні функції, а з ними адекватність та дієвість 

управлінських рішень. 
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Виявлення в повній мірі витрат на передачу та постачання електроенергії, що 

формуються на рівні відповідних центрів відповідальності, створює можливості для 

підвищення ефективності управління ними, посилення дієвості контролю за 

витратами як з боку працівників апарату управління, так і керівників структурних 

підрозділів, задіяних в обліково-аналітичному процесі управління витратами. 

З цією метою і відбувається чіткий розподіл функціональних обов’язків з 

чіткою регламентацією в посадових інструкціях, положеннях  про відділи тощо. 

Щодо найвищого рівня зацікавлених осіб (таких, як власники 

енергопостачальних компаній, акціонери, фінансові аналітики, аудитори), то 

основним джерелом інформаційного забезпечення управлінських рішень щодо 

витрат є фінансова звітність. Як коректно зазначила Мельник С.І., з позицій 

фінансових аналітиків фінансова звітність, зважаючи на регламентацію її змісту, 

порядку складання та подання, має безумовний пріоритет [103]. 

Дослідження підтверджують, що контрольне і аналітичне значення фінансової 

звітності суттєво підвищаться за умови, якщо у формах внутрішньовідомчої 

звітності знайде відображення інформація про фактичні витрати та фінансові 

результати не тільки за звітний, а й за попередній період, а також у порівнянні з 

відповідними показниками фінансового плану. Це дасть змогу постійно здійснювати 

дієвий контроль за витратами (в т.ч. ВПП) та фінансовими результатами в розрізі 

послуг з передачі та постачання електроенергії, що сприятиме підвищенню його 

ролі у виявленні непродуктивних витрат і втрат, вишукуванні резервів подальшого 

зниження витрат та підвищення прибутковості енергопостачальних компаній [103]. 

Таким чином, створення дієвої та ефективної системи інформаційного 

забезпечення необхідно не лише для вирішення задач поточного фінансового 

періоду, але й для прийняття перспективних та стратегічних рішень. 

Проведені дослідження на прикладі енергопостачальних компаній в частині 

ефективності управління витратами на передачу та постачання свідчать, що 

необхідно розробляти методологічні засади використання облікової інформації для 

прийняття управлінських рішень в сфері, пов’язаній з оптимізацією величини 

витрат, своєчасного контролю за дотриманням встановленого річного бюджету (або 
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скоригованого за результатами фактичних фінансових періодів) та недопущенням 

нецільових втрат і витрат. 

Однозначним є те, що інформація, яка формується в управлінському обліку 

витрат на передачу та постачання електроенергії, носить конфіденційний характер і 

вимагає захисту. Корисність інформаційної системи управлінського обліку і аудиту 

витрат підвищується в результаті використання передових інформаційних 

технологій в процесі її функціонування, відтак, паралельно і гармонійно з обліково-

аналітичною системою створюється автоматизована інформаційна система 

підприємства - програмне та технічне інформаційні забезпечення управління 

витратами. 

Для того, щоб автоматизована інформаційна система підприємства, особливо 

енергопостачальної компанії, працювала належним чином, підвищуючи 

ефективність господарської діяльності в цілому, інформація щодо витрат повинна 

бути чіткою для введення, зрозумілою та лаконічною, тоді обсяги облікових даних 

будуть достатніми, відповідним чином сортуватися.   

До облікових користувачів автоматизованої інформаційної системи 

(працівників бухгалтерії, економічно-планового відділу, фінансової служби тощо) 

поступає зовнішня та внутрішня інформація про витрати на передачу та постачання 

електроенергії. При цьому, до вхідної інформації можуть відноситися дані про 

матеріальні витрати, понесені на ремонти внутрішніх електромереж, інформація про 

виробничі послуги (наприклад, повірки приладів обліку), вартість та обсяги 

купованої електроенергії на ДП «Енергоринок», обсяги переданої електроенергії 

мережами та незалежними постачальниками, інформація від банків щодо 

обслуговування платежів за електроенергію і т.д. 

 Працівники її сортують, аналізують і вносять до автоматизованої 

інформаційної системи. Коли дані є обробленими, всі користувачі (зокрема, 

управлінський персонал, а не лише обліковий) можуть отримати вихідну 

інформацію з автоматизованої системи про витрати для аналізу, аудиту, планування 

та прогнозування показників ефективності роботи в цілому, кожної служби компанії 

та роботи окремих відділів (рис. 2.10).  
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Рис. 2.10. Інформаційні потоки за показниками  витрат 

енергопостачальної компанії в автоматизованій обліково-інформаційній 

системі 

 

Процес формування єдиного інформаційного середовища передбачає 

реорганізацію інформаційних потоків про витрати ( в т.ч. витрати на передачу та 

постачання електроенергії), їх орієнтацію на: 

 задоволення потреби внутрішніх користувачів (керівництва) в інформації для 

підтримки внутрішньо фірмового процесу ухвалення рішень щодо величини ВПП, їх 

реалізації (в питаннях планування, управління і контролю); 

 задоволення потреб зовнішніх структур в інформації щодо розмірів та 

структури витрат на передачу та постачання електроенергії згідно з законодавчою 

базою . 

Важливість цих завдань безпосередньо пов’язана з ключовими цілями 

енергопостачальних компаній, такими як: 

 підвищення інвестиційної привабливості компаній за рахунок економічної 

прозорості та економічної стабільності; 
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 підвищення конкурентоспроможності компанії на зовнішньому і 

внутрішньому ринках за рахунок поліпшення якості та безпечного виконання робіт і 

послуг; 

 підвищення ефективності провадження діяльності з передачі та постачання 

електроенергії за рахунок застосування сучасних технологій управління; 

 підвищення рівня і стійкості управління енергетичними компаніями.  

Для досягнення цих цілей все більше енергопостачальних компаній, виділяють 

значні фінансові ресурси на інформаційні технології, зокрема, на проекти по 

впровадженню інтегрованих систем управління підприємством (ERP-систем). 

Відповідно до Словника APICS, термін «ERP-система» (Enterprise Resource 

Planning – управління ресурсами підприємства) може вживатися в двох значеннях. 

По-перше, це – інформаційна система для ідентифікації і планування всіх ресурсів 

підприємства, які необхідні для здійснення продажу, виробництва, закупівель і 

обліку в процесі виконання клієнтських замовлень.  

По-друге (у більш загальному контексті), це – методологія ефективного 

планування і управління всіма ресурсами підприємства, які необхідні для здійснення 

продажів, виробництва, закупівель і обліку при виконання замовлень клієнтів в 

сферах виробництва, дистрибуції і надання послуг [70]. 

Ряд зарубіжних аналітиків навіть вважають, що мета ERP-систем – не стільки 

поліпшення виробничої діяльності підприємства, скільки зменшення витрат і зусиль 

на підтримку його внутрішніх інформаційних потоків. 

Як показує досвід іноземних енергопостачальних компаній, у кого найбільш 

точна система обліку електроенергії, той несе найменше навантаження по втратах і, 

відповідно, мінімізує свої збитки [39].  

Класичні ERP-системи відносяться до класу програмного забезпечення, що  

достатньо довготривало налаштовується на початок функціонування. Особливістю є 

те, що введення в експлуатацію потребує ретельного планування в рамках 

довготривалого проекту за участю або спеціалістів-консультантів, або фірми-

постачальника програмних продуктів. Переваги та недоліки впровадження даного 
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типу систем з урахуванням потреб суб’єктів енергоринку та їх ресурсного 

забезпечення наведено в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Переваги та недоліки впровадження ERP-систем (на прикладі 

енергопостачальних компаній) 

Переваги Недоліки 

1 2 

 Зростання ефективності роботи енергетичної 

компанії в цілому 

 Слабка підтримка системи зі сторони 

керівників, що робить складною реалізацію   

 Використання єдиної інтегрованої програми 

замість кількох різнобічних  

 Вартість впровадження суттєво впливає на 

підвищення собівартості послуг з постачання та 

передачі електроенергії 

 Розмежування доступу до конфіденційної 

інформації  

 Невчасно внесені облікові дані знижують 

ефективність АІС 

 Зниження витрат за статтями калькуляції 

собівартості послуг з постачання та передачі 

електроенергії 

 Проблема співіснування з попередніми 

системами 

 Покращення якості  послуг з постачання та 

передачі електроенергії  

 Якщо певні відділи відмовляються надавати 

конфіденційну інформацію, призводить до зниження 

ефективності системи  Покращення логістичних показників 

(зменшення транспортно-заготівельних витрат, часу 

на внутрішні переміщення виробничих ресурсів 

тощо) 

 Оптимізація (зниження) собівартості послуг  

з постачання та передачі електроенергії за рахунок 

безпомилкового виконання усіх операцій та 

зменшення витрат за елементами та статтями 

калькуляції 

 

Однією з провідних світових ERP-систем є так звана система SAP, яка 

відноситься до класу великих інтегрованих систем і володіє широкою 

функціональністю, що може задовольнити потреби бізнесу практично в будь-якій 

галузі.  

На відміну від SAP, програма 1С: Підприємство гарантує максимально 

швидку автоматизацію бізнесу, а точніше, термін впровадження програмного 

продукту займає від 3 до 6 місяців. Крім того, в порівнянні з ERP-системою SAP, 

1С: Підприємство дозволяє швидко і ефективно здійснювати будь-які зміни 

безпосередньо у впровадженій системі. 

Ще однією системою міжнародного класу, яку практикують у впровадженні 

енергопостачальні компанії, є Microsoft Dynamics AX (Axapta). Порівнюючи цю 

систему з ERP-системою 1С: Підприємство, можна відзначити те, що 1С не відчуває 
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такого дефіциту фахівців як Axapta. Запроваджена ERP – система Axapta вимагає 

постійних доопрацювань і доповнень, а, отже – потрібний кваліфікований 

працівник, який буде займатися тільки даними функціями системи. Невірне 

архітектурне рішення будь-яких доповнень, що впроваджуються під час роботи 

системи, може призвести до неправильного її використання. З ERP-системою в «1С: 

Підприємство» не виникає подібних проблем.  

Нами було проведено соціологічне опитування, мета якого – визначення 

наявності автоматизованих інформаційних систем в енергопостачальних компаніях 

України. За його результатами, з досліджених 23 енергопостачальних компаній: всі 

компанії мають автоматизовані системи обліку; майже 10 з них (40%)  – інтегровані 

автоматизовані інформаційні системи.  Зокрема, домінуючу позицію в програмному 

забезпеченні займає саме інформаційна система SAP, якій і віддає перевагу 

більшість суб’єктів дослідження.  

Саме за допомогою SAP автоматизуються від 60% до 99% процесів в масштабі 

всієї компанії: управлінський, бухгалтерський облік та облік податкових 

розрахунків; планування/бюджетування; управління кадрами, розрахунок по 

заробітній платі, управління закупівлями та логістикою; різні галузеві рішення 

(наприклад, розрахунки із споживачами за електроенергію)  та багато іншого.   

Відображення операцій в режимі он-лайн є найбільшою перевагою, Це означає 

негайне проведення та актуалізацію даних, які в рамках інтеграції всіх модулів 

програми оперативно доступні зацікавленим відділам компанії (користувачам в 

межах наданих їм повноважень роботи в системі з тим чи іншим функціоналом).   

З практики енергопостачальних компаній можна побачити, що для 

впровадження системи управління  такого класу як SAP необхідно в будь-якому 

випадку виконати реінжиніринг процесів. Тільки тоді є можливість отримати ефект 

від результату впровадження такої системи. Якщо компанія не планує змінювати 

свої процеси, робити їх ефективнішими, тоді немає сенсу у впровадженні даного 

програмного забезпечення, оскільки ефект буде нульовим при великих затратах 

фінансів. 
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Узагальнюючи, можна відмітити основні переваги від використання ERP-

системи, що передбачає оперативну  реалізацію методів планування та управління. 

На рівні енергопостачальної це компанії дозволить : 

 одноразове введення даних в систему в режимі реального часу і 

багаторазове їх використання (в тому числі, для отримання різних звітів і 

аналітичних довідок); 

 проведення реєстрації всіх фінансових операцій та можливість 

оперативного створення різних видів звітності – бухгалтерської, податкової, 

управлінської, статистичної; 

 автоматизацію не тільки обліково-аналітичних процесів, але й процесів 

складання та контролю виконання бюджету, що дозволяє управляти прибутковими 

та видатковими частинами бюджету практично в режимі реального часу; 

 перехід до ремонтів на основі реального стану обладнання, а не виконання 

таких видів робіт по системі планово-попереджувальних ремонтів, в результаті чого 

– підвищиться якість управління обладнанням, технічним обслуговуванням і 

ремонтами. За інформацією з різних джерел, використання ЕАМ-систем (або ЕАМ-

модулів ERP-систем) сприяє зниженню до 50% витрат на технічне обслуговування 

та ремонт обладнання (задіяного в процесах постачання та передачі електроенергії), 

а загальних витрат на технічне обслуговування і ремонт електромереж – на 20-30%. 

Скорочення аварійних, надурочних робіт та інших позапланових простоїв також 

досягає 20-30% (що суттєво вплине на ВПП); 

 врегулювання кількості складських запасів за рахунок зменшення або 

усунення їх дефіциту і залишків. Зменшує при цьому вкладені у запаси кошти та 

складські витрати. Так, за різними оцінками, складські запаси скорочуються на 10-

20%, а випадки браку запасів і часу очікування запчастин  - до 30%; 

 забезпечення оперативності і прозорості в обліку реалізації електроенергії. 

Подібний модуль ERP-систем дозволяє організувати ієрархічну розподілену систему 

збору та обробки інформації з електроенергії, починаючи від ділянок, через 

підрозділи районних електромереж до управління енергозбуту, облік платежів та 

заборгованостей і т.п. При цьому, значно зростає швидкість розрахунків із 
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споживачами, а загальні обсяги збору платежів (за різними оцінками) збільшуються 

на 30-50%; 

 подання достовірної, оперативної інформації для здійснення комерційних 

розрахунків енергопостачальної компанії з постачальниками і споживачами енергії 

за допомогою автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії а саме – 

модуля ERP-системи. Дана система обліку енергії в мережах дозволить точно знати, 

де і з чиєї вини сталися втрати енергії, а значить, хто повинен за них платити.  

Практичні підходи використання ERP-систем та їх очікувані результати 

розкрито в розділі 3 роботи. 

 

2.3. Узагальнення практичних підходів до організації  управлінського 

обліку витрат на постачання та передачу електричної енергії за центрами 

відповідальності 

 

Для досягнення результативності інформації управлінського обліку витрат на 

передачу та постачання електроенергії в енергопостачальних компаніях необхідно 

забезпечити: 

 точність та оперативність інформації про витрати; 

 відповідність інформації, її цільового призначення запитам управлінців, в 

компетенції яких регулювання ВПП; 

 надання керівництву достатнього та одночасно  мінімального обсягу 

інформації, необхідного для прийняття виважених тактичних та стратегічних 

рішень; 

 по-можливості, представити різні варіанти групування витрат (за видами 

діяльності, елементами відповідно до структури витрат в тарифах на передачу та 

постачання тощо) для розгляду альтернативних заходів адміністративного пливу 

щодо їх оптимізації; 

 раціональну періодичність подання інформації з метою простеження 

динаміки зміни величини витрат; 

 комплексність та наочність інформації про витрати; 
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 оперативне реагування на виявлені відхилення в статтях калькуляції, за 

елементами та ін. 

Інформаційні потреби керівництва визначаються, в першу чергу, для 

налагодження ефективного контролю за величиною витрат, що включаються в 

структуру тарифів на передачу та постачання електроенергії, чим обумовлюють 

деталізацію даних, періодичність та форми внутрішньої оперативної звітності.  

Визначений формат таких інформаційних запитів – це основа проектованої 

системи управління витратами, яка передбачає: визначення і контроль за  

операційними витратами, що є  найбільш ефективними, або ріст яких зумовлений 

об’єктивними причинами (наприклад, переоцінка активів та відповідне збільшення 

амортизації, ріст цін на паливно-мастильні матеріали, підвищення розміру 

земельного податку, зміна грошової оцінки землі тощо); обґрунтування переліку 

операційних витрат, які слід обмежувати (наприклад, представницькі витрати, 

витрати на зв'язок, витрати на службові відрядження, кур’єрські послуги, господарчі 

витрати, навчання персоналу тощо); впровадження інноваційних ресурсних 

технології тощо.  

В цілому впровадження ЦВ «Витрати» – це комплекс організаційно-

економічних заходів, які можна узагальнити наступним чином: 

- обліково-аналітичне забезпечення: створення інформаційної системи 

аналітичного обліку за центрами відповідальності з урахуванням класифікації 

витрат, об’єктів та етапів їх виникнення, аналітичні дослідження динаміки 

показників та їх причинно-наслідкові зв’язки; 

- організаційно-управлінська реорганізація: оцінка можливості здійснення 

реструктуризації, формування кваліфікованої команди виконавців, розробка плану-

графіка проведення реструктуризації та необхідних внутрішніх нормативних 

документів, адміністративний супровід комплексної системи 

внутрішньогосподарського обліку, аналізу (в т.ч. з використанням методів 

математичного моделювання), внутрішнього управлінського аудиту показників  

діяльності ЦВ «Витрати». 
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На етапі організаційно-управлінської реорганізації для оперативного 

задоволення інформаційних потреб менеджерів різних рівнів енергопостачальна 

компанія в Положенні про управлінський облік затверджує відповідні центри 

відповідальності витрат з постачання та передачі електроенергії; відповідальних 

керівників за напрямками та ділянками формування ВПП; обов’язки залученого 

персоналу відповідно до їх професійних компетенцій та практичних навиків тощо. 

На другому етапі виконується групування витрат на передачу та постачання 

електроенергії, вводяться відповідні аналітичні рахунки до рахунків 

бухгалтерського обліку (залежно від ступеня кореляції витрат, зміни обсягів 

купованої електроенергії, обсягів переданої електроенергії, проведених ремонтів, 

закупівель, інших факторів їх формування тощо). Також проводяться розрахунки, 

що базуються на величині маржинального доходу за операціями з постачання та 

передачі електроенергії, визначаються альтернативні варіанти щодо їх оптимізації. 

Інформаційним обліковим ресурсом, який буде забезпечувати деталізацію та 

оперативне відображення витрат на передачу та постачання електроенергії в момент 

їх здійснення, є облікова документація, розроблений робочий план рахунків з 

бухгалтерського обліку ВПП. 

З метою отримання деталізованої оперативної інформації з питань оцінки 

ефективності діяльності з постачання та передачі електричної енергії, забезпечення 

об’єктивності інформації за формуванням таких витрат енергопостачальним 

компаніям доцільно впроваджувати управлінський облік, інформаційною складовою 

якого є внутрішньогосподарський облік. 

Реєстрація фактів господарської діяльності в рамках 

внутрішньогосподарського обліку здійснюється з урахуванням принципів 

національних П(с)БО, що на етапах узагальнення облікових даних на звітну дату 

забезпечить оприлюднення таких показників, відповідно, гарантуючи їх 

достовірність. 

Практика діяльності енергетичних компаній України підтверджує, що до 

елементів єдиної інформаційної системи в частині бухгалтерського обліку 

(відповідно, внутрішньогосподарського як інформаційної складової управлінського) 
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відносяться: первинні і зведені бухгалтерські документи, облікові регістри;  

внутрішня звітність;  фінансова, податкова та статистична форми звітності. 

Енергопостачальними компаніями можуть бути використані методики, що 

передбачають трансформацію даних щодо операційних витрат бухгалтерського 

обліку і представлення їх в контексті формування витрат на передачу та постачання 

електроенергії. Одночасно, при суттєвих витратах на трансформацію даних  

бухгалтерського обліку існують ризики щодо розбіжностей у величині витрат 

(визнаних за принципами національних облікових стандартів) та розміром 

фактичних відповідних витрат, відображених в структурі тарифів.  

Після того, як визначається рівень деталізації витрат згідно інформаційних 

потреб керівництва, виділяються центри відповідальності витрат, виконується 

розробка управлінського плану рахунків з урахуванням структури майбутніх 

управлінських звітів щодо витрат на передачу та постачання електроенергії. 

В процесі диференціації витрат на передачу та постачання електроенергії 

розглядаються, перш за все: види витрат, які мають найбільш вагоме значення в 

структурі тарифів; витрати, величина яких контролюється на рівні держави 

(НКРЕКП); витрати, які є необхідними для ефективного та надійного 

електропостачання (не зважаючи на занижену величину компенсації їх в тарифі). 

Додаткова аналітика рахунків в розрізі видів діяльності (передачі, постачання 

електроенергії, інших додаткових послуг), контрагентів (наприклад, промислові 

споживачі, побутове населення, бюджетні установи), призначення відкритих 

рахунків в банках тощо) характеризує специфіку інформаційних потреб осіб, що 

приймають управлінські рішення. Саме цей інформаційний ресурс дозволяє 

структуризувати інформацію таким чином, щоб на її основі формувалася 

управлінська звітність як основа для проведення аналізу, приймалися послідуючі 

рішення, групувалися витрати згідно структури тарифів на передачу та постачання 

електроенергії при перегляді їх рівнів регуляторним органом НКРЕКП. 

Оскільки, достовірне та надійне інформаційне забезпечення – основа 

управлінського обліку витрат для досягнення конкретних виробничих цілей, на 

заключному етапі виконується регламентація функціонування системи 
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управлінського обліку та аналізу витрат, а саме: вносяться зміни в посадові 

інструкції та в положення про відділи тих працівників, які будуть задіяні в обліково-

аналітичній системі; розробляються та узгоджуються процеси між всіма центрами 

відповідальності та управлінським персоналом; затверджуються відповідні графіки 

документообороту; розробляється і затверджується облікова політика для цілей 

системи управління витратами. 

В системі внутрішньогосподарського обліку метод визнання витрат по 

наданню послуг з постачання та передачі електричної енергії відповідає П(с)БО 16 

«Витрати»: витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі 

зменшенням активів або збільшенням зобов'язань; операції визнаються витратами 

певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони 

здійснені; витрати, які неможливо  прямо  пов'язати  з  доходом  певного періоду, 

відображаються у складі витрат того звітного періоду,  в якому вони були здійснені. 

До виробничої собівартості витрат з постачання та передачі електроенергії 

(ВПП) включаються: 

– прямі матеріальні витрати; 

– прямі витрати на оплату праці; 

– інші прямі витрати; 

– змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.  

Енергетичні компанії – це великі за економіко-структурною характеристикою 

суб’єкти господарювання, що мають тенденцію до організації своєї діяльності не за 

традиційною функціональною ознакою (маркетинг, фінанси, постачання, 

виробництво, відвантаження), а за напрямками статутної діяльності, кожен з яких 

містить у собі необхідні функціональні служби. 

ЦВ «Витрати» – сфера діяльності компанії, в межах якої встановлено 

персональну відповідальність визначених керівником управлінців за показники 

витрат з постачання та передачі електроенергії в розрізі задіяних підрозділів 

енергопостачальної компанії.  

Критерії визначення штату залучених на постачання та передачу 

електроенергії працівників на етапах виділення ЦВ: управлінський персонал – 
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відповідно до переліку питань, що підлягають контролю; виробничий персонал 

(виконавці) - економіко-функціональні характеристики витрачених виробничих 

ресурсів в операціях по наданню послуг з постачання та передачі електроенергії. 

Економіко-організаційною основою впровадження ЦВ «Витрати», на наш 

погляд, є :  

- бюджетування витрат за статтями, елементами, ділянками їх виникнення, 

ступенем впливу на їх значення управлінських рішень; 

- оперативний аналітичний та синтетичний облік витрат; 

- система реєстрації заходів адміністрування ВПП з метою оптимізації витрат;   

- узагальнення результатів у формах внутрішньої звітності; 

- аналіз відхилень фактичних витрат від запланованих (доведених НКРЕ); 

- результативність Центрів відповідальності за висновками внутрішнього  

управлінського аудиту. 

З урахуванням міжнародної практики управлінського обліку в процесі 

виокремлення ЦВ «Витрати»  необхідно врахувати наступні фактори [1; 203; 213]: 

- кожному ЦВ має бути визначена свої рамки відповідальності: ділянки 

(районні дільниці електромереж), списання виробничих запасів відповідно до 

визначених нормативів тощо. При цьому, призначені посадові особи повинні нести 

відповідальність тільки за ті питання (показники), які вони можуть контролювати і 

на величину яких можуть здійснювати вплив; 

- для кожного ЦВ повинні бути встановлені: перелік обгрунтованих показників, 

доступних для розрахунку, забезпечених надійними джерелами інформації, а також 

визнаних у формах звітності (в більшості випадків – у внутрішній). 

На етапі розробки внутрішньої звітності в рамках ЦВ у складі реквізитів слід 

передбачити наведення інформації щодо прізвища працівника, відповідального за 

конкретні елементи витрат. Зауважимо, що у складі професійних обов’язків 

працівників, які несуть відповідальність за операції в рамках певного центру 

відповідальності, доцільно передбачити їх обов’язкову участь у розробці внутрішніх 

форм звітності, складанні графіка подання звітності, формуванні кошторису.  

З урахуванням організаційно-економічних особливостей функціонування  
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енергопостачальних компаній можна виділити наступні основні етапи проведення 

реструктуризації з метою створення ЦВ «Витрати»: 

– економічне обґрунтування доцільності створення ЦВ та оцінку можливості 

здійснення реструктуризації; 

– підбір керівних кадрів для ЦВ; 

– навчання працівників вищої та середньої ланок управління основним 

принципам і положенням реструктуризації енергопостачальної компанії, 

формування команди виконавців; 

– розробку плану-графіка проведення реструктуризації, у тому числі: 

визначення переліку ЦВ, що створюватимуться; визначення черговості та термінів 

виокремлення ЦВ; вибір організаційно-правових форм функціонування центрів, їх 

підпорядкованості між собою та головною управлінською ланкою; визначення 

переліку і термінів розробки документів (установчих договорів, положень, 

інструкцій тощо); проведення засідань правління, ради директорів, загальних зборів; 

– розробку необхідних внутрішніх нормативних документів (в т.ч. 

внутрішньої звітності); 

– організацію систем планування, обліку, контролю, аналізу діяльності ЦВ; 

– державну реєстрацію і внесення змін в установчі документи при 

необхідності та ін. 

Організаційну структуру ЦВ «Витрати» компанії необхідно затвердити 

відповідним Положенням про організацію управлінського обліку за центрами 

відповідальності з регламентацією: 

– складу основних напрямків діяльності; 

– складу основних функцій управління, зокрема, з питань: постачання 

матеріальних виробничих ресурсів; організації внутрішньогосподарського обліку 

операцій з надання послуг по передачі та постачанню електроенергії; аналізу ВПП 

та їх адміністрування; проведення внутрішнього аудиту таких послуг; технології 

інформаційного забезпечення тощо; 

– типу структури: лінійна, лінійно-функціональна, дивізіональна, матрична, 

комбінована; 
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– складу організаційних ланок ЦВ «Витрати» і функцій, що закріплюються 

за ними по забезпеченню виконання завдань з визначенням порядку роботи (права, 

обов'язки, терміни, система заохочення тощо); 

– порядок контролю відповідності організаційної структури ЦВ «Витрати» 

напрямкам (формам) надання послуг з постачання та передачі електроенергії, 

персоніфікацію відповідальності за виконання певних функцій контролю та ін. 

Невід’ємним елементом процесу реструктуризації є оцінювання результатів 

реструктуризації, оперативне коригування відхилень зазначених вище питань. 

Для розуміння особливостей практичного впровадження управлінського 

обліку витрат з постачання та передачі електроенергії, узагальнення їх даних на 

звітну дату у формах внутрішньої звітності  визначимо основні  відмінності між 

управлінським та внутрішньогосподарським  обліком ВПП (як інформаційною 

базою управлінського), табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Основні  відмінності між управлінським та внутрішньогосподарським 

обліком витрат на постачання та передачу 

Критерії 

Відмінності 

Внутрішньогосподарський 

облік витрат на постачання та 

передачу  

Управлінський облік витрат на постачання 

та передачу 

1 2 3 

Користувачі Внутрішні Внутрішні  

Відкритість 

даних 

Комерційна таємниця Комерційна таємниця 

Обов’язковість 

ведення 

Необов’язковий  Необов’язковий  

Базисна теорія Подвійний  запис 

Реєстрація та узагальнення: фактів 

господарської діяльності в частині надання 

послуг (як альтернатива – подвійний запис); 

процесів адміністрування послуг з 

постачання та передачі е/е 

Звітність Внутрішня Внутрішня 

Об’єкт обліку та 

звітності 

Операції господарської 

діяльності компанії, які 

формують ВПП 

ФГД з надання послуг з постачання та 

передачі е/енергії та відповідні  

управлінські рішення щодо їх регулювання  

Принципи 

обліку 

Загальноприйняті П(с)БО 

принципи бухгалтерського 

обліку 

В частині обліку ВПП – принципи П(с)БО, в 

частині адміністрування послуг – 

корисність інформації для прийняття 

управлінських  рішень 
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Продовження табл. 2.5 

1 2 3 

Критерії 

точності 

Абсолютна точність Можливі відхилення 

Обмеження Нормативні акти з питань 

бухгалтерського обліку 

фінансової та звітності  

Немає 

Використання 

вимірників 
Вартісні, натуральні Вартісні, натуральні, якісні,  

 

Для своєчасної підготовки інформації, забезпечення чіткої регламентації роботи 

задіяного облікового персоналу необхідним є складання графіка документообігу, в 

якому визначено виконавців вихідної інформації, терміни підготовки первинних 

(зведених) бухгалтерських документів, форм внутрішньої звітності. 

Рекомендований графік документообігу для ЦВ «Витрати» наведено в табл. 2.6.



135 

 

Таблиця 2.6 

Рекомендований графік документообігу для центру відповідальності «Витрати» 

Назва документу Створення  Перевірка  Узагальнення даних в 

бухгалтерії підприємства 

Передача до архіву 

підприємства 

К-сть 

екз. 

Відповідальні (в ЦВ) Строк  Виконавець  

(в ЦВ) 

Викона-

вець 

Строк  Викона-вець Строк 

за виписку за оформлення 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Табель обліку 

використання робочого 

часу 

1 нормувальник планово-

економічний 

відділ 

в кінці 

місяця 

 ст.бухгалтер 

 

бухгалтер 

 

в кінці звітного 

періоду 

бухгалтер в кінці  

року 

Картка виробітку  1 нормувальник планово-

економічний 

відділ 

-\\- ст.бухгалтер 

 

бухгалтер 

 

в кінці звітного 

періоду 

бухгалтер в кінці  

року 

Розрахункова відомість 

по зарплаті 

1 бухгалтер бухгалтерія -\\- ст.бухгалтер 

 

бухгалтер в кінці звітного 

періоду 

бухгалтер в кінці  

року 

Акт на списання  

матеріальних цінностей 

1 комісія бухгалтерія -\\-* ст.бухгалтер 

 

бухгалтер в кінці звітного 

періоду 

бухгалтер в кінці  

року 

Лімітно-заборна карта 2 комірник  зав. коморою -\\-* ст. бухгалтер 

 

бухгалтер в кінці звітного 

періоду 

бухгалтер в кінці  

року 

Розрахунок амортизації 

основних засобів  

1 бухгалтер бухгалтерія -\\-* ст. бухгалтер 

 

бухгалтер в кінці звітного 

періоду 

бухгалтер в кінці  

року 

Накладна на відпуск ТМЦ 2 комірник  зав. коморою -\\-* ст. бухгалтер 

 

бухгалтер в кінці звітного 

періоду 

бухгалтер в кінці  

року 

Накладна-вимога на 

відпуск матеріалів 

2 зав. коморою бухгалтерія -\\- ст. бухгалтер 

 

бухгалтер в кінці звітного 

періоду 

бухгалтер в кінці  

року 

Матеріальний звіт 2 зав. коморою бухгалтерія -\\-* ст. бухгалтер 

 

бухгалтер в кінці звітного 

періоду 

бухгалтер в кінці  

року 

Калькуляція витрат за 

елементами 

2 бухгалтер бухгалтерія -\\-* ст. бухгалтер 

 

бухгалтер в кінці звітного 

періоду 

бухгалтер в кінці  

року 

* з метою налагодження оперативного збору даних (проведення аналізу, внутрішнього управлінського аудиту) терміни підготовки та 

узагальнення інформації можуть бути подекадними, помісячними тощо 
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Для результативності впровадження ЦВ «Витрати» необхідно забезпечити 

достатньо високий, організаційно обумовлений рівень аналітичного  обліку з 

урахуванням наступної класифікації  ВПП (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Аналітичний облік витрат по наданню послуг з  передачі та постачання  

електроенергії (далі – витрат на послуги) 
 

№ 

з/п 

Ознаки класифікації Види витрат Субрахунки аналітичного 

обліку 

1 2 3 4 

1 За економічними 

елементами витрат – n* 

матеріальні витрати Кт 20/n,21/n,22/n… 

витрати на оплату праці, Кт 661/n,662/n,663/n… 

відрахування на соціальні 

заходи 

Кт 651/n 

амортизація необоротних 

активів 

Кт 131/n,132/n,133/n … 

інші операційні витрати Кт 631/n ,685/n,372/n… 

2 За обліковою 

класифікацією витрат - m 

собівартість Дт 903/m, 23/m,91/m 

адміністративні витрати Дт 92/m 

інші операційні витрати Дт 93/m,94/m 

фінансові Дт 95/m,96/m 

інші витрати Дт 97/m 

3 За характером впливу 

витрат на собівартість 

послуг - k 

включаються до с/в  Дт 23/m,91/m 

не включаються до с/в Дт 92/ k - 97/ k 

4 За статтями калькуляції 

послуг - p 

прямі виробничі Дт 23/p 

загальновиробничі Дт 91/p 

5 За характером впливу 

управлінських рішень - d 

контрольовані  Дт 903/d 23/d, 91/d…97/d 

неконтрольовані Дт 903/d, 23/d, 91/d…97/d 

6 В залежності від зміни 

обсягу наданих послуг  - c 

змінні Дт 91/с 

постійні Дт 91/с 

7 За ділянками формування 

витрат - f  

комерційні (постачання 

електроенергії) 

Дт 903/f 23/f, 91/f…97/f 

технічні (передача 

електроенергії)   

Дт 903/f 23/f, 91/f…97/f 

8 За функціональним 

призначенням витрат - b 

виробничі Дт 903/b, 23/b,91/b 

екологічні Дт91/ b,92/b,97/b 

соціальні Дт23/b, 91/b,92 /b - 97/b 

n* - субрахунок n – го класу рахунку витрат, в рамках якого ідентифікацію визначає 

числовий порядок (наприклад, n=1 – списання матеріалів на послуги з постачання та передачу 

електроенергії, 2- відповідно, нарахована оплата праці працівників, задіяних на надання таких 

послуг тощо) 

 

Зупинимось детальніше на управлінській звітності за показниками витрат на 

постачання та передачу електроенергії (в рамках діяльності Центру 

відповідальності «Витрати»), що розробляється керівництвом енергопостачальних 

компаній для узагальнення на звітну дату інформації про  результати калькуляції 
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собівартості послуг з постачання та передачі електроенергії. В документах 

первинного обліку, регістрах ці дані  зареєстровані в натуральних та грошових 

вимірниках. 

Для проведення оцінки ВПП, результативності їх адміністративного 

супроводу внутрішня звітність управлінського обліку повинна додатково 

включати: 

- інформацію про виконання управлінських рішень щодо формування ВПП та 

їх оптимізації: систематизовані у хронологічному порядку прийняті управлінські 

рішення; реєстрацію їх виконання за термінами, переліком регламентованих 

заходів/рішень); 

- результати аналізу показників ВПП за етапами (елементами, ділянками, 

об’єктами) їх формування, контролю за дотриманням технологічної та 

внутрішньої нормативно-технологічної дисципліни з питань калькуляції 

собівартості послуг з постачання та передачі електроенергії; 

- обґрунтування матеріально-технічного забезпечення операцій, що 

формують витрати в оперативному періоду та на перспективу тощо. 

Це ще раз підкреслює відмінність управлінського обліку від 

внутрішньогосподарського: до звітності останнього відносяться затверджені на 

підприємстві форми внутрішньої оперативної звітності (декадної, місячної, 

квартальної, річної) за результатами господарських операцій, що вже відбулись і 

мають узагальнення у фінансових формах звітності. 

Рекомендовану форму внутрішньої звітності за показниками ВПП Центру 

відповідальності «Витрати» в розрізі витрат, що включаються до собівартості 

послуг з передачі та постачання електроенергії, наведено в табл. 3.3.  

Внутрішня звітність для центрів відповідальності «Витрати» дозволяє 

здійснювати моніторинг раціонального використання задіяних в процесах 

надання послуг з постачання та передачі електроенергії виробничих ресурсів, 

контролювати процеси безперебійного ресурсного забезпечення (зокрема, в 

частині виробничих запасів), їх обґрунтовані оптимальні залишки, враховувати 

причинно-наслідковий зв'язок структурних змін в складі тарифу для  оптимізації 

ВПП  тощо (табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8 

Рекомендована форма внутрішньої звітності за показниками ВПП  

Центру відповідальності  «Витрати» 

  (тис. грн.) 

Елементи витрат Сальдо по 

рахунках 

витрат на 

початок 

періоду 

Нараховані 

зобов’язання (понесені 

витрати) 

Всього Погашені 

зобов’язання 

(списані витрати) 

Всього Сальдо 

по 

рахунках 

витрат на 

кінець 

періоду 

Дт Кт 661 65 631 641.. 661 65 631.. Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.Списання 

виробничих 

запасів , в т.ч. 

21,6    10,0  10,0   30,1 30,1 1,5  

прямі виробничі 21,6    6,0  6,0   26,0 26.0 1,5  

загальновиробничі     4,0  4,0   4,0 4,0   

2.Розрахунки по 

оплаті праці з 

працівниками ЦВ, 

в т.ч. 

1,0  12,0    12,0 12,8   12,8 0,2  

прямі виробничі 1,0  8,0    8,0 8,8   8,8 0,2  

загальновиробничі   4,0    4,0 4,0   4,0   

3. Розрахунки по 

обов’язкових 

страхових внесках, 

в т.ч. 

0,3   3,9   3,9  4,0  4,0 0,2  

прямі виробничі 0,3   2,0   2,0  2,1  2,1 0,2  

загальновиробничі    1,9   1,9  1,9  1,9   

4. Комунальні 

послуги (за 

ділянками ВПП), в 

т.ч. 

0,2    1,8  1,8   1,5 1,5 0,3  

прямі виробничі 0,2    1,1  1,1   0,8 0,8 0,3  

загальновиробничі     0,7  0,7   0,7 0,7   

Інші витрати              

Всього 23,1  12,0 3,9 11,8  27,7 12,8 4,0 31,6 48,4 2,2  

 

Окрім внутрішньогосподарського обліку господарських операцій, що 

формують ВПП, напрямком управлінського обліку є реєстрація, систематизація  

та узагальнення адміністративних рішень  з питань надання послуг по передачі та 

постачанню електричної енергії, зокрема, калькуляції витрат за такими 

послугами. 

Пропозиції щодо створення форми звітності за вказаними питаннями 

наведено в табл. 2.9. 
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Таблиця 2.9 

Внутрішня звітність за результатами адміністрування послуг по 

передачі та постачанню електричної енергії (в частині формування 

відповідних витрат) 

№ 

з/п 

Наказ №, дата Деталізація Оцінка виконання 

документ 

(заходи) 

термін 

виконанн

я 

виконавці корисність 

інформації 

своєчасн

ість * 

якісна 

оцінка, 

бали ** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Підготовка 

звітності по 

використаних 

запасах 

№128 від  

13.05 2014р. 

Звітність по 

списаних 

виробничих 

запасах  

до 20 

числа 

щомісяч

но 

Матеріально-

відповідальні 

особи 

Підготовка 

зовнішньої 

звітності за 

показниками 

запасів 

4 10 

2 Нарахування 

заробітної 

плати 

працівникам 

ЦВ 

№146 від 

18. 

06.2014р. 

Платіжно-

розрахунков

а відомість  

До 30 

числа 

щомісяч

но 

Бухгалтер 

по 

заробітній 

платі  

Підготовка 

зовнішньої 

звітності за 

показникам 

розрахунків 

по оплаті 

праці 

5 11 

3 Підготовка 

звітності за 

розрахунками 

з підзвітними 

особами  

№185 від 

28.07.2014р.

. 

Реєстр Звітів 

про 

використанн

я коштів 

підзвітною 

особою 

До 30 

числа 

щомісяч

но 

Бухгалтер 

по 

заробітній 

платі  

Підготовка 

зовнішньої 

звітності за 

розрахункам

и х 

підзвітними 

особами 

4 11 

 …….        

 Інші 

розпорядженн

я  

       

 Загальна 

оцінка 

       

 

*запропоновано систему оцінювання 1-5 балів : 

до 1-го бала – практично завдання не виконано; 

2-3 бала – виконано  із запізненням  без обгрунтування причин; 

4 бала – виконано з нетривалим відставанням (об’єктивні причини); 

5 балів – виконано вчасно. 

 

** запропоновано систему оцінювання 1-12 балів: 

до 3-х балів – розпочато виконання  

4-7 балів – поставлені завдання виконані в обсягах, що не перевищують половини запланованих 

(затверджених в наказі) ; 

8-10 балів – в більшості завдання виконано; 

11-12 балів – в результатів виконання заходу досягнуто кінцевого результату – цілі. 

 

Форми рекомендованої звітності за центрами відповідальності «Витрати» 

наведено в Додатку Н. 

Узагальнюючи, можна стверджувати, що результативність впровадження 

ЦВ «Витрати» за показниками втрат на передачу та постачання електроенергії 

залежить від комплексу організаційно-економічних заходів, зокрема, 
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організаційно-управлінської реорганізації виробничої діяльності 

енергопостачальної компанії, її обліково-аналітичного забезпечення з 

урахуванням критеріїв, визначених на основі концептуальної бази ведення 

управлінського обліку за центрами відповідальності «Витрати». 

Рівень аналітики внутрішньогосподарського обліку, спеціалізація та 

фаховий рівень задіяних працівників – фактори змістовної наповненості 

внутрішньої звітності ЦВ «Витрати».  

Наведені в роботі форми внутрішньої звітності дозволять управлінському 

персоналу оцінити ефективність послуг з передачі та постачання електроенергії, 

визначити перспективні показники їх оптимізації на засадах збалансованості 

підприємницької діяльності, соціального захисту споживачів різних категорій, 

обґрунтованої ціни за спожиту електроенергію як для фізичних осіб, так і для 

суб’єктів господарської діяльності. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. В контексті обліку витрат на постачання та передачу електроенергії 

(ВПП) об’єднуючим фактором для підсистем бухгалтерського обліку, 

управлінського обліку та обліку розрахунків з бюджетом за податками та зборами 

(податкових розрахунків) є інтегрована облікова система. При цьому, з метою 

досягнення результативної інтеграції облікових даних в процесі їх узагальнення 

на звітну дату (оприлюднення у формах фінансової звітності) інформаційної 

базою обліку господарських операцій з постачання та передачі електроенергії в 

роботі досліджено внутрішньогосподарський облік, як  складову бухгалтерського 

обліку з високим аналітичним рівнем субрахунків до бухгалтерських рахунків 

обліку витрат. 

2. Організацію управлінського обліку витрат на передачу та постачання 

електроенергії досліджено як процес комплексного впровадження його на 

методичному, технологічному та організаційному етапах.  

 Серед особливостей організації управлінського обліку: 

- високий аналітичний рівень обліку витрат на постачання та передачу 

електроенергії (за статями, елементами, ділянками виникнення, впливом на їх 

формування управлінських рішень); 

- врахування факторів оптимізації статей калькуляції тарифів на послуги з 

передачі та постачання електроенергії при виборі аналітичних субрахунків до 

рахунків бухгалтерського обліку; 

- застосування сучасного програмного забезпечення з можливістю 

аналітичної обробки облікових даних (зокрема, шляхом впровадження ERP- 

системи); 

- облік витрат в розрізі заходів  соціального забезпечення та екологічної 

безпеки як на рівні основної діяльності енергопостачальної компанії, так і з 

урахуванням регіональних наслідків такої діяльності. 

3. Енергетичні компанії  практикують ведення управлінського обліку за 

трьома моделями (з урахуванням міжнародної практики ведення управлінського 

обліку): побудова цілком автономних підсистем бухгалтерського, управлінського 
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обліку та обліку податкових розрахунків; поєднання бухгалтерського та 

управлінського обліку на базі спільного журналу реєстрації документів; побудова 

управлінського обліку на основі єдиної бухгалтерської головної книги. 

Високий рівень деталізації обліку витрат на постачання та передачу 

електроенергії з урахуванням потреб розкриття збалансованості соціально-

економічної та екологічної складових господарської діяльності суб’єкта 

обумовлюють необхідність впровадження першої моделі. 

4. Інформаційна база управлінського обліку витрат на постачання та 

передачу електроенергії  включає обліково-аналітичну інформацію за 

результатами обліку ВПП та їх адміністрування. Відтак, вона має розглядатись 

комплексно за напрямками: 

- внутрішньогосподарський облік витрат : методика облікового процесу (з 

дотриманням принципів П(С)БО «Витрати»); технологія узагальнення та передачі 

інформації; організація праці працівників, зайнятих виконанням облікових 

функцій облік; 

- облік процесів управління витратами на постачання та передачу 

електроенергії: послідовність прийняття адміністративних рішень щодо 

проведення операцій, які формують ВПП, їх оптимізації; своєчасність їх 

виконання та регламентований обсяг; об’єктивність інформаційного забезпечення 

результатів; 

- аналітичне дослідження відхилень планових показників ВПП від їх 

фактичного значення, обгрунтування причинно-наслідкових зв’язків. 

5. Практична результативність впровадження ЦВ «Витрати» залежить  від 

комплексу організаційно-економічних заходів, що можна узагальнити наступним 

чином: 

- обліково-аналітичне забезпечення : створення  системи управлінського 

ВПП за центрами відповідальності з урахуванням затвердженої компанією 

класифікації витрат; 

- організаційно-управлінська реорганізація: оцінка можливості здійснення 

реструктуризації діяльності енергопостачальної компанії; формування 

кваліфікованої команди виконавців; розробка плану-графіка проведення 
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реструктуризації, підготовка необхідних внутрішніх нормативних документів; 

адміністративне забезпечення етапів збору комплексної інформаційної системи 

(внутрішньогосподарського обліку, обліку рішень щодо адміністрування ВПП та 

заходів щодо  оптимізації відповідних витрат; аналітичні дослідження одержаних 

показників).  

6. Кінцевим завданням обліково-аналітичного забезпечення витрат на 

передачу та постачання електроенергії є  розкриття  причинно-наслідкових 

зв’язків в динаміці витрат. В свою чергу, формат такої інформаційної системи 

включає два вхідних потоки: 

- форми внутрішньої звітності (розроблені в роботі)  як за показниками 

витрат з передачі та постачання електроенергії (в розрізі їх класифікації), так і за 

результатами системного менеджменту організації відповідних операцій, 

прийняття та виконання адміністративних рішень щодо оптимізації витрат; 

- задокументовані результати  аналізу показників ВПП, заходів 

організаційно-економічного регулювання структури тарифу (в розрізі статей 

витрат), повноти та точності обліково-аналітичних процедур тощо. 

7. Синергетичну єдність обліково-аналітичних складових інформаційного 

забезпечення менеджменту управління ВПП розкрито через послідовність етапів 

їх формування, зокрема, це: моніторинг макроекономічних чинників; 

управлінський облік та аналіз  витрат; показники ефективності регулювання 

витратами на передачу та постачання електроенергії; інноваційні методи 

стратегічного  аналізу витрат на передачу та постачання електроенергії (зокрема, 

при зміні тарифної методології, переході на стимулююче регулювання); 

кількісний та якісний аналіз ризиків в системі управління витратами на передачу 

та постачання електроенергії. 

Результати досліджень апробовано в працях здобувача [76; 77; 81; 83; 89; 

90; 91]. 
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РОЗДІЛ 3 

УПРАВЛІНСЬКИЙ АУДИТ ВИТРАТ НА ПОСТАЧАННЯ ТА ПЕРЕДАЧУ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

3.1.  Методика і організація внутрішнього управлінського аудиту 

витрат на постачання та передачу електричної енергії 

 

Як показує досвід, в діяльності українських промислових підприємств 

відсутня (або недостатньо напрацьована) практика впровадження внутрішніх 

систем, які б вчасно сигналізували про відхилення від поставлених цілей, 

невідповідність прийнятих управлінських рішень місії діяльності та стратегічним 

цілям розвитку. В результаті – повільно спадає продуктивність господарювання, а 

в масштабах країни – ускладнюється процес побудови конкурентоздатної 

економіки, яка б могла вийти на європейські ринки.   

На шляху вирішення даної проблеми менеджмент організації діяльності 

підприємств звертається до таких методів, як впровадження системи 

внутрішнього контролю, або ж проведення операційного аудиту. 

Роль аудиту в оцінці показників кінцевого результату господарської 

діяльності (в т.ч. витрат)  за даними обліку та звітності є ширшою, ніж функції 

контролю чи ревізії в питаннях встановлення достовірності їх визначення, 

правильності проведення відповідних операцій в рамках чинного законодавства та 

внутрішніх розпорядчих документів суб’єкта. 

На початкових етапах аудит був лише знаряддям перевірки і підтвердження 

достовірності бухгалтерських документів і звітів, потім став системно-

орієнтованим на активізацію економічної діяльності. При цьому, з метою 

запобігання помилкам основні зусилля аудиторських процедур було спрямовано 

на підвищення ефективності системи управління підприємством і, передусім, 

системи його внутрішнього контролю, що позитивно вплинуло на точність обліку, 

повноту і достовірність звітних даних.  
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Сучасні трансформаційні зміни соціально-економічної системи зумовили 

нові критерії результативності аудиту: його консультативну спрямованість,  

виваженість обґрунтування причинно-наслідкових зв’язків у виявлених 

відхиленнях. 

Сьогодні активно здійснюється формалізація аудиторських процедур, що 

дає змогу оптимізувати проведення перевірок, починаючи з підготовчої стадії і 

закінчуючи складанням аудиторського висновку. Практикується орієнтація на 

запобігання можливому ризику під час проведення перевірок або консультацій.  

Протягом певного часу в українському законодавстві було закріплено 

поняття «операційний аудит» як державний фінансовий аудит окремих 

господарських операцій. Даний вид аудиту здійснювався органами Державної 

контрольно-ревізійної служби України  і регламентувався постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення органами державної 

контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих 

господарських операцій» № 506 від 20.05.2009р. (втратила чинність на підставі 

постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 за  № 1182) [149].  

Державний фінансовий аудит окремих господарських операцій (або 

операційний аудит) – форма державного фінансового аудиту, що проводився в 

діяльності суб’єктів, визначених нормативними актами Кабінету міністрів 

України, та був спрямований на запобігання фінансовим порушенням, 

забезпечення суб’єктами господарювання законного та ефективного використання 

державних чи комунальних коштів та майна, інших активів держави, правильності 

ведення бухгалтерського обліку, складання достовірної фінансової звітності, що 

загалом впливало на зміцнення фінансової дисципліни в державі [150].  

Основне завдання операційного аудиту - сприяння в питаннях забезпечення 

суб’єктами господарювання (в т.ч. ДП «Енергоринок, ПАТ «Укртранснафта», ДП 

«Національна енергетична компанія «Укренерго», НАК «Енергетична компанія 

України») законного та ефективного використання державних активів, 

правильності ведення бухгалтерського обліку, складання достовірної фінансової 

звітності за виконанням державних бюджетних програм. 
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Однак, вже на третьому році проведення даного операційного аудиту як 

форми державного фінансового контролю його обов’язковість було скасовано по 

причині реалізації курсу України на дерегуляцію вітчизняної економіки. 

Повертаючись до теорії та досліджень українських економістів, 

підтверджуємо, що в наукових колах існує прихильність  до застосування поняття 

«управлінський аудит» (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Трактування поняття «управлінський аудит»  провідними 

вітчизняними вченими-економістами 

№ 

п/п 

Дефініція Джерело 

1 2 3 

1.  Управлінський аудит є різновидом внутрішнього аудиту і здійснюється з 

метою розробки рекомендацій щодо економії та ефективного 

використання ресурсів для досягнення кінцевого результату 

господарської діяльності підприємства, вдосконалення діючої системи 

обліку і контролю за процесами виробництва. 

В. С. 

Рудницький 

[178] 

 

2.  Операційний аудит - дослідження господарської системи з точки зору її 

ефективності. Його ще називають управлінським аудитом або аудитом 

господарської діяльності. При операційному аудиті перевіряють стан 

внутрішньогосподарського контролю. 

М. Ф. Огійчук 

[119] 

 

3.  Операційний аудит (аудит  результатів, або управлінський аудит) – 

вивчення аудиторами операцій компанії з метою сформулювати 

рекомендації щодо економічного використання ресурсів, ефективного 

досягнення цілей. Мета операційного аудиту – допомогти керівникам у 

виконанні їхніх обов'язків. Результатом цього може бути збільшення 

рентабельності компанії. 

Б. Ф. Усач 

[193] 

 

 

Не зважаючи на те, що частина економістів прирівнюють і ототожнюють 

управлінський та операційний аудит, проведений в роботі аналіз за обраними 

критеріями встановив, що у вітчизняній теорії та практиці це два різних види 

аудиту за своїм призначенням та концепціями (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Порівняння тлумачень управлінського та операційного аудиту ВПП 

Елементи 

концепції 

Операційний аудит [53; 178; 182; 

149] 

Управлінський аудит [119; 178; 193] 

1 2 3 

Поняття Перевірка господарської системи 

суб’єкта господарювання в цілому 

(або окремої господарської операції) 

з метою оцінки продуктивності, 

Перевірка функціонування суб’єкта 

господарювання з метою незалежної 

оцінки ефективності її управління, 

системи менеджменту та оцінки 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 

 економічності та ефективності 

функціонування. 

відповідності здійснюваної 

діяльності прийнятій стратегії та 

плану розвитку. 

Суб’єкт аудиту Внутрішній або зовнішній аудитор  Внутрішній або зовнішній аудитор 

Обов’язковість Не обов’язковий  Не обов’язковий 

Причини 

проведення 

- у випадку зниження ефективності 

та продуктивності бізнес-процесів;  

- у випадку непрогнозованого 

зростання витрат виробництва при 

одночасному зменшенні 

результативності бізнес-процесів та 

ефективності виробництва; 

- у випадку виявлення незаконного 

та неефективного використання 

коштів, майна та інших активів. 

- перед початком організаційних 

змін або придбанням підприємства; 

- при реорганізації компанії, в тому 

числі при зміні топ-менеджмента; 

- при необхідності підвищення 

рівня управління філіями 

(підрозділами); 

- для оптимізації і підвищення 

прозорості менеджменту, бізнес-

процесів виробництва, реалізації і 

т.п.; 

- при необхідності оцінки 

управління підприємством 

встановленим галузевим стандартам і 

технологіям. 

Мета 

проведення 

- оцінка рівня економічності та 

законності використання коштів, 

майна та інших активів; 

- оцінка ефективності та 

результативності здійснення 

господарських операцій; 

- надання рекомендацій щодо 

підвищення ефективності та 

результативності використання 

матеріальних та фінансових ресурсів. 

- перевірка виконання кошторису 

витрат і зниження нецільового 

використання коштів; 

- оцінка ефективності системи 

менеджменту; 

- надання рекомендацій щодо 

покращення системи управління і 

профілактики кризових ситуацій; 

- дослідження і розробка 

пропозицій по варіантам 

трансформації діяльності 

підприємства (реорганізація, 

реструктуризація, реінжиніринг, 

злиття і т.п). 

 

Для всіх ліцензіатів рівні та структури тарифів затверджує НКРЕКП, 

строком на прогнозований рік (в певних випадках можуть відбуватися перегляди 

протягом року).  

Зважаючи на те, що витрати від здійснення ліцензованої діяльності з 

передачі та постачання електроенергії компенсуються державою, керівництво 

енергопостачальних компаній зобов’язано максимально ефективно та раціонально 

використовувати виробничі ресурси, не допускаючи значних понадтарифних 

перевитрат. В такому випадку, доцільним для таких суб’єктів буде регулярне 
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проведення управлінського аудиту як контролю за економічністю та 

ефективністю дотримання встановленого рівня тарифних витрат.  

Метою проведення управлінського аудиту витрат на передачу та постачання 

електроенергії є встановлення раціональної методики формування витрат та 

правильного віднесення їх до структури тарифних витрат енергопостачальної 

компанії, адже від них, в кінцевому випадку, залежить правильність наповнення 

структури тарифів. 

Методика внутрішнього управлінського аудиту витрат на передачу та 

постачання електричної енергії визначається особливостями та цільовими 

функціями його проведення. Методичний інструментарій управлінського аудиту 

базується  на: 

- вивченні аналітичної бази даних внутрішньогосподарського обліку 

операцій, що формують витрати на передачу та постачання електроенергії; 

- обґрунтуванні комплексної оцінки показників, які є об’єктами 

управлінського обліку, їх адміністративно-організаційного забезпечення; 

- встановленні причинно-наслідкового зв'язку між динамікою показників 

управлінського обліку та заходами щодо їх оптимізації. 

 Перевагою внутрішнього управлінського аудиту  витрат (у порівнянні з 

аудитом фінансової звітності, або аудитом на відповідність) є те, що в процесі 

його проведення: 

- здійснюється аналіз правильності та обґрунтованості включення тих чи 

інших витрат з передачі та постачання електроенергії до структури тарифів;  

- дається оцінка правильності визначення витрат з передачі та постачання 

електроенергії до прийнятої компанією облікової політики;  

- вивчається правильність накопичення, розподілу та списання операційних 

витрат , що включаються в структуру тарифів;  

- оцінюється ефективність виконання управлінських рішень в частині 

регулювання витрат з передачі та постачання електроенергії в компанії, рівня 

наповнення витрат у затвердженій структурі тарифів у порівнянні з фактично 

понесеними витратами.  
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З урахуванням ієрархічної підпорядкованості енергетичних компаній 

управлінським аудитом  можуть займатися внутрішні аудитори суб’єктів (за 

відповідними посадами). Перевага в цьому випадку очевидна – весь свій час 

внутрішні аудитори присвячуватимуть компанії, де працюють, в них буде 

глибокий досвід щодо специфічності діяльності компанії та широкі знання з 

питань попередньо прийнятих управлінських рішень. 

Між тим, має бути правильно побудована організаційна система та місце в 

ній внутрішніх аудиторів. Наприклад, раціональніше буде, якщо вони не будуть 

підпорядковуватися головному бухгалтеру, у зв’язку з тим, що це може впливати 

на об’єктивність та якість рекомендацій для вищого керівництва щодо 

неефективних фінансово-господарських операцій, які формують ВПП.   

Отже, в питаннях оцінки витрат з передачі та постачання електроенергії 

важливим фактором є проведення внутрішнього управлінського аудиту за 

об’єктами виникнення, елементами та напрямками списання таких витрат. 

Оптимальність витрат, на нашу думку, доцільно характеризувати показниками 

результативності.  

Дещо іншим, більш розгорнутим, підходом в оцінці господарської 

діяльності є використання системи результативних показників Програмно-

цільового методу планування бюджетів. За Програмно-цільовим методом 

планування бюджетів результативні показники поділяються на наступні групи: 

показники затрат – визначають обсяги та структуру ресурсів; показники продукту 

– використовуються для оцінки досягнення поставлених цілей; показники 

ефективності – визначаються як відношення кількості вироблених товарів 

(виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості; показники якості – 

відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, послуг)  [168].  

В контексті теми дослідження показники результативності надання послуг з 

передачі та постачання електроенергії, на нашу думку, включають оцінку: 

ефективності, продуктивності, економічності та якості таких послуг.  

Продуктивність визначається обсягом чистого доходу від надання послуг з 

передачі та постачання електроенергії. Ефективність розкривається через 

співвідношення доходів від надання таких послуг до відповідно понесених ВПП. 
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Економічність – це співвідношення фактично понесених витрат з постачання та  

передачі електроенергії до затверджених в бюджетах ( в розрізі їх класифікації). 

Стосовно якості: процедури внутрішнього управлінського аудиту надають 

оцінку якості послуг з передачі та постачання, передбаченої окремим 

Положенням (наведено далі в розділі). 

Зауважимо: якщо при оцінці продуктивності діяльності аудитор у процесі 

внутрішнього аудиту акцентує увагу на вартісному вимірі наданих послуг з 

постачання та передачі електроенергії (що практикується в багатьох компаніях), 

то для характеристики результативності діяльності на етапах проведення 

внутрішнього управлінського аудиту необхідно дослідити та проаналізувати 

дохідну та витратну складові кожного виробничого бізнес-процесу в рамках 

надання таких послуг. 

На наш погляд, внутрішній управлінський аудит дає комплексну 

характеристику функціонування суб’єкта з урахуванням специфіки аудиторських 

процедур, що передбачає: перевірку фінансових показників господарської 

діяльності суб’єкта, цільового та раціонального використання виробничих 

ресурсів, реалізації соціально-екологічних програм, дієвість  адміністративних 

рішень як в ретроспективі, так і на найближчу перспективу. 

Організацію внутрішнього управлінського аудиту витрат на передачу та 

постачання електроенергії доцільно здійснювати за такими напрямками (рис. 3.1):  

  

Рис. 3.1. Напрямки проведення внутрішнього  управлінського аудиту 

витрат на передачу та постачання електроенергії 

Внутрішній управлінський аудит ВПП 

Оцінка ефективності 

системи 

внутрішнього 

контролю в рамках 

ЦВ «Витрати» 

Оцінка відповідності 

показників ВПП у 

формах: внутрішньої 

звітності ЦВ «Витрати»; 

фінансової звітності 

компанії  

Оцінка виконання 

витрат, передбачених 

програмами 

збалансованої 

операційної діяльності  

Оцінка  результативності 

виконання 

адміністративних заходів 

щодо формування ВПП 

та їх оптимізації  

Обґрунтування: причинно-наслідкового зв’язку отриманих результатів; альтернатив 

оптимізації ВПП за класифікаційними ознаками 
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Стосовно самого процесу організації аудиту (зокрема, внутрішнього 

управлінського аудиту витрат енергопостачальних компаній), результативність 

його проведення залежить від забезпечення оптимальної інтеграції трьох його  

складових: 

 методичної; 

 організаційної; 

 технічної. 

Організація управлінського аудиту має йти в аналогічній єдності складових, 

розкритих на прикладі організації управлінського обліку (розглянуто в розділі 

2.1). 

Методична складова організації внутрішнього управлінського аудиту 

передбачає вибір методів та формування методики вивчення витрат на передачу 

та постачання.  

Під  методом управлінського аудиту варто розуміти спосіб дослідження дій і 

подій, які призвели до виникнення витрат у системі господарювання 

енергопостачальної компанії, з метою підтвердження фінансової інформації щодо 

таких витрат. З вітчизняного досвіду проведення аудиту виділяються такі методи 

як документальна перевірка, тестування, аналітичний огляд та аналітичні 

процедури, зіставлення документів тощо. На думку економістів А.Д. Шеремет і 

В.П. Суйц до числа основних методів також відносяться: фактична перевірка, 

підтвердження, спостереження, опитування, перевірка механічної точності, 

аналітичні тести, сканування, дослідження, спеціальна перевірка, зустрічна 

перевірка [202, с. 95]. 

В свою чергу, методикою управлінського аудиту ми називаємо послідовність 

і порядок застосування обраних методів аудиту, які дадуть можливість проводити 

перевірку найбільш системно та у найбільш доцільній послідовності, з метою 

встановлення об'єктивної істини про витрати для подальшого доведення 

результатів дослідження формування витрат на передачу та постачання до 

управлінського персоналу з обґрунтуванням їх оцінки та альтернатив 

покращення. 



152 

 

Узагальнення економічної літератури і думок українських вчених [14; 8; 178] 

дають можливість виділити наступні методи і методичні прийоми: 

- загальнонаукові, які характеризують філософську основу пізнання та 

використовуються в дослідженнях різних наук (аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація, класифікація тощо); 

- спеціальні – запозичені з інших наук, які використовують аудитори, 

вивчаючи факти господарського життя; 

Специфікою використання загальнонаукових методів є можливість їх 

застосування на будь-якому етапі перевірки. Адже діяльність аудитора - це 

розумова діяльність, що полягає у постійному аналізі, порівнянні однієї величини 

чи показника, що досліджується, з іншими для встановлення об'єктивності. 

Наприклад, на початковому етапі дослідження витрат на передачу та постачання у 

звітності чи в процесі аналізу величин витрат, відображених у звітності, 

здійснюється ряд таких логічних операцій, як аналіз і синтез, абстрагування і 

узагальнення, аналогія тощо. 

Щодо спеціальних методів, які запозичені з інших наук, то широкого 

застосування набули: 

 соціологічний метод – за його допомогою вивчають практичну 

поведінку людей (шляхом опитування, анкетування, спостереження тощо) з 

метою визначення ефективності господарювання; 

 структурно-функціональний метод – передбачає дослідження структури 

будь-якого явища, а потім встановлення закономірностей функціонування даної 

структури; 

 статистичний метод – дозволяє аудитору визначити структуру активів та 

пасивів господарюючого суб'єкта (тобто провести горизонтальний і вертикальний 

аналіз балансу) та сприяє побудові вибірки. Статистичний метод застосовується 

також при побудові таблиць, графіків, діаграм тощо. 

Методична основа внутрішнього управлінського аудиту витрат на передачу 

та постачання електроенергії включає, поряд із загальнонауковими методами 

вивчення витрат, спеціальні методи та методичні прийоми аудиту (табл. 3.3). 
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Дослідження витрат відбувається за допомогою комплексу методів, що 

включають способи та прийоми, які й формують методику аудиту.  

Таблиця 3.3 

Методи та прийоми внутрішнього управлінського аудиту та 

внутрішнього  контролю [63; 105; 177; 190; 193] 

Прийоми та методи документального й фактичного 

контролю і аудиту 

Внутрішній 

управлінський 

аудит 

Внутрішній 

контроль  

1 2 3 

Загальнонаукові 

− синтез + + 

− індукція + + 

− дедукція + + 

− аналогія + + 

− моделювання + + 

− абстрагування + + 

− конкретизація + + 

− системний аналіз  - + 

− функціонально-вартісний аналіз  - + 

Власні (специфічні ) 

− соціологічний метод  (опитування, анкетування, 

спостереження тощо) + + 

− статистичний метод  (горизонтальний і 

вертикальний аналіз балансу) + - 

− підтвердження + + 

− аналітичний огляд + + 

− сканування + + 

− перевірка механічної точності + + 

− аналітичні тести + + 

− спеціальна перевірка + + 

− зустрічна перевірка + + 

− інвентаризація - + 

− контрольний запуск сировини і матеріалів у 

виробництво - + 

− контрольний обмір  - + 

− аналіз щоденної або поопераційної зміни 

залишків ТМЦ і грошових коштів - + 

− перевірка виконання прийнятих рішень + - 

− творчі методи (мозковий штурм, уявний 

мозковий штурм, метод асоціацій, метод 

асоціативних таблиць) + - 

− метод морфологічних таблиць + - 
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Враховуючи методичні складову, роль внутрішнього управлінського аудиту 

в порівнянні з внутрішнім контролем значно вагоміша при регулюванні витрат на 

передачу та постачання, її важко переоцінити в питаннях оперативного та 

стратегічного управління. 

Таким чином, методи та методичні прийоми, які обираються керівництвом 

при веденні внутрішнього управлінського аудиту витрат на передачу та 

постачання, націлені більше на експертну оцінку обліково-економічної інформації 

за показниками ВПП, оцінку  функціонування управлінського обліку,  можливість 

прогнозування діяльності, в той час, коли методи внутрішнього контролю дають 

змогу визначити рівень законності, доцільності діяльності енергопостачальної 

компанії та точності показників фінансово-господарської діяльності, в тому числі 

ВПП. 

Особливістю методичного етапу організації внутрішнього управлінського 

аудиту, який відрізняє його від методичного етапу організації управлінського 

обліку, є також вибір та встановлення аудиторських процедур – чітко окресленої 

послідовності дій аудиторів (в т.ч. внутрішніх), які забезпечуватимуть одержання 

необхідних аудиторських доказів для оцінки об’єктивності, правильності та 

достовірності витрат, пов’язаних з передачею та постачанням електроенергії.  

Технічна складова організації управлінського аудиту забезпечується за 

рахунок впровадження технічного та програмного забезпечення на рівні 

управлінського обліку. В свою чергу, організаційна складова внутрішнього 

управлінського аудиту, як і управлінського обліку, полягає в організації роботи 

саме апарату внутрішніх аудиторів - налагодження внутрішньої системи з 

розподілу обов’язків проведення управлінського аудиту між бухгалтерією, 

фінансово-бюджетним відділом, відділом економічного планування та іншим 

персоналом, який забезпечує ведення управлінського обліку.  

Розпочинаючи підготовку програми внутрішнього управлінського аудиту, 

на початковому етапі необхідно чітко класифікувати витрати на передачу та 

постачання енергопостачальної компанії відповідно до облікової нормативної 

бази. Практику розподілу операційних витрат енергетичних компаній, пов’язаних 

з передачею та постачанням електроенергії,  їх відповідність принципам 
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формування витрат діяльності за  П(с)БО 16 «Витрати», наведено в табл. 3.4.  

Таблиця 3.4 

Класифікація операційних витрат (як об’єктів управлінського обліку 

та управлінського аудиту) на здійснення діяльності з передачі та постачання 

електричної енергії 
№ з/п Діючі статті витрат  Включено до операційних 

витрат, зокрема до  

собівартості 

послуг* (рах. 

23, 91) 

інших 

операційних 

витрат (рах. 92, 

93, 94) 

1 2 3 4 

1   Собівартість передачі та/або постачання електроенергії   

1.1  Матеріальні витрати    

1.1.1  – виробничі послуги  +  

1.1.2  – сировина і матеріали  +  

1.1.3  – паливо  +  

1.1.4  
– витрати на ремонт ліній господарчим і підрядним 

способами (без заробітної плати)  

+  

1.1.5  – витрати на електроенергію для госп. потреби +  

1.1.6  
– витрати на використання електромереж інших 

ліцензіатів–передавачів  

+  

1.2  Витрати на оплату праці (виробничого персоналу) +  

1.3  
Відрахування на соціальні заходи (виробничого 

персоналу) 

+  

1.4  Амортизація (виробничого обладнання)  +  

1.5  Інші операційні витрати:    

1.5.1  – плата за землю   + 

1.5.2  – витрати на зв'язок   + 

1.5.3  
– витрати на службові відрядження  адміністративного 

за загальногосподарського персоналу 

 + 

1.5.4  – збір за першу реєстрацію транспортного засобу  + 

1.5.5  – утримання легкового транспорту   + 

1.5.6 

– інші операційні  витрати (уцінка запасів, недостача в 

результаті інвентаризації, нарахування резерву 

сумнівних боргів тощо) 

 + 

 
*При умові, що витрати мають пряме виробниче та загальновиробниче призначення стосовно 

послуг з передачі та постачання електричної енергії 

**Зазначені витрати включаються в тариф для обґрунтованої компенсації в складі ціни за надані 

послуги  споживачами таких послуг. 

 

Програма та План внутрішнього управлінського аудиту витрат на 

постачання та передачу наведені в Додатку Р. 

На перший погляд, імідж енергопостачальної компанії визначається 

якісним, безперебійним та безпечним постачанням електричної енергії кінцевим 
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споживачам. Проте, в умовах євроінтеграції все більше компаній усвідомлюють 

також необхідність участі у вирішенні питань соціальної та екологічної 

відповідальності бізнесу, необхідності підвищення якості товару (електроенергії), 

робіт, послуг, а також застосування клієнтоорієнтованих підходів до роботи зі 

споживачами. Для здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальні компанії 

залучають значні обсяги матеріальних та людських ресурсів. Їх діяльність 

обумовлює соціальні та екологічні наслідки збереження та відтворення 

навколишнього середовища, безпеку виробництва і продукції, реалізацію 

соціально-економічних прав працівників тощо.  

Вище перелічені фактори зумовили необхідність впровадження на 

вітчизняних компаніях внутрішнього управлінського аудиту результатів 

діяльності (в тому числі, витрат та джерел доходів для їх покриття), а разом з 

ними - інтегрованих систем управління, які ґрунтуються на узагальненні світового 

досвіду системного управління якістю, екологією, персоналом, охороною праці, 

промисловою безпекою, соціальною відповідальністю та ін. 

Загалом, інтегрована система  управління (далі – ІСУ) – це частина системи 

загального  управління  енергетичними компаніями, що відповідає вимогам двох 

або більше міжнародних стандартів  системи  управління, функціонуючи при 

цьому як єдине ціле. 

Вищезгадані показники якості надання послуг з передачі та постачання 

електроенергії, що є проміжними результатами внутрішнього управлінського 

аудиту, мають бути регламентовані в компаніях відповідними Положеннями 

якості надання таких послуг (пропозиції щодо змістовного наповнення такого 

Положення – в Додатку С). 

ІСУ має на меті забезпечувати узгодженість дій усередині суб’єктів 

енергоринку задля досягнення її стратегічних цілей і виконання збалансованих 

вимог всіх сторін, зацікавлених в ефективному та результативному 

функціонуванні. 

Інтегрована система характерна тим, що ключові процеси діяльності 

енергопостачальної компанії систематизуються і викладаються у вигляді 

документованих процедур, карт процесів. Дані документи, які містять інформацію 
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щодо послідовності та взаємодії процесів, необхідні для забезпечення 

результативного планування, здійснення та управління. 

Як показує практика діяльності енергопостачальних компаній, які 

ефективно впроваджують стандарти у власні організаційні системи, обов’язковою 

умовою для оцінки функціонування ІСУ та підтримки (покращення) їх рівня є 

проведення періодичних зовнішніх та внутрішніх аудитів для визначення, 

наскільки інтегрована система: відповідає вимогам впроваджених стандартів та 

правилам, безпосередньо встановленим енергопостачальною компанією та її 

вищестоячою структурою; є результативною у досягненні інтегрованої політики у 

сфері якості; системно та результативно підтримується. 

Зазначений  комплексний підхід дуже важливий на етапі формування 

сталого національного розвитку, що на рівні енергетичних компаній передбачає 

збалансованість економічних, соціальних та екологічних елементів організації 

господарської діяльності. 

Сьогодні все більше українських енергопостачальних компаній проходять 

сертифікацію та впроваджують в свою діяльність такі стандарти управління як 

система управління якістю (стандарт ISO 9001:2008), система управління 

навколишнім середовищем (стандарт ISO 14001:2004) та система управління 

охороною здоров’я і безпекою праці (стандарт BS OHSAS 18001:2007). 

Ключовою системою, з точку зору організації економічної сфери діяльності 

енергопостачальної компанії, є система управління якістю (ISO 9001:2008), яка 

спрямовує та контролює діяльність компанії щодо якості надання послуг.  

Концепція стандарту якості заснована на процесному підході, в основі якого 

– практична діяльність компанії у вигляді ряду взаємозалежних процесів, за 

допомогою яких суб’єкт господарювання розробляє, впроваджує і поліпшує 

результативність системи управління якістю. При цьому, об’єктами якості 

виступають як організація виробничої (основної) діяльності компанії (в першу 

чергу, витратні операції з передачі та постачання електроенергії), так і її складові.  

Політику інтегрованої системи управління якістю (фрагмент в контексті 

операційної діяльності по наданню послуг з передачі  та постачання 

електроенергії) наведено в Додатку С. 
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Алгоритм практичної організації внутрішнього управлінського аудиту 

витрат на передачу та постачання в умовах інтегрованої системи управління 

якістю наведено в Додатку Т1, порядок проведення перевірки витрат на 

постачання та передачу електроенергії енергопостачальної компанії – в Додатку 

Т2. 

Внутрішній управлінський аудит можна розділити на складові: 

 управлінський аудит результативності виробничого процесу (в т.ч. з 

постачання та передачі електроенергії); 

 управлінський аудит якості виробничого процесу; 

 аудит якості результатів проведеного управлінського аудиту. 

Основними етапами впровадження внутрішнього управлінського аудиту 

якості послуг з передачі та постачання електроенергії є: 

1) визначення процесів, заходів, етапів системи управління якістю, 

необхідних для управління якістю наданих послуг з передачі та постачання 

електроенергії, її застосування на всіх  рівнях; 

2) визначення послідовності та взаємодії складових системи управління 

якістю; 

3) визначення критеріїв та методів, необхідних для забезпечення 

результативності   функціонування  системи управління якістю; 

4) забезпечення наявності ресурсів та інформації, необхідних для 

підтримання процесів в рамках системи управління якістю; 

5) здійснення моніторингу, вимірювання та аналізу результативності 

поетапного (за рівнями, послідовністю) системи управління якістю; 

6) оперативне та результативне адміністрування запланованих результатів 

та постійного поліпшення процесів системи управління якістю відповідно до 

вимог стандарту ISO 9001:2008.  

Пріоритетним кроком для запровадження внутрішнього управлінського 

аудиту СУЯ в компаніях є визначення показників якості надання послуг по 

передачі та постачанню електроенергії за критеріями оптимального 

ціноутворення, забезпечення кількісних та якісних показників енергоресурсу. 
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Відтак, оцінка ВПП на предмет їх досягнення оптимального рівня за 

комплексними соціально-економічними та екологічними показниками - ключовий 

момент внутрішнього управлінського аудиту показників якості. 

Важливою особливістю стандарту є те, що він виставляє вимоги і до 

загальної системи управління підприємством, що, в свою чергу, забезпечує 

стабільний та передбачений рівень якості товарів (робіт, послуг)  із застосуванням 

процесного групування статутної діяльності. 

Саме застосування процесного підходу до побудови діяльності компанії дає 

змогу скоординувати так господарську діяльність, щоб спрямовувати її у 

необхідному напрямку та контролювати на відповідність якісному та 

ефективному виконанню на всіх етапах. 

Ефективно налагоджений внутрішній управлінський аудит, який 

проводиться кваліфікованими аудиторами, є досить дієвим інструментом 

забезпечення ефективного функціонування і вдосконалення системи 

менеджменту в цілому, а також дозволяє вирішувати значну кількість виробничих 

питань. За результатами такого аудиту керівники структурних підрозділів: 

забезпечують своєчасне усунення виявлених невідповідностей, а також причин їх 

виникнення; проводять аналіз відповідності всіх аспектів діяльності компанії 

встановленим показникам (зокрема, доцільності, точності обліку, впливу 

понесених витрат на фінансовий результат діяльності). 

Отже, з урахуванням потреб сучасного функціонування енергопостачальних 

компаній (зокрема, в частині управління ВПП), проведення внутрішнього 

управлінського аудиту витрат на передачу та постачання електроенергії можна 

розглядати як своєрідний процес – сукупність взаємопов’язаних процедур та дій, 

спрямованих на те, щоб застосувати аналітичні процедури до інформації 

управлінського обліку формування та списання ВПП з метою підготовки 

обґрунтованої оцінки:  оптимального їх розміру (в цілому та за елементами) в 

умовах збалансованої економічної, соціальної та екологічної складових 

господарської діяльності; раціонального та цільового використання виробничого 

потенціалу компанії; результативності менеджменту організації діяльності в 
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частині таких витрат як вагомих чинників формування фінансового результату 

діяльності енергопостачальних компаній.  

Узагальнюючи весь процес внутрішнього управлінського аудиту ВПП, 

можна виділити основні проблеми в його проведенні, серед яких: 

- відсутність нормативної бази проведення вітчизняного операційного (в 

т.ч. управлінського) аудиту; 

- обмеженість практичного застосування робочих документів аудитора; 

- недостатня кваліфікаційна підготовка внутрішніх аудиторів (в першу 

чергу, це обумовлено відсутністю Національних Стандартів  аудиту); 

- не в повній мірі забезпечена відповідність методів калькуляції та обліку 

собівартості витрат з передачі та постачання електроенергії вітчизняних компаній  

Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та ін. 

З урахуванням міжнародної практики проведення управлінського аудиту на 

прикладі внутрішнього управлінського аудиту ВПП доцільно  методично та 

організаційно, з урахуванням галузевих особливостей регламентувати наступну 

послідовність етапів проведення аудиторських процедур: 

1) узагальнення та оцінку результатів аналітичних процедур за даними 

управлінського обліку ВПП (фінансово-управлінський аналіз операційних 

витрат); 

2) визначення результативності прийняття адміністративних рішень 

менеджерами різних рівнів в питаннях формування та оптимізації ВПП; 

3) підготовка необхідного переліку робочих документів аудитора; 

4) оцінка якості проведеного внутрішнього управлінського аудиту витрат. 

 

3.2. Внутрішній управлінський аудит витрат на постачання та передачу 

електричної енергії: практичні підходи 

 

В процесі аналізу діяльності вітчизняних енергопостачальних компаній 

можна стверджувати, що державою закладаються (і першочергово 

контролюються) кошти в структурі тарифів на передачу та постачання 

електричної енергії для відшкодування витрат, що несуть  підприємства галузі від 
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здійснення ліцензованої діяльності. Розмір таких дотацій є пріорітетним об’єктом 

як державного контролю, так і внутрішнього аудиту компанії.   

Саме витрати на передачу та постачання електроенергії – найбільш 

«вразлива» складова формування фінансових результатів енергопостачальних 

компаній. Структура витрат ідентифікує їх «гнучкість», можливість 

адміністративного впливу на оптимізацію, а також на забезпечення соціального 

захисту споживачів електроенергетичних ресурсів.  

Більшість українських економістів, вчених-обліковців ототожнюють 

поняття операційного та управлінського видів аудиту: результати дослідження 

(наведені в розділі 1.3 роботи) підтверджують, що операційний аудит 

направлений на моніторинг, аналіз і оцінку ефективності, економічності та 

результативності як окремих господарських операцій (в т.ч. їх доходних та 

витратних складових), так і бізнес-процесів в цілому. Управлінський аудит більше 

спрямований на оцінку менеджменту організації господарської діяльності з метою 

з’ясування того, чи виконуються цілі і процедури, визначені керівництвом 

підприємства з пріоритетних питань (напрямків) діяльності.  

Завдання внутрішнього управлінського аудиту витрат на передачу та 

постачання електроенергії (ВПП) обумовлені його метою. Відповідно, мета 

проведення внутрішнього управлінського аудиту ВПП електроенергії – оцінка 

внутрішніми аудиторами компанії виконання затвердженої калькуляції витрат, 

дотримання кошторисних статей калькуляції, правильного віднесення витрат за 

елементами з метою забезпечення оптимально можливої структури тарифів при 

умові виконання вимог державних регулюючих органів у сфері енергетики та 

урядових програм соціального захисту працівників компанії та енергоспоживачів, 

екологічної безпеки операційної діяльності компаній. 

На виконання переліченого, серед основних завдань внутрішнього 

управлінського аудиту ВПП варто відмітити: 

 здійснення аналізу правильності та обґрунтованості включення тих чи 

інших витрат з передачі та постачання електроенергії до структури тарифів;  
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 обґрунтування оцінки правильності визначення витрат з передачі та 

постачання електроенергії, їх реєстрації у відповідності до прийнятої компанією 

облікової політики;  

 підтвердження раціональності накопичення, розподілу та списання ВПП 

(зокрема, матеріальних витрат, витрат на оплату праці та відрахування на 

соціальні заходи, амортизації, інших операційних витрат), що включаються в 

структуру тарифів;  

 формування оцінки результативності виконання управлінських рішень в 

частині регулювання витрат з передачі та постачання електроенергії, фактичного 

рівня витрат у затвердженій структурі тарифів у порівнянні з фактично 

понесеними витратами; 

 обґрунтування причини структурно-динамічних відхилень 

досліджуваних параметрів та альтернативні рішення щодо оптимізації витрат (за 

об’єктами та місцями  виникнення, статтями калькуляції, елементами тощо). 

Реалізація таких завдань внутрішнього управлінського аудиту витрат з 

передачі та постачання електроенергії може проводитись шляхом аналізу:  

 нормативно-правових актів, розрахунків та обґрунтувань, методичних 

документів, внутрішніх розпоряджень щодо калькулювання витрат з передачі та 

постачання;  

 результатів раніше здійснених контролюючими органами контрольних 

заходів;  

 показників статистичної, фінансової, податкової та управлінської 

звітності;  

 порівняння фактично досягнутих результативних показників в розрізі 

статей ВПП із запланованими в динаміці за кілька років, а також з відповідними 

витратами інших вітчизняних енергетичних компаній;  

 проведення інтерв'ювання, анкетування, опитування громадян та 

суб’єктів-користувачів відповідних послуг, збирання інформації від юридичних 

осіб [95].  
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Беззаперечним є першочергова оцінка стану внутрішнього контролю ВПП 

енергетичної компанії, яка передбачає рівень довіри до обліково-аналітичних 

показників зовнішньої та внутрішньої звітності, фахову складову виконання 

облікових, аналітичних та контрольних процедур. В кінцевому – це індикатор 

адміністративної політики щодо росту кадрового потенціалу компанії. 

 Основні напрямки проведення ВУА витрат з передачі та постачання 

електроенергії в енергопостачальних компаніях наведено в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Основні напрямки проведення внутрішнього управлінського аудиту витрат з 

передачі та постачання електроенергії [95] 

№ з/п Напрямки управлінського аудиту Тести на підтвердження 

1 2 3 

1. Підтвердження даних обліку і 

звітності за показниками витрат з 

передачі та/або постачання: 

Відповідність принципам Національних П(с)БО, 

Методичним рекомендаціям щодо заповнення 

форм фінансової звітності.   

- перевірка методики 

бухгалтерського обліку; 

- перевірка методики фінансової 

звітності.  

2. Підтвердження ефективності 

організації здійснення ліцензованої 

діяльності: 

Відповідність: П(с)БО 16 «Витрати», Галузевим 

методичним рекомендаціям з формування 

собівартості виробництва, передачі та постачання 

електричної і теплової енергії, постанові НКРЕ 

«Порядок розподілу активів, витрат та доходів 

між видами діяльності ліцензіатів з постачання 

електричної енергії за регульованим тарифом 

та/або з передачі електричної енергії місцевими 

(локальними) електромережами», наказу про 

облікову політик компанії, розпорядженням з 

питань регулювання витрат з передачі та 

постачання електроенергії. 

- перевірка процедур планування: 

статей собівартості, інших витрат 

діяльності;  

- перевірка дотримання технології 

виконання робіт, зокрема в частині: 

 виконання поточних та 

капітальних ремонтів; 

 виконання Інвестиційної 

програми. 

Відповідність нормативним документам з 

експлуатації та ремонту електростанцій та мереж, 

внутрішнім плановим тарифам на виконання 

робіт, технологічним картам тощо. 

- перевірка списання матеріалів на 

витрати відповідно до 

технологічних карт 

Відповідність первинним документам та 

регістрам калькулювання витрат з передачі та 

постачання, відповідність нормативним 

документам з експлуатації та ремонту 

електростанцій та мереж.  
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Продовження табл. 3.5 

1 2 3 

3. Підтвердження виконання 

соціально-екологічних програм : 

 

- перевірка виконання елементів 

соціального пакету; 

Колективний договір, внутрішня звітність. 

- перевірка нарахування 

екологічних податків та штрафних 

санкцій; 

Оборотні відомості по рахунках 641,92,949, акти 

перевірок, податкові розрахунки.  

- дотримання екологічно 

безпечних норм в процесі надання 

послуг: забезпечення спецодягом,  

спецвзуттям, технологічним 

транспортом і т.п.; 

 

- підтвердження економічної 

збалансованості проведених 

соціально-екологічних витрат. 

Оборотні відомості по рахунках доходів та 

витрат. 

4. Підтвердження ефективності 

системи внутрішнього контролю 

формування витрат: 

Розпорядження керівництва, звіти про 

проведення внутрішнього аудиту (контролю), 

розпорядження щодо проведення коригувальних 

заходів тощо - перевірка результатів 

проведення внутрішнього аудиту 

- розрахунок допустимого  

аудиторського ризику 

Міжнародні стандарти аудиту*, робочі 

документи внутрішнього аудиту 

5. Обґрунтування отриманих 

результатів та підготовка шляхів 

оптимізації витрат (в т.ч. на 

постачання та передачу 

електроенергії). 

Висновки за попередньо проведеними 

напрямками управлінського аудиту, робочі 

документи попереднього обговорення з 

профільними спеціалістами та  керівництвом  

* МСА 315 (переглянутий) «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта 

господарювання і його середовища» 

 

Практичні підходи проведення внутрішнього управлінського аудиту 

розглянуто в роботі з урахуванням міжнародної практики  проведення 

внутрішнього операційного аудиту, а саме – на основі використання даних 

внутрішнього контролю. Такий підхід включає комплекс заходів: визначення 

цілей, завдань та етапів їх виконання; виконання послідовних процедур 

(відповідно до цілей); проведення тестів на підтвердження в розрізі питань, що 

потребують контролю. 

Цілі внутрішнього управлінського аудиту витрат з передачі та постачання 

електроенергії  включають перевірку наступних вимог: 

1. Елементи витрат відповідають затвердженій структурі тарифів, 

розраховуються (списуються) та обліковуються працівниками компанії 
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відповідної кваліфікації у відповідності з затвердженими посадовими 

обов’язками. 

2. Фактичні розміри ВПП за статтями тарифної структури відповідають 

розмірам затрачених виробничих ресурсів з підтвердженням зменшення 

економної вигоди. 

3. В математичних підрахунках немає помилок. 

4. Облік списання виробничих ресурсів здійснюється вчасно, достовірно 

відображається в документах первинного обліку, регістрах та формах звітності. 

5. Дані по списанню виробничих ресурсів та їх невикористаних залишках на 

кінець звітного періоду періодично підтверджуються інвентаризацією. 

Етапи внутрішнього управлінського аудиту витрат на постачання та 

передачу електроенергії: 

 визначення оцінки планування даних витрат в бюджеті та проекті тарифної 

ціни на електроенергію у відповідності до документів внутрішнього регулювання; 

 проведення аналізу: відхилень фактичних витрат з передачі та постачання 

від запланованих; реалізації прийнятих заходів;  оптимізації їх розміру та 

структури в складі тарифу; 

 оцінка забезпеченості запланованих статей структури витрат з передачі та 

постачання електроенергії наявними виробничими ресурсами; 

 підтвердження правильності та об’єктивності проведення операцій 

списання виробничих ресурсів на витрати, а також списання послуг, пов’язаних з 

операціями постачання та передачі електроенергії, на фінансові результати; 

 підтвердження даних обліку та звітності за статтями та елементами ВПП в 

розрізі їх класифікації; 

 проведення аналізу динаміки показників з обґрунтуванням причинно-

наслідкових зв’язків. 

Процедури внутрішнього управлінського аудиту витрат на передачу та 

постачання електроенергії включають: підтвердження юридичної повноцінності 

документації; правильний облік та арифметичну точність; доступ до облікової 

документації; контрольні розрахунки тощо. 
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Орієнтований перелік тестів внутрішнього управлінського аудиту витрат на 

передачу та постачання електроенергії на прикладі матеріальних витрат  наведено 

в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Тести внутрішнього управлінського аудиту  витрат на передачу та/або 

постачання електроенергії (в частині матеріальних витрат)  

№ 

з/п 

Тести контролю Підтвердження 

1 2 3 

 Умови  

1 Чи всі виробничі послуги підкріплені відповідними укладеними 

договорами?   

Так. 

2 Чи не завищені суми в укладених договорах на виробничі послуги?  Ні 

3 Чи підписані первинні документи (видаткові ордери, платіжні 

відомості, платіжні доручення) на видачу матеріалів зі складу 

посадовими особами, які відповідають за правильність нарахування ? 

Так. 

4 Чи перевіряється правильність віднесення сировини і матеріалів, 

понесених при виконання ремонтів?  

Так.  

5 Чи розмежовані функції списання та закриття на рахунки Головної 

книги витрат матеріалів, запчастин, ПММ, понесених на ремонти? 

Так. 

6  Чи дотримані тендерні умови укладання договорів? Так 

7 Чи здійснюється ротація обов’язків в районних дільницях 

електромереж по оприбуткуванню матеріалів? 

 

На період відпусток? Так. 

Постійно? Ні. 

Реальність і повнота 

8 Чи підкріплюється величина списаних ПММ відповідною кількістю 

маршрутних листів водіїв? 

Так. 

9 Чи співставляються дані в прибуткових ордерах на сировину та 

матеріали з їх фактичною вартістю згідно умов договорів (рахунків, 

актів виконаних робіт)? 

Так.  

10 Чи своєчасно надходять акти наданих послуг від підрядних організацій 

? 

Так. 

11 Чи не включаються в матеріальні витрати ті витрати, які відносяться до 

інших операційних витрат (закриваються на 944 рах.)? 

Ні. 

Повноваження 

12 Чи всі умови договорів на виконання ремонтних робіт підрядними 

організаціями узгоджено компетентними посадовими особами? 

Так. 

13 Чи виконується дво-, трирівневий контроль відповідними посадовими 

особами за відпуском матеріалів зі складів? 

Так. 

14 Чи підписує начальник районної дільниці електромереж договори на 

надання послуг підрядними організаціями, відповідні додатки до 

договорів? 

Так. 

 Компетентність  

15 Чи проведений інструктаж для працівників, які займаються обліком 

сировини і матеріалів, списанням запчастин на ремонти, відпуском 

матеріалів та здійснюють інші облікові операції в автоматизованій 

системі обліку безпосередньо на районних дільницях електромереж? 

Так. 
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Продовження табл. 3.6 

1 2 3 

 Облік  

16 Чи співставляються дані первинних документів з даними Головної 

книги,  показниками форм звітності?  

Так. 

 

Зазначені процедури внутрішнього управлінського аудиту ВПП оцінюють 

не тільки витратну частину послуг на передачу на постачання електроенергії, але 

й економічну діяльність компанії в цілому. 

На вимогу часу актуальними є тести на виконання енергопостачальною 

компанією: 

- соціальних програм (як соціального забезпечення працівників, так і 

соціальної корисності продукту діяльності); 

- екологічної безпеки виробництва (постачання та передачі електроенергії).  

В контексті зазначеного, соціально-екологічний аспект тестів внутрішнього 

управлінського аудиту  витрат на передачу та постачання електроенергії наведено 

в табл. 3.7. 

Внутрішньому управлінському аудиту підлягають статті витрат за 

наступними критеріями їх виокремлення:  

 витрати, які за вартісною ознакою найбільш вагомі в загальній 

собівартості послуг з передачі та постачання електроенергії  енергопостачальної 

компанії (наприклад, витрати на оплату праці, сировина і матеріали, паливно-

мастильні матеріали і та ін.); 

 найбільш контрольовані витрати зовнішніми перевіряючими органами 

(зокрема, витрати на ремонти виробничого обладнання); 

 витрати, що слугують базою розподілу загальновиробничих, 

адміністративних та інших операційних витрат (прямі матеріальні витрати, або 

витрати на оплату праці). 
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Таблиця 3.7 

Соціально-екологічні аспекти тестів внутрішнього управлінського аудиту 

витрат на передачу та постачання електроенергії   

№ 

з/п 

Тести контролю Підтвердження 

1 2 3 

Показники соціального забезпечення працівників компанії, задіяних надання на послуг з 

передачі та постачання електроенергії 

1.  Чи застраховані працівники від 

нещасного випадку на виробництві? 

Так, згідно Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» та на виконання вимог 

Положення «Організація роботи персоналу 

підприємств електроенергетики» (СОУ-М 

МПЕ 40.1.12.104-2005), Положення «Система 

управління охороною праці на підприємствах 

електроенергетики» (СОУ-М МПЕ 

40.1.03.107-2004), Закону України «Про 

охорону праці», Кодексу законів про працю 

України та ін. 

2.  Чи відповідають витрати на забезпечення 

працівників (які працюють у важких і 

шкідливих умовах) лікувально-

профілактичним харчуванням їх 

реальним потребам?  

Так. Норми лікувально-профілактичного 

харчування  встановлено ст.7  Закону України 

«Про охорону праці» та ст. 166 Кодексу 

законів про працю України. 

3.  Чи в повній мірі відбувається 

нарахування додаткових відпусток 

відповідно до законодавства? 

Так, у випадках, передбачених 

законодавством та колективним договором. 

4.  Чи здійснюється нарахування 

матеріальної допомоги працівникам 

соціально незахищених сімей?  

Так, у випадках, передбачених колдоговором. 

5.  Чи відповідає оплата первинного та 

періодичного навчання працівників, які 

забезпечують виробничі процеси в 

електроенергетиці, в спеціалізованих 

навчальних закладах вимогам 

законодавства? 

Так, згідно ГНД 34.12.102-2004 «Положення 

про спеціальну підготовку та навчання з 

питань технічної експлуатації об’єктів 

енергетики» та у випадках, передбачених 

колдоговором. 

6.  Чи проводиться оплата навчання у ВНЗ за 

професійним спрямуванням? 

Так, у випадках, передбачених колдоговором 

7.  Чи здійснюється часткова оплата за 

комунальні послуги працівникам 

соціально незахищених сімей? 

За рішенням керівника 

8.  Чи відбувається оплата відпусток на 

навчання? 

Так, згідно Кодексу законів про працю 

України та Закону України «Про відпустки»  
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Продовження табл. 3.7 

1 2 3 

Забезпечення соціальної корисності послуг з постачання та передачі електроенергії 

9.  Чи відповідають кошторисним 

показникам фактичні витрати на  

проведення благодійних акцій для 

спеціалізованих дитячих навчальних 

закладів (в межах здійснення 

ліцензованої діяльності) їх цільовому 

характеру? 

Так, кошторис відповідних витрат 

затверджено правлінням компанії. 

10.  Чи відповідають надані окремим 

категоріям побутових споживачів пільги 

та види тарифів на електроенергію 

нормативно-законодавчим актам 

України? 

Так. Перелік осіб, які мають  право на пільги 

за соціальною ознакою та їх розмір 

затверджено затверджується щорічним 

Бюджетним кодексом України, Кодексом 

цивільного захисту України,  Законами 

України "Про соціальний  захист дітей війни  

та ін. 

11.  Чи відповідають доцільності здійснені 

витрати на проведення інформаційно-

роз’яснювальних робіт щодо ефективного 

і економічно доцільного використання 

електричної енергії? 

Так, згідно розпоряджень Кабінету Міністрів 

України (зокрема «Про затвердження плану 

заходів з підготовки об’єктів паливно-

енергетичного комплексу до осінньо-

зимового періоду 2015/16 року та його 

проходження» від 05.08.2015 р. № 809-р), 

постанов НКРЕКП, внутріщніх прийнятих 

програм енергопостачальних компаній.  

Заходи екологічної безпеки послуг з постачання та передачі електроенергії 

12.  Чи відповідає закупівля засобів 

особистого захисту (згідно правил 

охорони праці) встановленим нормам та в 

необхідних обсягах? 

Так, відповідно до НПАОП 0.00-3.09-05 

"Норми безплатної видачі спеціального 

одягу, спеціального взуття та інших засобів 

індивідуального захисту для працівників 

підприємств електроенергетичної галузі", 

затверджених наказом Державного комітету 

України з нагляду за охороною праці від 

01.11.2004 року N 241 та Правил експлуатації 

електрозахисних засобів" НПАОП 40.1.-1.07-

01. 

13.  Чи здійснюються витрати на перевірку 

обладнання та матеріалів, що є 

потенційними джерелами шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів? 

Так, атестація робочих місць проводиться 

відповідно до постанови КМУ №442 від 

01.08.1992 р. "Про порядок проведення 

атестації робочих місць за умовами праці" та 

Методичних рекомендацій для проведення 

атестації робочих місць за умовами праці, 

затверджених постановою Міністерства праці 

України №41 від 01.09.1992р. 

14.  Чи в повній мірі та за цільовим 

призначенням обліковані витрати на 

перевірку рівня безпечності та якості 

підземної води по окремим районним 

підрозділам енергопостачальних 

компаній? 

Так. Заходи проведені відповідно до 

Державних санітарних норм та правил 

"Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною" 

(ДСанПіН 2.2.4-171-10), витрати передбачені 

затвердженими керівником програмами. 
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Продовження табл. 3.7 

1 2 3 

15.  Чи облаштовані лінії електромереж 

засобами безпеки від зовнішніх  

пошкоджень? 

Так, згідно Правил улаштування 

електроустановок, Правил технічної 

експлуатації електричних станцій і мереж, 

Правил експлуатації електрозахисних засобів 

тощо.  

16.  Чи забезпечують понесені витрати на 

облаштування та ремонт місць для 

зберігання відходів результативність 

заходів екологічної безпеки (за оцінкою 

зменшення суттєвих екологічних 

аспектів, своєчасності проведення тощо)? 

Так. Заходи проведені відповідно до 

внутрішніх Планів по зменшенню 

негативного впливу на навколишнє 

середовище, Планів дій по суттєвих 

екологічних аспектах (розроблених згідно 

норм Закону України «Про охорону 

навколишнього середовищ» та інших 

нормативних документів. Витрати 

передбачені затвердженими керівником 

програмами. 

 

Зважаючи на важливість дотримання енергопостачальними компаніями 

показників надійності електропостачання, SAIDI та SAIFI (що залежить від 

технічного стану експлуатаційних мереж), доцільним буде проведення аудиту 

витрат, пов’язаних з проведеннями ремонтів - капітальних та поточних. В 

структурі тарифів на передачу та постачання електроенергії дана стаття 

затверджується без розподілу на поточний та капітальний ремонти, а фізичні 

обсяги виконання ремонтних робіт в електричних мережах доводяться та 

щомісячно (щоквартально) контролюються Міністерством енергетики та 

вугільної промисловості. Таким чином, об’єктом внутрішнього управлінського  

аудиту буде обрано ключові складові статті витрат, пов’язані з проведенням 

ремонтів, а саме: прямі витрати в частині використання матеріалів, запчастин та 

паливно-мастильних матеріалів.   

Чільне місце в раціональній організації управлінського аудиту займають на 

етапах його підготовки програма та план застосовування аудиторських процедур. 

В Додатку Р наведено приклад плану та програми внутрішнього  

управлінського аудиту матеріалів, запчастин та паливно-мастильних матеріалів.  

Важливим питанням менеджменту для енергетичних компаній при умові 

форматування деталізованої цільової інформації за результатами управлінського 
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обліку та внутрішнього управлінського аудиту є її автоматизована обробка та 

передача. 

Порівнюючи діяльність компаній, які працюють одночасно на декількох 

програмних продуктах (для бухгалтерсько-фінансової діяльності, розрахунків зі 

споживачами електроенергії, логістики та закупівлі і т.д.), стає очевидним той 

факт, що використання єдиної інтегрованої інформаційної системи (ERP-системи) 

в рази підвищує ефективність та сприяє дотриманню стандартизації бізнес-

процесів в масштабі всієї компанії. 

Доцільність застосування інформаційних технологій в питаннях обробки 

та передачі обліково-аналітичної інформації щодо послуг з передачі та постачання 

електроенергії з використанням  ERP-систем розкрито в розділі 2.2 роботи. 

Зупинимось детальніше на прикладних аспектах використання сучасного 

програмного забезпечення.  

Для того, щоб зрозуміти роль використання ERP-системи для 

енергопостачальної компанії, достатньо уявити масштаби автоматизації всіх 

бізнес процесів в інтегрованому інформаційному середовищі. За результатами 

ринкових досліджень 2013 року, домінуюче положення на українському ринку 

ERP-систем зайняло програмне забезпечення SAP. 

В загальносвітових масштабах цифрові дані щодо SAP показують 

результати в кількість: більше 900 інсталяцій на компаніях енергетичної галузі 

(серед них - 32 із 50 найбільших енергетичних компаній зі списку Forbes Global 

2000); близько 250 млн. користувачів та більше 40% від об’єму автоматизованих 

систем світового ринку [62]. 

Перевагами  SAP для енергопостачальних компаній в порівнянні з іншими 

програмами є такий фактор, як наявність спеціально розробленого галузевого 

рішення SAP for Utilities в поєднанні з модулем CRM & Billing (для всебічної 

автоматизації діяльності в галузі енергетики). За класичною схемою, 

енергопостачальні компаній встановлюють модульний пакет SAP CCS (Customer 

Care Services) – галузеве рішення для енергетики, який складається з таких 

елементів: 

 BIL (Billing) – розрахунок, фактурування та друк рахунків споживачам;  
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 CRM (Customers relationship management) – управління 

взаємовідносинами з клієнтами; 

 LPR (Loss Prevention) – ідентифікація втрат електричної енергії; 

 MDM (Master Data Management) – управління приладами та зняттям 

показників; 

 RAM (Receivables & Account Management) – управління дебіторською 

заборгованістю та платежами, податкові накладні; 

Окрім модулю для обслуговування споживачів SAP CCS, енергопостачальні 

компанії також можуть інсталювати модуль ERP – для здійснення управління і 

планування енергетичними ресурсами у фінансово-господарській та 

управлінській діяльності. В свою чергу, до даного модулю можуть включатися 

такі елементи: 

 FIN (Financial) – бухгалтерський та управлінський облік; 

 HR (Human Resource) – управління персоналом; 

 PLM (Product Lifecycle Management) – технічне обслуговування та ремонт 

обладнання, управління транспортом, управління проектами; 

 SCM (Supply Chain Management) – управління закупками та логістикою, 

облік спецодягу та спецзасобів; 

 SD (Sales and Distribution) – не енергетичні продаж (додаткові послуги, не 

пов’язані з ліцензованою діяльністю енергопостачальних компаній). 

Енергопостачальні компанії України вже відчули результативність  

користування даною інтегрованою системою (наприклад, ПАТ 

«Дніпрообленерго», ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Дніпроенерго», ВАТ 

«Запоріжжяобленерго», ПАТ «Рівнеобленерго», ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО», 

ПАТ «Львівобленерго» та ін.). В Україні SAP на сьогодні являється єдиним 

розробником програмного інтегрованого забезпечення  для автоматизації бізнес-

процесів, якому вдалося привести всі свої програмні рішення у відповідність до 

норм вітчизняного законодавства та Податкового кодексу. 

За досвідом однієї з найбільших компаній – ПАТ «Дніпрообленерго» (яка з 

2009 року перейшла на SAP) ця ERP-система відразу показує результати 
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зростання внутрішнього контролю, зменшення кількості помилок і прискорення 

роботи з інформаційними потоками, підвищує прозорість механізму 

тарифоутворення та виставлення рахунків для споживачів електроенергії. За 

короткий проміжок часу використання програми на 13-18% прискорюється 

реєстрація документів і бізнес-операцій за рахунок єдиного вводу даних, на 34% 

зменшуються затрати часу на погодження договорів, фінансових документів, 

внутрішньої та зовнішньої документації, на 12% – зменшуються запаси на 

складах, а, головне, на 29% – зменшуються затрати часу на підготовку звітності та 

проведення аналізу показників господарської діяльності [16].  

Для забезпечення фінансово-економічної діяльності енергопостачальних 

компаній можуть впроваджуватися такі функціональні модульні рішення SAP 

ERP, як фінансова бухгалтерія, управлінський облік, управління бюджетом та ін. 

Кожний з даних модулів містить пакет транзакцій (операцій) для створення, 

змінення, виконання фінансово-господарських операцій: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Приклад ієрархічного меню бухгалтерського та фінансового 

обліку в модулі ERP системи SAP 
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Рис. 3.3. Приклад ієрархічного меню звітів для обліку витрат за 

місцями виникнення в модулі ERP системи SAP 

SAP дозволяє розмежовувати функціональні обов’язки та доступ до 

операцій в системі з метою уникнення задвоєння повноважень і для контролю 

виконання робочих функцій. Щодо питань ведення бухгалтерського обліку то, 

наприклад, якщо можливість створення та здійснення бухгалтерських проведень 

має бухгалтер, тоді економіст, або ж вищий керівник (наприклад, фінансовий 

директор) може мати лише доступ до перегляду таких проведень без можливості 

зміни.  

Розкриваючи процес автоматизації на базі SAP, варто відмітити, що з 

модулю ERP найбільш часте використання має інструмент R/3, який, по суті, є 

величезним сховищем даних для зберігання всіх інформаційних ресурсів 

компанії. Проте, ключовий для управління інструмент, на нашу думку, це такий, 

що забезпечує аналітичну функцію, а не лише є стаціонарним інформаційним 

сховищем. Таким рішенням SAP є система OLAP, відома як SAP Business 

Warehouse (надалі - SAP BW). Енергопостачальні компанії використовують SAP 
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BW спільно з R/3, оскільки, це стандартний модуль SAP для виконання 

завантаження даних компанії зі сховища. 

SAP BW завершує архітектуру автоматизованої інформаційної системи, 

забезпечує стратегічну інформацію для аналітиків та управлінського персоналу 

компаній [205]. 

Схематично архітектуру автоматизованої інформаційної системи в режимі 

SAP BW  наведено на рис. 3.4. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  3.4.  Архітектура автоматизованої інформаційної системи в режимі 

SAP BW 

 

Важливою особливістю роботи звітів SAP BW є те, що дані, які формують 

оперативні звітні дані, загружаються з інформаційного сховища з налаштованою 

періодичністю. Тому, для недопущення недостовірної та неактуальної інформації 

обов’язковими є регулярні завантаження даних з продуктивної робочої системи 

SAP CCS R/3 в інформаційне сховище для подальшого використання.  

Саме такий інструмент як SAP BW управлінський персонал може ефективно 

і системно застосовувати в повсякденній роботі для отримання структурованої 

інформації щодо діяльності компанії, для відслідковування поточних змін, 

порівнянні з минулими періодами, одночасно обробляючи аналітичну інформацію 

в оперативних управлінських звітах, які вигружаються в програму MS Excel. 

Для підвищення ефективності та оперативності отримання інформації, 

структуризованої відповідно до вимог управлінського персоналу, в системі 

доцільно розробити та впровадити спеціальні звіти. Такі звіти будуть формувати 

бухгалтерсько-фінансову інформацію (зокрема, в частині витрат на передачу та 

постачання електричної енергії) в заданому форматі: в розрізі статей калькуляції, 

за місцями виникнення витрат (МВВ), за групами витрат (передача, постачання, 

SAP CCS 

R/3 

Оперативні звіти 
SAP BW  

OLAP (online analytical 

processing, аналітична 

обробка в реальному часі) 
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адміністративні, загальновиробничі, інші), планові (бюджетовані) та фактичні 

значення витрат, контрольовані та неконтрольовані витрати, і т.п.  

Актуальним, на нашу думку, може бути створення окремого блоку 

оперативних внутрішніх управлінських звітів щодо витрат на передачу та 

постачання електроенергії – так званого «управлінського інформаційного блоку 

витрат» (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Класифікація аналітичних внутрішніх управлінських звітів щодо витрат на 

передачу та постачання електроенергії  

Суб’єкти звіту Назва Призначення та функціональне пояснення 

1 2 3 

Керівники відділів 

(керівник місця 

виникнення 

витрат, МВВ) 

Звіт щодо 

фактичних/планових 

витрат по відділу  

Завдяки такому звіту керівник МВВ має змогу порівнювати 

фактичні та планові витрати (закладені в бюджеті 

компанії), контролювати переліміти та вживати заходи 

економії на рівні власного МВВ.  

Напр., для виробничо-технічної служби формування звіту 

щодо капітальних ремонтів, технічного обслуговування 

електромереж, порівняння з запланованими затратами. Звіт 

формується за статтями матеріальних витрат (запчастини, 

прямі матеріальні витрати, паливно-мастильні матеріали, 

прилади обліку електроенергії і т.д), понесених при 

проведенні ремонтів. 

Для відділів адміністративного, енергозбутового, 

загальновиробничого напрямків звіт формується за 

статтями матеріальних витрат (в т.ч. витрати на господарчі 

товари, канцтовари і бланки, офісне обладнання тощо) та 

інших операційних витрат (витрати на відрядження, 

навчання, на зв'язок, представницькі витрати тощо). 

Начальники 

районних дільниць 

(філій) 

електричних 

мереж (РД) 

Зведений звіт щодо 

фактичних/планових 

витрат в розрізі 

служб та відділів  

Даний звіт дозволяє контролювати начальнику районної 

дільниці (РД) фактичні витрати на рівні як 

підпорядкованого структурного підрозділу (дільниці 

компанії), так і в розрізі підпорядкованих служб, відділів за 

напрямками. Таким чином, витрати контролюються на 

наступному - вищому рівні, ніж суто лише на рівні МВВ.  

Звіт щодо фактичних витрат РД за структурою МВВ 

підрозділів, служб, відділів (філії) формується на такими 

напрямками: 

  енергозбутовий/комерційний напрямок 

(обслуговування споживачів; зняття показників 

лічильників;  обслуговування лічильників і т.п.); 

 технічний напрямок (ремонтно-експлуатаційна 

бригади;  бригади по аварійним роботам; спецтехніка; 

обслуговування і утримання мереж і т.п.);  

 адміністративний та загальновиробничий напрямки. 

Кожний з даних напрямків розкриває фактичні витрати за 

статтями: 

 матеріальні витрати, в т.ч.: сировина і матеріали;  
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1 2 3 

   виробничі послуги (тепло- і водозабезпечення, вивіз 

сміття і т.п.); паливно-мастильні матеріали; електроенергія 

на господарчі потреби, витрати на ремонти (запчастини та 

матеріали – прямі витрати; ремонт основних засобів 

(підрядними організаціями), ремонт приладів обліку 

(підрядними організаціями), ремонт автотранспорту 

(підрядними організаціями), чистка трас повітряних ліній 

електромереж і т.д.) ;  

інші операційні витрати, в т.ч.: витрати на зв'язок; витрати 

на відрядження (добові, проїзд, проживання); податки та 

збори; охорона праці, підготовка персоналу тощо 

Директори за 

напрямками 

(комерційного, 

технічного, з 

охорони праці, з 

юридичних 

питань, з кадрових 

питань і т.д) 

Зведений звіт щодо 

фактичних/планових 

витрат (в розрізі 

елементів витрат) 

загалом по 

напрямку та 

зведений по 

окремим 

підпорядкованим 

підрозділам 

Завдяки звіту по кожному окремому напрямку 

відповідальні директори мають змогу контролювати суто 

підпорядковані служби, відділи. Таким чином, директори 

чітко відслідковують витрати відділів, задіяних в передачі 

електроенергії (технічний напрямок), в постачанні 

електроенергії (енергозбутовий/комерційний напрямок) та 

витрати адміністративного, обслуговуючого напрямків.   

Для директора з технічних питань, наприклад, передбачено 

формування звіту по підпорядкованим службам 

(диспетчерської служби, служби підстанцій, повітряних 

ліній, виробничо-технічної служби і т.д.) в розрізі:  

 матеріальних витрат (сировина і матеріали, 

запчастини, паливно-мастильні матеріали і т.п),  

 витрати на ремонти (запчастини та матеріали – 

прямі витрати на ремонти; ремонт основних засобів 

(підрядними організаціями), ремонт приладів обліку, 

ремонт автотранспорту (підрядними організаціями), чистка 

трас повітряних ліній електромереж і т.д.); 

 інших операційних витрат (спецодяг та спецвзуття, 

витрати на охорону праці, на відрядження технічного 

персоналу; на підвищення кваліфікації; на зв'язок і т.д.).  

Для директора з енергозбутових/комерційних питань, 

наприклад, формується зведений звіт по підпорядкованим 

відділам (з обслуговування споживачів, договірних 

відносин, по роботі з дебіторами і т.п.) в розрізі:  

  матеріальні витрати, в т.ч.: сировина і матеріали 

(канцтовари і бланки, офісне обладнання, інструменти та 

інші МШП); виробничі послуги (послуги з повірки 

приладів обліку, тепло- і водозабезпечення, вивіз сміття і 

т.п.); паливно-мастильні матеріали тощо;  

 операційні витрати (послуги банків за прийом 

платежів від споживачів; друк рахунків; доставка рахунків; 

зняття показників приладів обліку тощо); 

 інші операційні витрати (витрати на відрядження; 

підвищення кваліфікації; на зв'язок, оренду обладнання і 

т.д.). 

Таким чином, даний звіт щодо фактичних витрат в 

порівнянні з плановими (бюджетними) витратами 

встановлює контроль на рівні відповідальності кожної 

дирекції і дозволяє приймати заходи економії в межах 

окремих підпорядкованих служб відповідним директором 

напрямку. 



178 

 

Продовження табл. 3.8 

1 2 3 

Фінансовий 

департамент  

Звіт щодо 

фактичних / 

бюджетних витрат 

по компанії загалом, 

по РД та 

адміністративному 

персоналу (офісним 

працівникам) - за 

затратними 

рахунками (8-го 

класу) 

 

(див. Додаток У1) 

Головною ознакою даного звіту - є порівняння з 

бюджетованими  (плановими) показниками, закладеними в 

бюджеті компанії на рік. Формування звіту щодо 

фактичних операційних витрат по всій компанії за 

бухгалтерським обліком (в порядку їх закриття на затратні 

рахунки згідно робочого плану рахунків) відбувається за 

статтями: 

 матеріальні витрати (сировина і матеріали, паливо, 

електроенергія на господарські потреби, 

теплозабезпечення і т.п.);  

 витрати на оплату праці та відрахування на соціальні 

заходи;  

 амортизація;  

 інші операційні витрати (витрати на зв’язок, 

відрядження, друк та доставка рахунків, витрати на 

охорону праці, підготовка кадрів і т.д.).  

Співставлення фактичних та бюджетних (планових) 

величин за результатами звітного періоду на постійній 

основі дасть змогу керівництву утримувати фактичні 

затрати в межах запланованих (допустиме відхилення +/- 

5%) , а при виявленні значних відхилень - вживати 

управлінських заходів. 

 Звіт щодо 

фактичних / 

тарифних витрат з 

ліцензованої 

діяльності з 

передачі та/або 

постачання 

електроенергії 

 

(див. Додаток У2) 

Даний звіт призначений для використання працівників 

відділу, який займається розрахунками тарифів на передачу 

та/або постачання задля проведення контролю рівня щодо 

фактичних витрат звітного періоду, в порівнянні з сумою, 

затвердженою в тарифах на постачання та передачу.  Для 

додаткового контролю та аналізу – доцільне співставлення 

з аналогічним періодом та тарифними витратами 

попереднього року.  

Такий аналіз дасть змогу контролювати динаміку змін 

фактичних затрат в порівнянні з тарифною величиною, 

зокрема, відслідковувати структуру збільшення/зменшення 

тих чи інших витрат, які закладені в тарифах, шукати 

причини таких дій.  

Відповідно, у випадку значного збільшення суми тарифних 

статей витрат (напр., "Витрати на ремонти", "Сировина і 

матеріали", "Електроенергія на господарські потреби" і т.п.) 

з незалежних від компанії причин (напр., ріст цін на 

паливо, запчастини, ріст середньої закупівельної ціни на 

електроенергію і т.п.) - керівництво матиме підстави 

звертатися до державного регулятора з проханням 

збільшити суму витрат по такій статті  до економічно 

обґрунтованого рівня.  

Загалом, порівняння показників факт/тариф поточного з 

минулими періодами дає можливість відслідковувати 

"наповнення" структури тарифів: у випадку 

"недонаповнення" суми, закладеної в тарифах - збільшити 

фактичні витрати (напр., шляхом збільшення кількості 

планових ремонтів), "перенаповнення" (коли факт більше 

суми, закладеної в тарифах) - впроваджувати заходи 

економії (напр. шляхом економії обсягу затрат 

електроенергії, яка витрачається на господарські потреби 

компанії). 
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 Звіт щодо витрат, 

прямо пов'язаних з 

операційною 

діяльністю з 

передачі та 

постачання 

електроенергії 

(O&M*), витрат не 

пов’язаних прямо з 

операційною 

діяльністю (non 

O&M) та витрат, які 

розподіляються в 

залежності від МВВ.  

 
Примітка авт.,  O&M - 

від англ. operations and 

maintenance - 

операційне 

обслуговування та 

експлуатація 

 

(див. Додаток У3, 

У4) 

 

Головною ознакою даного звіту є групування фактичних 

витрат за трьома видами:  

 група витрат O&M  - витрати, прямо пов’язані з 

основними видами діяльності (з передачі та/або 

постачання електроенергії);  

 група витрат non O&M  - витрати не пов’язані прямо з 

операційною діяльністю; 

 витрати за групами МВВ.  

Такий звіт дасть можливість відслідковувати фактичні 

витрати на напрямками діяльності окремо з передачі та 

постачання (прямі операційні витрати), контролювати 

фактичне виконання планових та тарифних показників 

виконання ремонтних робіт, відповідно - опосередковано 

контролювати показники надійності та якості 

електропостачання.  

Звіт можливо формувати в двох варіантах: в першому 

варіанті співставляти показники звітного періоду з 

минулими, в другому варіанті - контролювати суми одного 

звітного періоду, але в розрізі кожної окремої групи (O&M, 

non O&M та в залежності від МВВ). Даний звіт 

призначається для використання працівниками планово-

економічного відділу, або тими, що контролюють 

виконання бюджету, для аналізу витрат за напрямками і 

відслідковування ефективності прийнятих управлінських 

рішень 

 Звіт щодо 

фактичних 

операційних витрат, 

закритих на 

собівартість послуг 

з постачання та 

передачі в звітному 

періоді 

 

(див. Додаток У5) 

Формування такого звіту дає можливість контролювати та 

відслідковувати суми, які пройшли на затратних рахунках 

бухгалтерського обліку та які фактично були закриті в 

даному звітному періоді на собівартість послуг з передачі 

та/або постачання (901,902* рах.), закриті суми на 

адміністративні витрати та суми, віднесені як 

загальновиробничі витрати. Зокрема, завдяки даному звіту 

можливо контролювати величини перехідних сальдо по 

рахунках та виявляти коректність їх перенесення на 

наступні періоди (чи в повних сумах та чи на достовірних 

підставах переносяться як НЗВ). 

Звіт призначається переважно для працівників бухгалтерії 

та планово-економічного відділу. 

 

 Вищеописані звіти, шаблони яких наведені в додатках, доцільно створити в 

системі SAP BW. Величини фактичних витрат будуть витягуватися з 

інформаційного сховища SAP BW, формуватися як кредитові сальдо по затратних 

рахунках 8-го класу (у випадку аналізу загальних витрат звітного періоду), або як 

кредитові сальдо 23* - го рахунку (у випадку аналізу фактичних витрат, закритих 

на собівартість послуг з передачі та постачання електроенергії), або як перехідні 

сальдо по 23*-х рахунках (для аналізу сум незавершеного виробництва). Вагомою 

рисою даних звітів для менеджерів буде можливість швидкого отримання 

узагальненої інформації щодо витрат на передачу та постачання, можливість їх 
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порівняння в динаміці з минулими періодами, наочне виявлення «ваги» кожної 

статті витрат в загальній структурі операційних витрат. 

Тані оперативні внутрішні звіти є першочерговим джерелом інформації для 

внутрішнього управлінського аудиту ВПП. 

Перевагою формування звітів системи SAP BW з використанням MS Excel є 

те, що в Excel наявний широкий функціонал аналітичних, математичних, 

фінансових формул, можливість вивести розраховані відхилення витрат в 

діаграму (лінійний графік для відображення динаміки росту протягом кількох 

періодів, або стовпчикову гістограму для співставлення груп витрат, або кругову 

діаграму для наочного зображення структури кожної статті витрат в загальній 

величині операційних витрат компанії).  

В контексті ефективності менеджменту організації, визначення та 

співставлення фактично досягнутих результатів операційної діяльності з передачі 

та постачання електроенергії з плановими показниками відноситься до процедур 

внутрішнього контролю. Однак, коли такі управлінські звіти використовуються 

внутрішніми працівниками-контролерами для оцінки результатів, після чого вони 

надають власні обґрунтовані висновки топ-менеджменту з рекомендаціями для 

покращення результатів – це і є етапи внутрішнього управлінського аудиту 

систематизації оцінки ВПП з обґрунтуванням альтернатив покрашення. 

Практичні завдання внутрішнього управлінського аудиту витрат з передачі 

та постачання електроенергії – систематизація достовірних показників оцінки 

виконання затвердженої калькуляції (структури) витрат, дотримання 

кошторисних статей ВПП та порівняння їх з бюджетними показниками, що 

плануються керівництвом на рік. 

Внутрішній управлінський аудит ВПП спрямований на здійснення оцінки 

правильності віднесення витрат за елементами з метою забезпечення оптимально 

можливої структури операційних витрат, закладених в тариф на передачу та 

постачання.  

Автоматичне налаштування в системі SAP BW формування управлінських 

звітів щодо величини витрат на передачу та постання електроенергії 
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енергопостачальних компаній є однією складовою з переліку процедур 

проведення управлінського аудиту витрат.   

На основі управлінських звітів щодо рівня витрат енергопостачальної 

компанії внутрішній аудитор відразу може проводити оперативний аналіз в MS 

Excel.  Найбільш доцільно проводити порівняльний аналіз бюджетних (планових) 

витрат з фактичними та аналіз використання тарифних витрат (тобто порівнювати 

фактичні витрати компанії з рівнем витрат, який закладений в структуру тарифів 

на передачу та постачання).  

Для цього внутрішній аудитор визначає абсолютні та відносні відхилення 

заданих величин витрат та, використовуючи логічну функцію «ЕСЛИ», за цим - 

автоматично визначає результат. Результат, в свою чергу, формується, коли 

аудитор прописує дозволений діапазон абсолютних відхилень та вказує його 

значення зі сторони ефективності та економічності управління. Тобто, якщо 

заплановані (бюджетні) витрати  звітного періоду перевищують фактичні витрати 

даного періоду і відхилення бюджетних витрат від фактичних становить більше 

5% - це «висока економія», якщо фактичні витрати перевищують бюджетні і 

від’ємне відхилення становить більше  -5% –  це «перевитрати», будь-який інший 

результат абсолютних відхилень витрат, що знаходиться в діапазоні від -5% до 

5% для управлінських рішень буде означати «виконання бюджету».  

Аналогічно внутрішній аудитор може виконати управлінський аналіз 

наповнення структури тарифних витрат на передачу та постачання електроенергії, 

але, в даному випадку, рівень допустимих відхилень матиме вже інші значення. 

Так, якщо порівняння фактичних витрат на передачу та постачання електроенергії 

звітного періоду до рівня витрат, закладених в тарифі, показує відхилення в 

межах від -5% до 5%, то для аудитора це означатиме «наповнення в межах 

норми»; якщо ж фактичні витрати перевищують закладені в тарифі і відхилення 

становить більше 5%, проте менше 20% – це «перевищення тарифних витрат», 

зворотній результат в діапазоні від -20% до -5% (коли фактичні витрати звітного 

періоду менше величини, передбаченої в тарифі) - «невиконання структури 

тарифу». Будь-які інші результати, які не потраплятимуть в заданий діапазон, 
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класифікуватимуться для аудитора як «критичне значення» і потребуватимуть 

детального вивчення причини появи такого відхилення.    

Виконання вищеописаного аналізу наповнення структури тарифних витрат з 

передачі та постачання електроенергії з автоматичною класифікацією виконання 

управлінських рішень також проводиться за допомогою логічної функції 

«ЕСЛИ». Приклади розкриті в Додатках Ф та Х. 

Тестування величини формування операційних витрат з передачі та 

постачання електроенергії на правильність обліку та відображення на рахунках, 

арифметичну точність та повноцінність можна налаштувати в SAP BW за 

допомогою окремо налаштованого чек-листа з переліком питань, або ж за 

допомогою завантаження даних з SAP R/3 CCS в MS Excel. Наведемо приклади 

опитувальних тестів внутрішнього управлінського аудиту, які можна проводити в 

електронних таблицях Excel (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Контрольний опитувальник аудитора щодо оцінки  витрат на передачу та 

постачання електроенергії  

№ 

з/п 

Питання Призначення Алгоритм виконання 

1 2 3 4 

1.  Чи відповідають суми за 

кредитовими сальдо по 

рахунках 8-го класу 

відповідним сумам за 

дебетовими сальдо по 

рах. 23? 

Перевірка сум закритих 

проведень на наявність задвоєнь 

та наявність проводок, закритих 

бухгалтерами вручну, а не 

автоматично (ручні проведення не 

підтягуютьcя автоматично в звіти 

SAP BW) 

∑Дт сальдо 23* рах. =  ∑ Кт 

сальдо 8* рах.(закритого на 

собівартість).   

Логічна функція "ЕСЛИ": Якщо 

рівність сальдо по обох рахунках 

виконується, то логічна істина - 

«рахунки закриті вірно», якщо не 

виконується – «помилка закриття» 

=ЕСЛИ(B7=B8; "рахунки закриті 

вірно";"помилка закриття") 

2.  Чи відповідають  суми за 

дебетовими сальдо по 

рах.901*,902* 

відповідним сумам 

кредитових сальдо по 

рах.23? 

Перевірка чи всі суми з 23*-х 

рахунків були закриті на 

собівартість.  Таким чином можна 

перевіряти суми перехідних 

сальдо як незавершеного 

виробництва і надалі, 

відслідковувати їх перехід на 

початок наступного звітного 

періоду. 

∑Дт сальдо 901*, 902* = ∑ Кт 

сальдо 23*.   

Логічна функція "ЕСЛИ": Якщо 

рівність сальдо закритих витрат 

на собівартість по обох рахунках 

виконується, то логічна істина - 

«рахунки закриті вірно», якщо не 

виконується – «помилка закриття» 

=ЕСЛИ(B7=B8; "рахунки закриті 

вірно";"помилка закриття") 
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Продовження табл. 3.9 

1 2 3 4 

3.  Чи відповідає 

проведений розподіл 

загальновиробничих 

витрат, включених у 

собівартість (на 

901*,902* рах.) базі, 

затвердженій в обліковій 

політиці?  

Перевірка коректності і 

об’єктивності встановленій базі 

розподілу (напр. прямі витрати на 

оплату праці ) і правильності 

віднесення розподілених ЗВВ на 

собівартість послуг з передачі 

та/або постачання. Надання 

оцінки щодо можливості і 

доцільності заміни її на іншу 

(напр.на прямі матеріальні 

витрати). 

У випадку бази розподілу ЗВВ 

прямих витрат на оплату праці: 

визначити відсоткове 

співвідношення звітного періоду; 

перевірити сальдо Дт 23* Кт 91* 

(в розрізі передача/постачання) і 

закриті суми по видам діяльності). 

4.  Чи відповідає 

групування витрат в 

розрізі видів діяльності  

за ознакою місця 

виникнення витрат 

(МВВ)  діючому 

законодавству 

(постанова НКРЕ №1031 

від 26.07.2013)? 

Перевірка правильності розподілу 

відповідно до встановлених 

функцій структурних підрозділів, 

служб компанії на передачу та 

постачання для уникнення 

викривлення загальних витрат на 

передачу та/або постачання. 

Тобто перевірка діючого 

розподілу МВВ на відповідність 

затвердженого постанові НКРЕ 

№1031, перевірка відсутності 

дублювання підрозділів в групах і 

з передачі, і з постачання; звірка 

переліку відділів, які відносяться 

до загальновиробничих та 

адміністративних груп витрат. 

За допомогою використання 

функцій ВПР та співставлення 

даних "ИСТИНА"/"ЛОЖЬ" 

перевіряється масив даних МВВ 

по відділах і їх класифікації на 

групи витрат "Передача", 

"Постачання", 

"Загальновиробничі" та 

"Адміністративні". Тобто 

відповідальний працівник 

співставляє діюче в системі 

групування МВВ та груп витрат з 

коректною (та, яка має бути згідно 

постанови НКРЕ, або ж з тією, яку 

погоджує топ-менеджмент після 

змін). (приклад – в  додатку) 

Узагальнюючи, можна стверджувати, що проведення внутрішнього 

управлінського аудиту послуг з передачі та постачання електроенергії  шляхом 

формування цілісної оцінки результативності їх надання  за  даними внутрішнього 

управлінського аудиту дозволяє врахувати особливості технології зазначених 

процесів, кадровий та технологічний потенціал енергетичних компаній.  

Одержати деталізовану цільову інформацію за результатами управлінського 

обліку та внутрішнього управлінського аудиту ВПП цілком можливо з 

використанням єдиної інтегрованої інформаційної системи, застосовуючи 

розроблені в роботі аналітичні звіти за показниками витрат на передачу та 

постачання електроенергії для потреб менеджерів різних рівнів управління.  

При цьому, важливу роль відіграє інтегрований підхід до створення робочих 

документів аудитора в контексті загальної системи автоматизованої обробки 

обліково-аналітичної інформації на базі програмного продукту SAP з 

використанням системи OLAP (відомої як SAP Business Warehouse). 
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3.3. Внутрішній управлінський аудит прогнозної оцінки витрат на 

постачання та передачу електроенергії в умовах використання 

інформаційних технологій 

 

На етапі внутрішнього контролю, запровадженого на даний час  практично 

у всіх енергопостачальних компаніях, відбувається перевірка правильності 

проведених розрахунків, оцінка фактичних витрат та їх порівняння з плановими 

показниками, виявлення відхилень від бюджетних витрат тощо. 

Однак, все більшої актуальності набуває екстраполювання звітних даних 

підсистем обліку на перспективу господарської діяльності. 

При цьому першочерговому контролю підлягають наступні господарські 

операції та напрямки їх адміністративного забезпечення: 

 визначення статей калькуляції витрат на передачу та постачання 

електроенергії; 

 бюджетування витрат; 

 розрахунок оперативного та перспективного ресурсного забезпечення 

операцій з постачання та передачі електроенергії, його організаційно-

адміністративного забезпечення; 

 визначення дотаційних розмірів витрат (в частині очікуваних 

бюджетних компенсацій); 

 господарські операції по наданню послуг з постачання та передачі 

електроенергії; 

 забезпечення функціонування інтегрованої системи обліку витрат; 

 проведення фінансово-управлінського аналізу витрат з постачання та 

передачі електроенергії; 

 дотримання державних вимог щодо підтримки соціально-незахищених 

категорій споживачів; 

 прийняття управлінських рішень щодо оптимізації витрат на передачу та 

постачання електроенергії, їх фактичне виконання  тощо. 
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Для підвищення дієвості внутрішнього управлінського аудиту витрат на 

передачу та постачання електроенергії енергопостачальних компаній актуальним 

питанням є визначення оцінки ВВП не тільки за звітний період, але й 

обґрунтування її прогнозної величини з урахуванням зовнішньоекономічних та 

внутрішньогосподарських факторів впливу. Результативність таких завдань – в 

площині фахового рівня їх виконавців.  

Першорівневий внутрішній управлінський аудит має здійснюватися 

оперативними обліковими працівниками, самими виконавцями господарських 

операцій. На другому рівні – керівництвом відповідних підрозділів та центрів 

відповідальності витрат з метою визначення економічної доцільності, 

ефективності господарської операції та своєчасного попередження виникнення 

перевитрат, затверджених в структурі тарифів на передачу та  постачання (звісно, 

якщо це не є об’єктивними та раціональними витратами операційної діяльності). 

В обов’язковому порядку при цьому має проводитися постійне вивчення та 

аналіз правильності складання первинних документів і внесення їх в обліково-

інформаційну систему на всіх етапах руху. На рівні центрів відповідальності 

витрат в енергопостачальних компаніях, для прикладу, варто передбачати 

відповідний персонал, який буде проводити на постійній основі внутрішній аудит 

дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, слідкувати за правильним 

віднесенням окремих елементів витрат на передачу та постачання електроенергії 

на відповідні статті, враховувати змінну складову витрат як з огляду на 

ефективність управлінський рішень, так і безпосередню залежність від технології 

надання послуг з постачання та передачі електроенергії. 

Вплив економічних факторів на процеси тарифікації вартості послуг на 

постачання та передачу електричної енергії в роботі досліджено через 

застосування аналітичних процедур до параметрів та факторів  формування 

витрат як визначальних складових розрахунку фінансового результату 

господарської діяльності енергопостачальних компаній із застосуванням прийомів 

математичного моделювання в розрізі презентаційних для формування вартості 

послуг з постачання та передачі електроенергії моделей.    



186 

 

Проаналізуємо, як впливає структура операційних витрат на фінансові 

результати діяльності однієї з українських обласних енергопостачальних 

компаній (далі – NN-обленерго). Для цього скористаємось методикою 

кореляційно-регресійного аналізу [113]. Статистичні дані, які описують структуру 

операційних витрат та фінансові результати діяльності підприємства за період 

2010 – 2014 роки, наведено в табл. 3.10   

Таблиця 3.10 

Фінансові результати діяльності NN-обленерго  

(тис. грн.) 

Рік 
Матерiальнi 

витрати 

Витрати 

на оплату 

працi 

Вiдрахування 

на соцiальнi 

заходи 

Амортизацiя 

Iншi 

операційні 

витрати 

Фінансові 

результати від 

операційної 

діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 

2010 48027 79424 27486 34873 37502 52729 

2011 59161 99370 35539 36163 45688 64890 

2012 70493 109848 39335 39902 39379 31109 

2013 68477 120566 42047 160724 36915 -7818 

2014 91090 148559 55057 45163 48136 58939 

Кореляція -0.04 -0.14 -0.06 -0.90 0.69 1.00 

 

Першим етапом наших досліджень є кореляційний аналіз. Цей метод 

дозволяє виявити силу впливу окремих факторів на результуючий показник і 

побудувати регресійне рівняння, яке можна використовувати для прогнозування. 

Останній рядок табл. 3.10. містить значення коефіцієнта лінійної кореляції між 

відповідними статтями витрат та показником «фінансові результати від 

операційної діяльності».  

Саме цей показник найповніше відображає економічну ефективність 

діяльності підприємства. Як видно з результатів кореляційного аналізу, 

найбільший вплив на показник «фінансові результати від операційної діяльності» 

спричиняють показники «амортизація» та «інші операційні витрати». Це дозволяє 

побудувати лінійну регресійну модель з двома факторами, що відображатиме 

вплив факторів «амортизація» та «інші операційні витрати» на показник 

«фінансові результати від операційної діяльності». Для побудови регресійної 
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моделі та оцінки її коефіцієнтів застосовується звичайний метод найменших 

квадратів [113] та можливості MS Excel (функція ЛИНЕЙН(), Анализ данных). 

Побудована нами модель має наступний вигляд: 

                                     21 033.2401.04.19010 xxy  .                               (3.1) 

Перед практичним застосуванням моделі необхідно провести її 

верифікацію. Верифікація моделі передбачає оцінку адекватності моделі у цілому 

та оцінку статистичної значущості коефіцієнтів регресійного рівняння. 

Критеріями адекватності моделі до статистичних даних є коефіцієнт 

детермінації 2R  та коефіцієнт Фішера F . Коефіцієнт детермінації моделі  

достатньо високим 91.02 R . Але загальним критерієм адекватності регресійної 

моделі є критерій Фішера [113]: 

kpFF  .                                                      (3.2) 

Для нашого випадку 018.10F , що є нижчим від критичного значення 

00.19kpF .  Це свідчить про те, що модель є недостатньо адекватною. Перевірка 

статистичної значущості коефіцієнтів моделі здійснюється за критерієм 

Стьюдента: 

2,1,0,  it
S

b
kp

bi

i .                                      (3.3) 

Тут biS - статистична похибка оцінки коефіцієнта регресійної моделі ib . 

Дослідження статистичної значущості коефіцієнтів моделі (3.1) показали, що 

незначущим є вільний член. Проаналізуємо варіант моделі (3.1) без вільного 

члена. Відповідна модель описується наступним виразом: 

                                            21 613.1424.0 xxy  .                                           (3.4) 

Коефіцієнт детермінації моделі (3.4) 97.02 R , критерій Фішера 

315.50F , що набагато перевищує  критичне значення 00.19kpF . Отже, модель 

є адекватною у цілому. 

Дослідження статистичної значущості коефіцієнтів показали, що обидва 

коефіцієнти є значущими. Таким чином, модель (3.4) можна використовувати для 
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прогнозування фінансових результатів діяльності NN-обленерго  у майбутньому 

за результатами динаміки ВПП. 

На основі лінійної економетричної моделі (3.4) можна оцінити відносний 

вплив кожної з пояснюючих змінних на залежну. Такий вплив характеризує 

частковий середній коефіцієнт еластичності, що визначається за наступною 

залежністю: 

                                      2,1,  j
y

x
b

A

M
E

j

j

j

j

xy j  .                                        (3.5) 

Цей коефіцієнт показує, на скільки відсотків у середньому змінить своє 

значення залежна змінна при зміні значення незалежної змінної 
jx  на 1% при 

незмінних значеннях інших пояснюючих змінних моделі. Наші розрахунки дали 

наступні значення середніх коефіцієнтів еластичності 68.1;40.0 21  EE . 

Таким чином, вплив фактора «амортизація» на результати фінансової 

діяльності є негативним, вплив фактора «інші операційні витрати» на фінансові 

результати - позитивним. Збільшення фактора «амортизація» на 1% приведе до 

зменшення фінансових результатів на 0.4%; збільшення фактора «інші операційні 

витрати» на 1%  - до збільшення фінансових результатів на 1.68%.  

Проаналізуємо можливість покращення фінансового результату за рахунок 

зменшення витратних статей бюджету підприємства, які піддаються 

регулюванню. Як слідує з проведеного вище аналізу, фактор «амортизація» є 

найсильнішим чинником зниження фінансового результату. 

Для покращення фінансового результату доцільно скоротити статтю 

«амортизація». Однак, це не є можливим з технологічних міркувань, обумовлених 

необхідністю поновлення матеріальної бази енергопостачальних компаній. 

Скорочення амортизації може дати короткотерміновий позитивний ефект, але 

через декілька років фінансовий результат почне швидко падати через старіння та 

вихід з ладу технологічного обладнання. 

Водночас, слід зауважити, що амортизаційні витрати у найближчі роки 

будуть значно меншими показника 2013 року. Це дозволяє сподіватися на 
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позитивні очікування фінансового результату діяльності досліджуваного NN-

обленерго . 

Деякі із статей групи «інші операційні витрати» піддаються 

адміністративному регулюванню. Зокрема, можна вжити заходів економії  за 

статтями «витрати на службові відрядження», «придбання спецлітератури», 

«перепідготовка кадрів» та «витрати на охорону праці». Згідно з нашими 

оцінками така економія може становити до 5% від витрат групи «інші операційні 

витрати».  

Зазначена економія повинна вплинути позитивно на показник «фінансові 

результати від операційної діяльності». В рамках моделі (3.4) неможливо оцінити 

це покращення, оскільки, вона передбачає позитивну кореляцію факторів «інші 

операційні витрати» та «фінансові результати від операційної діяльності».  

Перейдемо до прогнозування результатів фінансової діяльності NN-

обленерго з використанням співвідношення (3.4). Для побудови прогнозу 

фінансових результатів спочатку необхідно отримати прогноз впливаючих 

факторів, а саме: амортизації та інших операційних витрат. Динаміка цих 

факторів має складний характер (рис. 3.4, 3.5), що ускладнює їх прогнозування. 
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Рис. 3.4. Динаміка амортизації у NN-обленерго 

У 2013 році значення амортизації становило 160.7 млн. грн.. Це в 4 рази 

перевищує середній показник за інші роки, що пов’язано з переоцінкою основних 

засобів компанії  відповідно до Податкового кодексу України у 2013 році. 
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Рис. 3.5. Динаміка інших операційних витрат у NN-обленерго 
 

У зв’язку з великим розкидом значень неможливо застосувати трендове 

прогнозування амортизації. Відтак, для прогнозування фактора «амортизація» ми 

використали метод середнього значення темпів росту (причому, для переходу 

2012 рік - 2013 рік цей показник не визначався). 

Таким чином, отримано середнє значення темпів росту 9.3%. Це значення 

використано для прогнозування темпів росту фактора «амортизація» на 2015 – 

2016 роки (табл. 3.11). 

У 2009 році значення фактора «інші операційні витрати» становило 82.4 

млн. грн., що вдвічі більше від середнього значення за наступні року оцінку як 

наслідок впровадження у 2009 році нового програмного забезпечення (в 

результаті чого обліковані витрати на технічне обслуговування, витрати на 

купівлю відповідних ліцензій (ліцензійний супровід), залучення сторонніх 

консультантів (інформаційно-консультаційні витрати), витрати на відрядження 

працівників компанії за кордон на необхідні тренінги та семінари тощо. 

Тут неможливо застосувати трендове прогнозування, тому для 

прогнозування фактора «інші операційні витрати» в роботі використано метод 

середнього значення темпів росту. Середнє значення темпів росту для даного 

показника становить 8.0%. Вихідний показник для прогнозування на 2015 рік 

визначався як середнє значення показників 2013 і 2014 року. 

Використовуючи, таким чином, побудовані прогнози факторів 

«амортизація» та «інші операційні витрати» (табл. 3.11) та співвідношення  (3.4), 
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ми змогли отримати прогноз параметра «фінансові результати від операційної 

діяльності» (останній стовпець табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Фінансові результати діяльності NN обленерго 

Рік 
Амортизацiя 

тис. грн. 

Амортизацiя 

(темпи росту) 

% 

Iншi операційні 

витрати, тис. 

грн. 

Iншi операційні 

витрати (темпи 

росту), % 

Фінансові 

результати від 

операційної 

діяльності, тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

2009 31766  82414  -24838 

2010 34873 9.8 37502 -54.5 52729 

2011 36163 3.7 45688 21.8 64890 

2012 39902 10.3 39379 -13.8 31109 

2013 160724 302.8 36915 -6.3 -7818 

2014 45163 13.2 48136 30.4 58939 

Середнє 9.3  8.0  

2015 49227*  45927*  53211* 

2016 53658*  49601*  57260* 

*- прогноз автора  

 

Графічне зображення динаміки фінансових результатів підприємства та 

відповідний прогноз представлено на рис. 3.6.  
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Рис. 3.6. Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства NN-

обленерго (штрихова лінія – прогноз, побудований автором) 

Отриманий прогноз є достатньо оптимістичним і передбачає успішну 

економічну діяльність NN-обленерго на два найближчі роки. Підґрунтям таких 
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позитивних очікувань можна вважати значні розміри фінансування амортизації, 

здійсненого NN-обленерго у 2013 році. 

Застосований вище підхід демонструє залежність фінансових результатів 

операційної діяльності NN-обленерго  від окремих статей операційних витрат: 

встановлено, що на фінансовий результат найсильніше впливають витрати за 

статтями  «амортизація» та «інші операційні витрати». 

Іншим важливим фактором, що не входить до групи «операційні витрати», 

але суттєво впливає на фінансовий результат, є перепродаж електроенергії (тобто 

першочергові витрати на купівлю електроенергії на Оптовому ринку). 

Використовуючи методи кореляційно-регресійного аналізу, продемонстровані 

вище, оцінимо вплив цього фактора на фінансові результати операційної 

діяльності. 

Першим етапом досліджень є кореляційний аналіз. Його результати 

показали, що кореляційний зв’язок між факторами «всього операційних витрат», 

«купована енергія» (тобто оплата енергопостачальною компанією вартості 

купованої електроенергії на ДП «Енергоринку») та результуючим показником 

«фінансові результати від операційної діяльності» досить слабкий. Відповідні 

коефіцієнти лінійної кореляції становлять: 16.0r  ,  34.0r . 

Застосуємо опосередкований підхід, що полягає у тому, що спочатку ми 

вивчимо кореляційний зв’язок між факторами «всього операційних витрат», 

«купована енергія» та результуючим показником «чистий дохід від реалізації 

продукції (виручка)». Нагадаємо, що існує залежність: 

 «фінансові результати від операційної діяльності» =  

«чистий дохід від реалізації продукції (виручка)» -                       (3.6) 

(«всього операційних витрат» + «купована енергія»). 

Запропонований підхід дозволить непрямим чином виявити вплив вказаних 

витратних факторів на фінансові результати від операційної діяльності, спочатку 

оцінивши їх вплив на фактор «чистий дохід від реалізації продукції». 

Кореляційний аналіз показав, що існує сильний кореляційний зв’язок між 

факторами «всього операційних витрат», «купована енергія» та результуючим 

показником «чистий дохід від реалізації продукції (виручка)».  
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Відповідні коефіцієнти лінійної кореляції становлять 79.0r   та  97.0r . 

Це дозволяє перейти до другого етапу досліджень – побудови регресійної моделі. 

Побудована нами модель має наступний вигляд: 

21 225.1669.098.33154 xxy  .                                        (3.7) 

Перейдемо до перевірки адекватності моделі. Коефіцієнт детермінації моделі 

98.02 R , критерій Фішера 128.73F , що перевищує критичне значення 

55.9kpF . Це підтверджує адекватність моделі до статистичних даних. Однак, 

дослідження статистичної значущості коефіцієнтів моделі показали, що 

впливовими є лише останній коефіцієнт моделі. Проаналізуємо варіант моделі 

(3.7) без вільного члена. Відповідна модель описується наступним виразом: 

21 185.1662.0 xxy  .                                                        (3.8) 

Коефіцієнт детермінації моделі (3.8) 999.02 R , критерій Фішера 

560.3213F , що набагато перевищує  критичне значення 55.9kpF .  Таким 

чином, модель є адекватною у цілому. 

Дослідження статистичної значущості коефіцієнтів показали, що обидва 

коефіцієнти є значущими. Отже, модель (3.8) можна використовувати для 

прогнозування чистого доходу від реалізації продукції  NN-обленерго  у 

майбутньому. 

На основі лінійної економетричної моделі (3.8) можна оцінити відносний 

вплив кожної з пояснюючих змінних на залежну. Використаємо для цього 

коефіцієнти еластичності, розраховані за співвідношеннями (3.5). Згідно з 

нашими розрахунками, середні коефіцієнт еластичності дорівнюють 

81.0;19.0 21  EE . 

Збільшення фактора «всього операційних витрат» на 1% веде до збільшення 

виручки лише на 0.19%; збільшення фактора «купована енергія» на 1%  - до 

збільшення виручки на 0.81%. Очевидно, що другий фактор є вирішальним в 

отриманні чистого доходу. 

Перейдемо до прогнозування показника «чистий дохід від реалізації 

продукції (виручка)» з використанням співвідношення (3.8). 
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Для побудови прогнозу отриманої виручки спочатку необхідно отримати 

прогноз впливаючих на формування даного показника факторів, а саме - «всього 

операційних витрат» та «купована енергія». Динаміка їх має характер, близький 

до лінійного, легко прогнозується з використанням методу екстраполяції 

лінійного тренду (рис.3.7, 3.8, 3.9). 

y = 36857.280x - 73826021.812
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Рис. 3.7. Прогнозування фактора «всього операційних витрат» методом 

екстраполяції лінійного тренду 

y = 61272.572x - 122513922.699

R2 = 0.722
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Рис. 3.8. Прогнозування фактора «купована енергія» методом 

екстраполяції лінійного тренду 
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Рис. 3.9. Прогнозування фінансових результатів діяльності 

підприємства NN-обленерго (штрихова лінія (верхня) – прогноз на основі моделі 

(3.4); пунктирна лінія (нижня) – прогноз на основі моделі (3.8)) 

 

Використовуючи, таким чином, побудовані прогнози факторів «всього 

операційних витрат» та «купована енергія» (табл. 3.12), а також співвідношення 

(3.8), ми змогли отримати прогноз параметра «чистий дохід від реалізації 

продукції» (передостанній стовпець табл. 3.12). 

 На підґрунті цього прогнозу з використанням формули (3.6) одержано 

прогноз ключового параметра «фінансові результати від операційної діяльності» 

(останній стовпець табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Прогнозування фінансових результатів діяльності NN-обленерго, тис.грн  

Рік 
Всього операційних 

витрат 

Купована 

енергія 

Чистий дохід від 

реалізації продукції 

Фінансові результати від 

операційної діяльності 

1 2 3 4 5 

2009 255461 502833 733457 -24838 

2010 227311 746399 1026439 52729 

2011 275922 659376 1000187 64890 

2012 298957 815144 1145210 31109 

2013 428729 857381 1278292 -7818 

2014 388004 833998 1280941 58939 

2015* 441398* 950309* 1417691* 25984* 

2016* 478255* 1011582* 1514654* 24817* 

*- прогноз автора  
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Графічне зображення динаміки фінансових результатів NN-обленерго  та 

відповідний прогноз  (представлено на рис. 3.9) є більш стриманим у порівнянні з 

прогнозом, отриманим на основі моделі, що враховувала лише вплив окремих 

компонент операційних витрат. 

Це пов’язано з тим, що фактор «купована енергія»  більшою мірою визначає 

фінансовий результат, ніж фактор «всього операційних витрат». Однак, і цей 

прогноз передбачає позитивні результати фінансової діяльності підприємства NN-

обленерго  в найближчі два роки. Прогнозну інформацію можна трактувати і 

іншим чином: поточні тарифи на електроенергію, можливо, є заниженими і 

потребують підвищення. 

Зазвичай, у практичному прогнозуванні розглядають різні сценарії розвитку 

подій та відповідні до них прогнози. Такий підхід дозволяє більш повно та 

адекватно оцінити майбутню динаміку системи. Побудовані нами дві прогнозні 

моделі (3.4) та (3.8) реалізують цей принцип. 

Таким чином, можна сподіватися, що очікуваний фінансовий результат 

діяльності NN-обленерго  у найближчі два роки буде знаходитися в рамках, 

окреслених попередньо розкритими двома прогнозами, а саме: між 25 млн. грн. та  

55 млн. грн. щорічно.   
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. В порівнянні з іншими видами аудиту, перевагою внутрішнього 

управлінського аудиту  витрат на постачання та передачу електроенергії є більш 

широкий діапазон завдань щодо оцінки ВПП, що передбачає: підтвердження 

правильності та обґрунтованості включення витрат до структури тарифів (в 

розрізі класифікації витрат); оцінку правильності визначення витрат на 

постачання та передачу електроенергії відповідно до прийнятої компанією 

облікової політики; підтвердження правильності накопичення, розподілу та 

списання операційних витрат (матеріальних витрат, витрат на оплату праці та 

відрахувань, амортизації, інших операційних витрат), що включаються в 

структуру тарифів; оцінку результативності виконання управлінських рішень в 

частині регулювання ВПП (в т.ч заходи щодо їх оптимізації).  

2. Основна мета внутрішнього управлінського аудиту – обґрунтування 

оцінки результативності надання послуг з передачі та постачання електроенергії, 

обґрунтування шляхів її покращення через визначення показників:  

- продуктивності: обсягу чистого доходу від надання послуг з передачі та 

постачання електроенергії; 

- ефективності: співвідношення доходів від надання послуг з передачі та 

постачання електроенергії до відповідних ВПП (собівартості таких послуг); 

- економічності - співвідношення фактично понесених витрат на постачання 

та передачу електроенергії до затверджених в бюджетах ( в розрізі їх 

класифікації); 

- якості: підтвердження оцінки якості послуг з передачі та постачання 

електроенергії, передбаченої окремими Положенням (стандартами) управління 

якістю . 

3. Організацію внутрішнього управлінського аудиту (як і управлінського 

обліку) ВПП досліджено в роботі комплексно за трьома складовими: методичною, 

технічною та адміністративною. При цьому, важливою є інтеграція зазначених 

складових організації як синергетичного процесу (зокрема, методичних та 



198 

 

технічних підходів), оскільки, енергопостачальні компанії мають для цього 

необхідний ресурсний потенціал. 

Щодо методичної, то міжнародна та вітчизняної практики проведення  

аудиту (в т.ч. його операційних форм) передбачають визначення загальних вимог 

до адміністративно-методичного наповнення карти контрольних процесів з 

урахуванням існуючої практики впровадження в енергопостачальних компаніях 

аудиту якості виробництва та системи управління якістю. 

4. Практичні підходи проведення внутрішнього управлінського аудиту ВПП 

розглянуто як комплекс заходів: визначення цілей та етапів внутрішнього 

управлінського аудиту, виконання послідовних процедур (відповідно до цілей), 

проведення тестів на підтвердження за пріоритетними питаннями формування 

витрат . 

5. Важливим питанням менеджменту організації послуг з передачі та 

постачання електроенергії за результатами управлінського обліку та 

внутрішнього управлінського аудиту є автоматизована обробка та передача 

деталізованої цільової інформації. Порівнюючи діяльність компаній, що 

працюють одночасно на декількох програмних продуктах (окремо для 

бухгалтерсько-фінансової діяльності, розрахунків зі споживачами електроенергії,  

логістики та закупівлі і т.д.), очевидними є переваги  у використанні єдиної 

інтегрованої інформаційної системи (ERP-системи), яка в рази підвищує 

ефективність обробки та передачі формації, сприяє дотриманню стандартизації 

бізнес-процесів в масштабі всієї енергопостачальної компанії.  

6. З урахуванням практичної результативності застосування програмних 

продуктів суб’єктами енергоринку, автором розроблено форми оперативних звітів 

для автоматизованого проведення процедур управлінського обліку та 

внутрішнього управлінського аудиту на базі програмного продукту SAP з 

використанням системи OLAP (відомої як SAP Business Warehouse), зокрема: Звіт 

щодо фактичних/планових витрат по відділу, Зведений звіт щодо 

фактичних/планових витрат (в розрізі елементів витрат) загалом по напрямку та 

зведений за окремими підпорядкованими підрозділами, Звіт щодо фактичних / 
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тарифних витрат з ліцензованої діяльності з передачі та постачання електроенергії 

та ін. 

Робочі документа аудитора узагальнено у форматі Контрольного 

опитувальника аудитора щодо оцінки  витрат на передачу та постачання 

електроенергії. 

7. За результатами дослідження фінансової звітності  суб’єктів енергоринку, 

внутрішньої управлінської звітності встановлено кореляційні залежності між 

показниками фінансового результату та окремими статтями собівартості послуг з 

постачання та передачі електроенергії, що дозволяє проводити їх прогнозування. 

В автоматизованому режимі одержано: кореляційні значення впливу статей 

ВПП на фінансові результати діяльності енергопостачальних компаній (так, на 

фінансовий результат найсильніше впливають фактори «амортизація» та «інші 

операційні витрати»); кореляційний зв’язок між факторами «всього операційних 

витрат», «купована енергія» та результуючим показником «чистий дохід від 

реалізації продукції (виручка)»; розрахунок прогнозної оцінки за статтями 

«всього операційних витрат», «купована енергія» методом екстраполяції 

лінійного тренду (розглянувши різні сценарії розвитку подій та відповідні до них 

прогнози). 

8. Створення дієвої та ефективної системи автоматизованого 

інформаційного забезпечення уможливить не лише вирішення задач поточного 

фінансового періоду, але й прийняття більш стратегічних рішень на 

довгострокову перспективу, позитивно вплине на гармонізацію даних 

внутрішнього управлінського аудиту з відповідними показниками обліково-

аналітичної системи енергопостачальної компанії. 

Цілком виправданим кроком менеджменту організації діяльності суб’єктів 

енергоринку є реалізація проектів по впровадженню інтегрованих систем 

управління підприємством, як форми ефективного планування і управління всіма 

ресурсами підприємства з використанням сучасної інноваційної технології, що, на 

даний, час для тарифоутворюючих елементів витрат є вкрай необхідним. 

Результати досліджень апробовано в працях здобувача [80; 84; 85; 88]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації зроблено теоретичні узагальнення та розв’язано науково-

практичне завдання щодо вдосконалення управлінського обліку та аудиту витрат 

на постачання та передачу електричної енергії енергопостачальними компаніями 

України. 

Основні висновки та результати, отримані в процесі проведеного 

дослідження, полягають у наступному: 

1. Організаційно-економічний зміст державного регулювання енергоринку 

потребує уточнення через визначення його, як комплексної системи забезпечення 

на макро-, мезо- та мікрорівнях результативності їх господарської діяльності на 

засадах раціонального використання виробничих ресурсів, збалансованості 

соціально-економічних та екологічних показників, що включає: нормативно-

законодавче регулювання;  оперативне та перспективне планування; економічне 

програмування і прогнозування; заходи організаційно-адміністративного 

забезпечення. Визначено, що концептуальною основою економіко-правового 

регулювання діяльності енергопостачальних компаній є діюча правова база та їх 

фінансова звітність. 

2. Підтверджено, що діюче на даний час перехресне субсидіювання 

промисловими споживачами вартості електричної енергії, що відпускається 

певним категоріям споживачів за пільговими тарифами, не відповідає 

міжнародній практиці тарифоутворення, а формування тарифів на постачання та 

передачу електроенергії за традиційним методом «витрати плюс» - не відповідає 

стандартам, визначеним директивами ЄС. Тому, актуальними є моніторинг та 

управління показниками економічного прибутку як різниці між сукупним 

доходом (без ПДВ) від реалізації послуг з постачання та передачі електроенергії 

та понесеними, відповідно, витратами. 

3. Виходячи з соціального характеру послуг з постачання та передачі 

електроенергії кінцевим споживачам, їх суспільного значення у процесі 

дослідження та управління ВПП обґрунтовується методика та організація 

управлінського обліку таких витрат  як підсистема інтегрованого господарського 
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обліку діяльності суб’єктів енергоринку, що включає: аналітичний вартісно-

натуральний облік витрат за класифікаційними ознаками (статтями, елементами, 

ділянками виникнення, належністю до контрольованих/неконтрольованих); 

обліково-аналітичну інформацію за виконанням заходів їх адміністративного 

регулювання.  

4. Встановлено, що галузеві особливості регулювання операційної 

діяльності енергопостачальних компаній обумовлюють належну деталізацію її 

обліково-аналітичного забезпечення. Доведено, що результативність 

інформаційної бази для прийняття управлінських рішень щодо оптимізації ВПП 

забезпечує комплексний обліково-адміністративний підхід її формування за 

етапами: здійснення моніторингу макроекономічних чинників, управлінський 

облік та аналіз витрат, узагальнення аналітичних процедур показників 

ефективності регулювання витрат, застосування інноваційних методів 

стратегічного аналізу витрат (зокрема, при переході на стимулююче 

регулювання), аналіз та оцінка ризиків в системі управління витратами на 

постачання та передачу електроенергії.   

5. Доведено, що корисність використання в системі менеджменту 

енергопостачальних компаній обліково-аналітичної інформації за операціями з 

постачання та передачі електроенергії забезпечує внутрішній управлінський аудит 

ВПП як якісно вища форма контролю. Оцінку послуг з постачання та передачі 

електроенергії в роботі розкрито із застосуванням показників результативності: 

продуктивності, ефективності, економічності, якості. 

6. Синергетична цілісність організації управлінського обліку та  

внутрішнього управлінського аудиту полягає в комплексному впровадженні 

методичних, технологічних та адміністративних складових їх проведення. 

Досліджено, що в частині технічної та адміністративної складових важливою є 

інтеграція підходів обліку та аудиту, зокрема, в питаннях документування, 

методики підготовки внутрішньої звітності, показників оцінки адміністративних 

рішень щодо формування та оптимізації витрат тощо. 

7. Узагальнення міжнародної та вітчизняної практики проведення 

операційного аудиту дозволили визначити загальні вимоги щодо методичного та 
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організаційного наповнення карти контрольних процесів з урахуванням існуючої 

практики впровадження в енергопостачальних компаніях аудиту якості 

виробництва (послуг) та системи управління якістю. Концепція даної системи 

полягає в представленні основної діяльності у вигляді: системи взаємозалежних 

виробничих процесів, їх відповідності встановленим показникам якості надання 

послуг з постачання та передачі електроенергії за критеріями оптимального 

ціноутворення; забезпечення кількісних та якісних показників енергоресурсу. 

8. Встановлено, що в сфері застосування інформаційних технологій 

суб’єктами енергоринку ефективно застосовується програмний продукт SAP з 

використанням системи OLAP (відомої як SAP Business Warehouse). З рахуванням 

його технологічних можливостей та потреб менеджменту організації послуг з 

постачання та передачі електроенергії автором розроблено форми оперативних 

звітів та робочих документів для автоматизованого проведення процедур 

управлінського обліку та внутрішнього управлінського аудиту. Робочі документи 

аудитора узагальнено у форматі Контрольного опитувальника аудитора щодо 

оцінки  витрат.  

9. Реалізація програм збалансованості операційної діяльності 

енергопостачальних компаній потребує системного моніторингу фінансових 

показників як в поточному періоді, так і на перспективу. Макро- та мікро- 

економічний вплив на процеси тарифікації вартості послуг з постачання та 

передачі електричної енергії встановлено за результатами аналітичних досліджень 

показників витрат та фінансового результату компанії за відповідний період із 

застосуванням прийомів математичного моделювання. В роботі визначено 

кореляційні залежності між фінансовим результатом та окремими статтями 

собівартості послуг з постачання та передачі електроенергії, що дозволяє 

проводити прогнозування витрат на перспективу, а також, відповідно, 

забезпечувати їх ефективний адміністративний та ресурсний супровід. 
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Додаток А 

 

Таблиця 1 

Термінологічний словник за темою дослідження 

 
№ 

з/п 

Дефініція Зміст Джерело інформації 

1 2 3 4 

1.  Встановлення тарифів Затвердження НКРЕ рівнів тарифів та 

встановлення їх структури для суб'єктів 

підприємницької діяльності, яке відбувається 

вперше після отримання ліцензії на 

здійснення підприємницької діяльності з 

передачі та/або постачання електроенергії. 

Про затвердження Процедури 

встановлення або перегляду 

тарифів для ліцензіатів з 

передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) 

електромережами та з 

постачання електроенергії за 

регульованим тарифом : 

Постанова Національної 

комісії регулювання 

електроенергетики України 

від 01.08.2001 р. №801 

2.  Дотаційний сертифікат Сертифікат, який НКРЕ видає ліцензіату на 

компенсацію дотацій, які повинен надавати 

ліцензіат споживачам, що мають право 

користуватись Пільговими тарифами та 

одержувати інші дотації згідно з 

дотаційними програмами. 

Про затвердження Умов та 

Правил здійснення 

підприємницької діяльності з 

постачання електричної 

енергії за регульованим 

тарифом : постанова НКРЕ від 

13.06.1996 № 15/1 

3.  ДП «Енергоринок» 

(Енергоринок) 

Підприємство, що здійснює централізоване 

диспетчерське управління Об’єднаною 

енергетичною системою України і передачу 

електричної енергії магістральними та 

міждержавними електричними мережами 

(НЕК «Укренерго»). 

Веб-сайт ДП «Енергоринок» 

4.  Електропередавальна 

організація 

Суб'єкт господарювання, що отримав 

ліцензію НКРЕ на право здійснення 

підприємницької діяльності з передачі 

електричної енергії місцевими (локальними) 

електромережами на території здійснення 

енергопостачальником ліцензованої 

діяльності з постачання електричної енергії 

за регульованим тарифом. 

Про затвердження Положення 

про порядок подання, 

визначення та затвердження 

економічних коефіцієнтів 

нормативних технологічних 

витрат електроенергії : 

постанова НКРЕ від 

25.05.2006 № 654   

5.  Електропередавальна 

організація 

Суб'єкт господарювання, який отримав 

ліцензію НКРЕ на право здійснення 

підприємницької діяльності з передачі 

електричної енергії магістральними та 

міждержавними електричними мережами 

або місцевими (локальними) електричними 

мережами, а також суб'єкт господарювання, 

який отримав ліцензію НКРЕ на право 

здійснення підприємницької діяльності з 

передачі електричної енергії місцевими 

(локальними) електромережами та ліцензію 

НКРЕ на право здійснення підприємницької 

діяльності з постачання електричної енергії 

за регульованим тарифом, що здійснює свою 

діяльність на закріпленій території 

Про затвердження Правил 

користування електричною 

енергією : постанова НКРЕ 

від 31.07.1996 р. № 28 
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6.  Електропередавальне 

підприємство  

Суб'єкт господарювання, що здійснює 

діяльність з передачі електричної енергії 

магістральними та міждержавними 

електричними мережами відповідно до 

отриманої ліцензії. 

Про електроенергетику» з 

урахуванням змін, які будуть 

внесені Законом України 

«Про засади функціонування 

ринку електричної енергії 

України» (проект прийнятий 

постановою Верховної Ради 

України від 20.11.2012 № 

5511-VI) 

7.  Електророзподільне  

підприємство 

Суб'єкт господарювання, що здійснює 

діяльність з передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) електромережами 

відповідно до отриманої ліцензії. 

Закон України «Про 

електроенергетику» з 

урахуванням змін, які будуть 

внесені Законом України 

«Про засади функціонування 

ринку електричної енергії 

України» (проект прийнятий 

постановою Верховної Ради 

України від 20.11.2012 № 

5511-VI) 

8.  Енергія  Електрична чи теплова енергія, що 

виробляється на об'єктах 

електроенергетики і є товарною 

продукцією, призначеною для купівлі-

продажу. 

Про електроенергетику : 

Закон України від 16.10.1997 

р. № 575/97-ВР 

9.  Енергопостачальник Учасники оптового ринку електричної 

енергії України, які купують електричну 

енергію на цьому ринку з метою її продажу 

та/або постачання споживачам або з метою 

її експорту. 

 Про електроенергетику : 

Закон України від 16.10.1997 

№ 575/97-ВР 

10.  Енергопостачальник Суб'єкт господарювання, який отримав 

ліцензії НКРЕ на право здійснення 

підприємницької діяльності з передачі 

електричної енергії місцевими 

(локальними) електромережами та 

постачання електричної енергії за 

регульованим тарифом на закріпленій 

території 

Про затвердження Положення 

про порядок подання, 

визначення та затвердження 

економічних коефіцієнтів 

нормативних технологічних 

витрат електроенергії : 

постанова НКРЕ від 

25.05.2006 № 654   

11.  Енергопостачальник Суб’єкт господарювання, який здійснює 

діяльність з купівлі-продажу електричної 

енергії на оптовому ринку електричної 

енергії та ринку двосторонніх договорів з 

метою продажу її споживачам або 

використання для власних потреб на 

підставі отриманої ліцензії 

Закон України «Про 

електроенергетику» з 

урахуванням змін, які будуть 

внесені Законом України 

«Про засади функціонування 

ринку електричної енергії 

України» (проект прийнятий 

постановою Верховної Ради 

України від 20.11.2012 № 

5511-VI) 

12.  Енергопостачальник   Учасник оптового ринку електричної 

енергії України, що купує електричну 

енергію на цьому ринку з метою продажу її 

споживачам 

Постанова КМУ від 

26.07.1999 №1357 «Про 

затвердження Правил 

користування електричною 

енергією для населення» 
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13.  Енергопостачальники Учасники  Оптового  Ринку електричної 

енергії  України,  які купують електричну 

енергію на цьому ринку з метою  її  

продажу  та/або  постачання  споживачам  

або з метою її експорту  та/або  імпорту 

Про електроенергетику  : 

Закон України 

від 16.10.1997 № 575/97-ВР 

14.  Єдині роздрібні тарифи Роздрібні тарифи на електричну енергію, 

що відпускається для кожного класу 

споживачів, крім тарифів на електричну 

енергію, що відпускається на побутові 

потреби населення, населених пунктів та 

зовнішнього освітлення, визначені НКРЕ на 

підставі наданої ліцензіатами інформації 

про величини розрахункових роздрібних 

тарифів та обсягів прогнозованого 

споживання за класами напруги 

Про затвердження Умов та 

Правил здійснення 

підприємницької діяльності з 

постачання електричної 

енергії за регульованим 

тарифом : постанова НКРЕ 

від 13.06.1996 № 15/1 

15.  Закупівельна ціна 

електроенергії 

Ціна електроенергії, яка куплена 

ліцензіатом на Оптовому ринку електричної 

енергії чи у виробників електричної енергії, 

які не продають електричну енергію на 

Оптовому ринку електричної енергії. 

Про затвердження Умов та 

Правил здійснення 

підприємницької діяльності з 

постачання електричної 

енергії за регульованим 

тарифом : постанова НКРЕ 

від 13.06.1996 № 15/1 

16.  Ліцензіат суб'єкт підприємницької діяльності, 

зареєстрований у встановленому порядку, 

який отримав ліцензію на передачу 

електричної енергії місцевими 

(локальними) електромережами (або на 

постачання електричної енергії за 

регульованим тарифом) та зобов'язаний 

дотримуватися ліцензійних умов і 

виконувати рішення НКРЕ. 

Про затвердження Умов та 

Правил здійснення 

підприємницької діяльності з 

передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) 

електромережами : постанова 

НКРЕ від 13.06.1996 № 15 

17.  Незалежний 

електропостачальник 

електропостачальник, який здійснює 

постачання електричної енергії 

кваліфікованому споживачу на умовах, 

визначених за результатами домовленостей 

із споживачем, або використовує її для 

власних потреб; 

Про засади функціонування 

ринку електричної енергії 

України : Закон України від 

24.10.2013 № 663-VII 

18.  Об'єднана енергетична 

система України 

сукупність електростанцій, електричних 

мереж, інших об'єктів електроенергетики, 

які об'єднані спільним режимом 

виробництва, передачі та розподілу 

електричної енергії при централізованому 

управлінні цим режимом. 

Про схвалення Примірного 

договору купівлі-продажу 

електроенергії між оптовим 

постачальником електричної 

енергії (Державним 

підприємством 

"Енергоринок") та 

постачальником 

електроенергії за 

регульованим тарифом : 

постанова НКРЕ  від 11 

травня 2006 року N 577 

19.  Оптовий Ринок 

Електричної Енергії 

(ОРЕ) 

Ринок, що створюється суб'єктами 

господарської діяльності для купівлі-

продажу електричної енергії на підставі 

договору 

 Про електроенергетику : 

Закон України 

від 16.10.1997 № 575/97- 

20.  Паливно-енергетичний 

комплекс України 

Представлений підприємствами 

електроенергетики, вугледобувної,паливної 

та нафтопереробної промисловості. До 

електроенергетичного сектору входять 

теплові, атомні та гідроелектростанції, а 

також підприємства передачі та розподілу 

електроенергії. 

Гірничий енциклопедичний 

словник: в 3 т. / За ред. В. С. 

Білецького. — Донецьк: 

Східний видавничий дім, 

2001—2004. 
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21.  Передача  електричної  

енергії   

Транспортування електричної енергії  

магістральними  та міждержавними 

електричними мережами на підставі  

договору. 

 Про затвердження Правил 

користування електричною 

енергією : постанова НКРЕ 

від 31.07.1996 р. № 28 

22.  Перехресні субсидії Переміщення коштів або розподіл витрат в 

межах однієї компанії або між 

Спорідненими підприємствами для 

фінансової підтримки одного підприємства 

або виду діяльності за рахунок іншого. 

Про затвердження Умов та 

Правил здійснення 

підприємницької діяльності з 

передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) 

електромережами : постанова 

НКРЕ від 13.06.1996 р. № 15 

23.  Пільгові тарифи Роздрібні тарифи для споживачів, що 

мають передбачені чинним законодавством 

України пільги на оплату за спожиту 

електроенергію. 

Про затвердження Умов та 

Правил здійснення 

підприємницької діяльності з 

постачання електричної 

енергії за регульованим 

тарифом : постанова НКРЕ 

від 13.06.1996 № 15/1 

24.  Побутовий споживач 

електричної енергії 

(побутовий споживач) 

Фізична особа, яка використовує 

електричну енергію для забезпечення 

власних побутових потреб, що не 

включають професійну та комерційну 

діяльність, на підставі договору про 

постачання електричної енергії з 

електропостачальником. 

Про засади функціонування 

ринку електричної енергії 

України : Закон України від 

24.10.2013 № 663-VII 

25.  Постачання  електричної  

енергії   

Господарська діяльність, пов'язана  з 

наданням електричної енергії споживачеві 

за допомогою технічних засобів передачі та  

розподілу  електричної  енергії  на підставі  

договору; 

Про затвердження Правил 

користування електричною 

енергією : постанова НКРЕ 

від 31.07.1996 р. № 28 

26.  Постачання електричної 

енергії за нерегульованим 

тарифом 

Надання електричної енергії споживачам за 

допомогою електроустановок 

електропередавальної організації, яке 

здійснює постачальник електричної енергії, 

за цінами, які визначаються відповідно до 

договору купівлі-продажу електричної 

енергії із споживачем. 

Про затвердження Правил 

користування електричною 

енергією : постанова НКРЕ 

від 31.07.1996 р. № 28 

27.  Природна монополія Стан товарного ринку, при якому 

задоволення попиту на цьому ринку є більш 

ефективним за умови відсутності 

конкуренції внаслідок технологічних 

особливостей виробництва (у зв'язку з 

істотним зменшенням витрат виробництва 

на одиницю  товару в міру збільшення 

обсягів виробництва), а товари (послуги), 

що виробляються суб'єктами природних 

монополій, не можуть бути замінені у 

споживанні іншими товарами (послугами), 

у зв'язку з чим попит на цьому товарному 

ринку менше залежить від зміни цін на ці 

товари (послуги), ніж попит на інші товари 

(послуги) (далі - товари) 

 Про природні монополії : 

Закон України 

від 20.04.2000 № 1682-III 

28.  Ринок двосторонніх 

договорів купівлі-

продажу електричної 

енергії (ринок 

двосторонніх договорів) 

Система відносин між учасниками ринку 

щодо купівлі-продажу електричної енергії 

за двосторонніми договорами відповідно до 

вимог цього Закону поза ринком "на добу 

наперед", балансуючим ринком та 

роздрібним ринком електричної енергії. 

Про засади функціонування 

ринку електричної енергії 

України : Закон України від 

24.10.2013 № 663 



233 

 

Продовження табл. А.1 
1 2 3 4 

29.  Роздрібний ринок 

електричної енергії 

Система відносин, які виникають між 

електропостачальником та споживачем 

електричної енергії, а також 

електророзподільним підприємством у 

процесі постачання електричної енергії. 

Про засади функціонування 

ринку електричної енергії 

України : Закон України від 

24.10.2013 № 663 

30.  Роздрібний тариф Ціна, відповідно до якої, споживачі 

сплачують кошти за спожиту 

електроенергію. 

Про затвердження Умов та 

Правил здійснення 

підприємницької діяльності з 

постачання електричної 

енергії за регульованим 

тарифом : постанова НКРЕ 

від 13.06.1996 № 15/1 

31.  Споживач електричної 

енергії 

Суб’єкт господарювання або фізична особа, 

що використовує електричну енергію для 

власних потреб на підставі договору про 

постачання електричної енергії з 

електропостачальником або інших 

підставах, передбачених цим Законом; 

Про засади функціонування 

ринку електричної енергії 

України : Закон України від 

24.10.2013 № 663 

32.  Стимулююче  

регулювання  

Державне регулювання цін (тарифів) на 

товари суб’єктів природних монополій та 

суб’єктів господарювання на суміжних 

ринках у сфері комбінованого виробництва 

електричної та теплової енергії, що 

передбачає застосування визначених 

органом, який здійснює державне 

регулювання діяльності суб’єктів 

природних монополій, параметрів 

регулювання, що мають довгостроковий 

термін дії, стимулює суб’єктів природних 

монополій та суб’єктів господарювання на 

суміжних ринках у сфері комбінованого 

виробництва електричної та теплової 

енергії до підвищення якості товарів та 

ефективності регульованої відповідно до 

цього Закону сфери діяльності з 

поступовим скороченням неефективних 

витрат та забезпечує створення умов для 

залучення інвестицій з метою сталого 

функціонування та розвитку; 

 Про природні монополії : 

Закон України 

від 20.04.2000 № 1682-III 

33.  Структура тарифу Структура обґрунтованих витрат заявника 

(операційних витрат та витрат з прибутку) 

на здійснення ліцензованої діяльності, що 

групуються за економічними елементами і 

на основі яких розраховуються та 

затверджуються тарифи. 

Про затвердження Процедури 

встановлення або перегляду 

тарифів для ліцензіатів з 

передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) 

електромережами та з 

постачання електроенергії за 

регульованим тарифом : 

Постанова Національної 

комісії регулювання 

електроенергетики України 

від 01.08.2001 р. №801 

34.  Тариф регульована   та/або визначена   відповідно   

до нормативно-правових актів НКРЕ ціна 

(сукупність цін відповідно  до часу доби) на 

певні види товарів чи послуг; 

 Про затвердження Правил 

користування електричною 

енергією : постанова НКРЕ 

від 31.07.1996 р. № 28 
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Продовження табл. А.1 
1 2 3 4 

35.  Тариф на передачу 

електричної енергії  

Ціна, що сплачує ліцензіат за передачу 

електричної енергії Місцевими 

(локальними) електромережами 

відповідного класу напруги. 

Про затвердження Умов та 

Правил здійснення 

підприємницької діяльності з 

постачання електричної 

енергії за регульованим 

тарифом : постанова НКРЕ 

від 13.06.1996 № 15/1 

36.  Тариф на постачання 

електричної енергії 

Ціна, яка забезпечує покриття витрат 

ліцензіата на постачання ним електричної 

енергії споживачам відповідної групи. 

Про затвердження Умов та 

Правил здійснення 

підприємницької діяльності з 

постачання електричної 

енергії за регульованим 

тарифом : постанова НКРЕ 

від 13.06.1996 № 15/1 
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Додаток Б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  - плата за диспетчеризацію 

  - плата за передачу електричної енергії 

                            - плата за електричну енергію (постачання) 

                      - диспетчерське управління  

                                                                                                                                       -  плата за реактив 

Рис. Б.1. Спрощена функціональна схема Оптового та роздрібного ринків електричної енергії України [134] 

ДП «Енергоринок» 

- формування оптової ціни; 

- закупівля у виробників та продаж 

  постачальникам (оптовий продаж); 

- розподіл коштів між виробниками  

  згідно з алгоритмом, плата за 

передачу магістральними мережами 

Виробники, що не працюють на ОРЕ 

Виробництво в обсягах, що не підлягають 

обов’язковому продажу на оптовому ринку, в 

т.ч. без отримання ліцензії на виробництво -  

на об’єктах потужністю менше 5 МВт, або 10 

Мвт для альтернативних джерел 

Виробники 
Виробництво в обсягах, що підлягають 

обов’язковому продажу на оптовому 

ринку (вироблену на об’єктах 

потужністю більше 20 МВт та/або 

більше 100 млн кВт·год за попередній 

рік) 

Оператори зовнішніх перетоків  

Імпорт в Оптовий ринок, експорт 

купленої на Оптовому ринку 

електричної  енергії  

 

НЕК «Укренерго» 

- Передача магістральними та 

   міждержавними електричними  

   мережами; 

- диспетчерське управління      

   об’єднаною енергетичною  

  системою  України 

Електропередавальні організації 
Передача місцевими (локальними)  

електричними мережами 

Основні споживачі: 

- користування електричною енергією, розрахунки; 

- спільне використання  технологічних електричних  

мереж 

   

Постачальники 

за регульованим тарифом 

Постачальники за 

нерегульованим тарифом 

      Уповноважений банк 

     - Обслуговування поточних рахунків із   

        спеціальним режимом використання  

        постачальників за регульованим  

       тарифом; 

     - розподіл коштів за встановленим  

       НКРЕКП алгоритмом 
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Роздрібний  ринок електричної енергії 
Функціонує як система двосторонніх 

договорів, укладених між 

господарюючими суб’єктами згідно з 

правилами  користування електричною 

енергією  

Субспоживачі: 

- користування електричною енергією, розрахунки  
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Додаток В 
 

 

Рис. В.1. Роздрібний ринок у функціональній схемі ринку електричної енергії України [134] 

Ліцензіат з 

передачі 

магістральними 

мережами 

Ліцензіат з 

передачі 

місцевими 

(локальними 

мережами) 

Споживач 

(основний 

споживач) 

Споживач 

(субспоживач) 

Споживач 

(основний 

споживач) 

Споживач 

(субспоживач) 

Постачальник за 

регульованим 

тарифом 

Постачальник за 

нерегульованим 

тарифом 

 

Товарний потік (передача електричної енергії) 

Укладення договорів (напрямок стрілки вказує напрямок грошового потоку): 

1. Про постачання електричної енергії 

2. Про купівлю-продаж електричної енергії. У разі його укладення договір про  

постачання електричної енергії з відповідним споживачем призупиняється в частині  

обсягів електричної енергії, що використовується споживачем 

3. Договір про спільне використання технологічних електричних мереж споживача 

4. Договір про технічне забезпечення електропостачання споживача (укладається, якщо між сторонами 

виникають зобов’язання щодо плати за реактив) 

5. Договір про передачу електричної енергії та надання інформаційних послуг 

6. Договір про технічне забезпечення електропостачання споживача (укладається за виконання двох умов – 

відсутності суміщення діяльності та виникнення у споживача зобов’язань щодо плати за реактив) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
Суміщення діяльності з передачі електричної енергії місцевими 

(локальними) електричними мережами та постачання електричної 

енергії за регульованим тарифом одним суб’єктом 

господарювання 
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Додаток Д 

Характеристика форм власності енергопостачальних компаній України 

№ 

з/

п 

Енергопостачальні ** 

 компанії  

Форма власності станом на 

01.07.2014 

Компанія - власник державна  

(НАК "ЕКУ", 

ФДМУ*) 

приватна 

1 ПАТ "Вінницяобленерго" 
 25%+1 акція 75% Сварог эссет менеджмент 

2 ПАТ "Волиньобленерго" 25% 75% Енергетична Україна 

3 ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 25%+1 акція 75% ДТЕК 

4 ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 25%+1 акція 75% ДТЕК 

5 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

  100% 

ВС енерджі інтернейшнл 

Україна 

6 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 25%+1 акція 75% Енергетична Україна 

7 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 60,25% 39,75%   

8 ПАТ "Київенерго" 25%+1 акція 75% ДТЕК 

9 ПАТ "Київобленерго" 

  100% 

ВС енерджі інтернейшнл 

Україна 

10 ПАТ "Кіровоградобленерго" 

  100% 

ВС енерджі інтернейшнл 

Україна 

11 ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" 25%+1 акція 75% ДТЕК 

12 ПАТ "Львівобленерго"   100% Укренергоконсалтинг 

13 ТОВ "Луганське енергетичне 

об'єднання" 60,06% 39,94% Сварог эссет менеджмент 

14 ПАТ "Миколаївобленерго" 70% 30%   

15 ВАТ "ЕК"Одесаобленерго" 

25% 75% 

ВС енерджі інтернейшнл 

Україна 

16 ПАТ "Полтаваобленерго"   100% Сварог эссет менеджмент 

17 ПАТ "Прикарпаттяобленерго"   100% Укренергоконсалтинг 

18 ПАТ "Рівнеобленерго" 

  100% 

ВС енерджі інтернейшнл 

Україна 

19 ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 

  100% 

ВС енерджі інтернейшнл 

Україна 

20 ПАТ "Сумиобленерго" 25% 75% Сварог эссет менеджмент 

21 ВАТ "Тернопільобленерго" 51% 49% Укренергоконсалтинг 

22 АК  "Харківобленерго" 65% 35%   

23 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 

  100% 

ВС енерджі інтернейшнл 

Україна 

24 ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 70,01% 29,99%   

25 ПАТ "Черкасиобленерго" 46% 54%   

26 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 

25%+1 акція 75% 

ВС енерджі інтернейшнл 

Україна 

27 ПАТ "Чернігівобленерго" 
  100% Сварог эссет менеджмент 

Джерело:  http://www.epravda.com.ua/publications/2014/07/2/471209/ 

 
* НАК "Енергетична компанія України" 

   ФДМУ - Фонд державного майна України 

   
** в сірому кольорі позначені енергопостачальні компанії, в яких контрольні пакети акцій перебувають у 

приватній власності 

http://www.epravda.com.ua/publications/2014/07/2/471209/
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 Додаток Д 1 

 

Розрахунок тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) 

електромережами, тарифу на постачання електроенергії  

 

Тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами 

для споживачів 1 класу напруги розраховується за формулою [158, п.3.1]: 

1

1
1

Е

B
T UМ  ,  грн/МВт∙год                                             (Д1.1) 

де 1UB  – витрати на передачу електроенергії  на 1 класі напруги, грн.;  

1Е – електроенергія, що  передається   на  1  класі  напруги, МВт∙год.;  

Обсяг електричної енергії, що передається на відповідному класі напруги, 

включає обсяги трансформації електричної енергії з вищого на нижчий клас 

напруги, обсяги корисного відпуску електроенергії власним споживачам ліцензіата з 

постачання електроенергії за регульованим тарифом та обсяги корисного відпуску 

електроенергії споживачам ліцензіата з постачання електроенергії за 

нерегульованим тарифом на даному класі напруги незалежно від точки приєднання 

споживачів до електричних мереж. 

Тариф на передачу електроенергії для споживачів 2 класу розраховується за 

формулою [158, п.3.2]: 

                  

Т2
М =

Т1
М

(1− Кр2
М )

∗  1−
Е𝑟2

 ЕТ1 + Е𝑟2 
 +

𝐵𝑈2

𝐸2
 

,  грн/МВт∙год        (Д1.2) 

де: 

 - тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) 

електромережами 2 класу напруги, грн/МВт*год; 

 - тариф на передачу електроенергії  місцевими (локальними) 

електромережами 1 класу напруги, грн/МВт*год; 

 - обсяг електроенергії, що надходить безпосередньо на 2-й клас напруги, 

МВт*год; 
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 - обсяг електроенергії, яка трансформується з 1 на 2 клас 

напруги,МВт*год; 

 - витрати на передачу електроенергії на  2 класі напруги,грн.; 

 - електроенергія, що  передається   на  2  класі  напруги, МВт*год; 

 - коефіцієнт  нормативних технологічних  витрат електроенергії на  2  класі  

напруги, в.о. 

 

Тариф на постачання електроенергії для 1-ої групи споживачів (промислові 

та інші підприємства) [158, п.4.1]: 

 )(

B
Т

21

п

П

1 П

С

П

С ЕКЕ 
 , грн/МВт*год                                   (Д1.3) 

де ПB  – витрати на постачання електроенергії, грн.;  

П

СЕ 1 , 
П

СЕ 2  – обсяги електроенергії,   реалізованої  власним споживачам відповідно 1 та 

2 групи, МВт*год.  

К=5 - коефіцієнт складності при здійсненні ліцензованої діяльності з постачання 

електроенергії споживачам 2 групи (побутове населення). 

Тариф на постачання електроенергії для 2 групи споживачів розраховується за 

формулою [158, п.4.2]: 

                     

Т2
П =

К ∗ ВП

(ЕС1
П + К ∗ ЕС2

П )
 

, грн/МВт∙год,                                (Д1.4) 

де: 

 – витрати на постачання електроенергії, визначаються згідно даних 

додатка 5 Процедури, грн; 

 – обсяги електроенергії, реалізованої власним споживачам відповідно 

1 та 2 групи, визначаються згідно даних додатка 4 Процедури, МВт∙год; 

 – коефіцієнт складності при здійсненні ліцензованої діяльності з 

постачання електроенергії споживачам 2 групи. 
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Додаток Д 2 

 

Розрахунок тарифу роздрібного тарифу на спожиту електроенергію  

 

Роздрібний тариф на електроенергію розраховується за ринковою 

формулою, згідно з вимогами Порядку формування роздрібного тарифу на 

електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з 

постачання електроенергії за регульованим тарифом [153], або за аналогічною 

формулою, наведеною в п.3.7.4 Умов та Правил здійснення підприємницької 

діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом [160].  

                    
 

П

i

М

j

1

j TT

k1

Ц
T 








j

l

l

СЗ

Р

i
 ,  грн./ МВт * год,                  (Д2.1) 

де i - група споживача у відповідності до нормативних методик (документів), 

затверджених НКРЕ; 

j - клас споживача у відповідності до нормативних методик (документів), 

затверджених НКРЕ; 

l - класи напруги електромереж, якими пройшла електрична енергія до 

кінцевого споживача; 

СЗ

РЦ  – прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії на 

розрахунковий місяць (р), на який визначаються роздрібні тарифи на 

електроенергію, грн./МВт х год. (розраховується ліцензіатом);  

М

jT
, 

П

iT  – тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) 

електромережами і тариф на постачання електроенергії, грн./МВт х год. 

(затверджуються НКРЕ);  

lk  – економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат 

електроенергії на l-тому класі напруги (затверджується НКРЕКП). 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Порівняння контрольованих та неконтрольованих витрат з постачання 

та передачі електроенергії 
 

Витрати на постачання електроенергії  Витрати на передачу електроенергії 

1 2 

КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 

1. Аудиторські послуги  1. Аудиторські послуги 

2. Виробничі послуги 2. Виробничі послуги 

3. Водопостачання, водовідведення та інше утримання 

виробничих приміщень 

3. Водопостачання, водовідведення та інше 

утримання виробничих приміщень 

4. Впровадження та обслуговування програмного 

забезпечення 

4. Впровадження та обслуговування програмного 

забезпечення 

5. Консультаційні, інформаційні послуги 5. Електроенергія для господарських потреб 

6. Ліцензійний супровід з програмного забезпечення 6. Інвентаризація землі 

7. Оголошення в ЗМІ (не пов’язані з вимогами 

нормативно-правових актів) 

7. Консультаційні, інформаційні послуги 

8. Опалення 8. Ліцензійний супровід з програмного забезпечення 

9. Операційна оренда основних засобів, інших 

необоротних активів виробничого призначення 

9. Оголошення в ЗМІ (не пов’язані з вимогами 

нормативно-правових актів) 

10. Оплата праці 10. Опалення 

11. Оформлення права власності 11. Операційна оренда основних засобів, інших 

необоротних активів виробничого призначення 

12. Охорона 12. Оплата праці 

13. Паливно-мастильні матеріали 13. Оформлення права власності 

14. Передплата спеціалізованих періодичних видань 14. Охорона 

15. Поліграфічні, друкарські послуги 15. Паливно-мастильні матеріали 

16. Послуги депозитарію, зберігача 16. Передплата спеціалізованих періодичних видань 

17. Послуги зв'язку 17. Поліграфічні, друкарські послуги 

18. Послуги з друку рахунків 18. Послуги депозитарію, зберігача 

19. Послуги реєстратора 19. Послуги зв'язку 

20. Послуги сторонніх організацій 20. Послуги з друку рахунків 

21. Представницькі витрати 21. Послуги зі зняття показників лічильників 

22. Проведення конференцій, семінарів, ділових 

зустрічей 

22. Послуги реєстратора 

23. Проведення річних зборів 23. Послуги сторонніх організацій  

24. Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення 

кваліфікації працівників 

24. Представницькі витрати 

25. Розрахунково-касове обслуговування та інші 

послуги банків 

25. Передплата спеціалізованих періодичних видань 

26. Сировина і основні матеріали 26. Проведення конференцій, семінарів, ділових 

зустрічей 

27. Службові відрядження 27. Проведення річних зборів 

28. Страхування 28. Розрахунково-касове обслуговування та інші 

послуги банків 

29. Транспортні послуги сторонніх організацій 29. Сировина і основні матеріали 

30. Утримання, експлуатація та ремонт 30. Службові відрядження 

31. Утримання пунктів медичного огляду, медичної 

допомоги та профілактики працівників 

31. Страхування 

32. Юридичні послуги 32. Транспортні послуги сторонніх організацій 

33. Інші  

 

 

33. Утримання, експлуатація та ремонт 

34. Утримання пунктів медичного огляду, медичної 

допомоги та профілактики працівників 

35. Чистка трас 

36. Юридичні послуги 

 37. Інші  
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Продовження табл. Е.1 
НЕКОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 

Постачання  Передача 

1. Відрахування коштів первинним профспілковим 

організаціям  

1. Відрахування коштів первинним профспілковим 

організаціям 

2. Врегулювання спорів у судових органах 2. Врегулювання спорів у судових органах 

3. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

3. Екологічний податок 

4. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 4. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

5. Обов'язкове страхування працівників 5. Збір за користування радіочастотним ресурсом 

України 

6. Оголошення в ЗМІ (відповідно до вимог 

нормативно-правових актів) 

6. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 

7. Охорона праці, техніка безпеки та охорона 

навколишнього природного середовища  

7. Збір за спеціальне використання води 

8. Плата за землю 8. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 

9. Отримання ліцензій та спеціальних дозволів 9. Обов'язкове страхування працівників 

10. Інші обов’язкові платежі (розшифрувати) 10. Оголошення в ЗМІ (відповідно до вимог 

нормативно-правових актів) 

11. Охорона праці, техніка безпеки та охорона 

навколишнього природного середовища  

12. Плата за використання електричних мереж інших 

ліцензіатів-передавачів 

13. Плата за землю 

14. Плата за спільне використання технологічних 

електричних мереж 

15. Повірка лічильників 

16. Отримання ліцензій та спеціальних дозволів 

17. Інші обов’язкові платежі (розшифрувати) 

18. Інші обов’язкові платежі (розшифрувати) 

*В сірому кольорі зазначено витрати, які характерні лише для одного виду діяльності (передачі 

або постачання електроенергії) 

 

Таблиця Е.2 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК  
операційних контрольованих витрат з передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) електричними мережами шляхом 

застосування стимулюючого тарифного регулювання  (додаток 1 

постанови НКРЕ від 26.07.2013 № 1032) 

 
№ з/п Статті витрат 

1 2 

1 Аудиторські послуги 

2 Виробничі послуги 

3 Водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень 

4 Впровадження та обслуговування програмного забезпечення 

5 Електроенергія для господарських потреб 

6 Інвентаризація землі 

7 Консультаційні, інформаційні послуги 

8 Ліцензійний супровід з програмного забезпечення 

9 Оголошення в ЗМІ (не пов’язані з вимогами нормативно-правових актів) 
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Продовження табл. Е.2 
1 2 

10 Опалення 

11 Операційна оренда основних засобів, інших необоротних активів виробничого 

призначення 

12 Оплата праці 

13 Оформлення права власності 

14 Охорона 

15 Пально-мастильні матеріали 

16 Передплата спеціалізованих періодичних видань 

17 Поліграфічні, друкарські послуги 

18 Послуги депозитарію, зберігача 

19 Послуги зв'язку 

20 Послуги з друку рахунків 

21 Послуги зі зняття показників лічильників 

22 Послуги реєстратора 

23 Послуги сторонніх організацій 

24 Представницькі витрати 

25 Передплата спеціалізованих періодичних видань 

26 Проведення конференцій, семінарів, ділових зустрічей 

27 Проведення річних зборів 

28 Проведення конференцій, семінарів, ділових зустрічей 

29 Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків 

30 Сировина і основні матеріали 

31 Службові відрядження 

32 Страхування 

33 Транспортні послуги сторонніх організацій 

34 Утримання, експлуатація та ремонт 

35 Утримання пунктів медичного огляду, медичної допомоги та профілактики працівників 

36 Чистка трас 

37 Юридичні послуги 

38 Інші (розшифрувати) 

 
Таблиця Е.3 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК  
операційних неконтрольованих витрат з передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) електричними мережами шляхом застосування 

стимулюючого тарифного регулювання  (додаток 2 постанови НКРЕ від 

26.07.2013 № 1032) 
№ з/п Статті витрат 

1 2 

1 Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям (враховується на рівні 0,3 

% від ФОПn
t з подальшим уточненням відповідно до ФОПу

t) 

2 Врегулювання спорів у судових органах 

 3 Екологічний податок 
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Продовження табл. Е.3 
1 2 

4 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

5 Збір за користування радіочастотним ресурсом України 

6 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 

7 Збір за спеціальне використання води 

8 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 

9 Обов'язкове страхування працівників 

10 Оголошення в ЗМІ (відповідно до вимог нормативно-правових актів) 

11 Охорона праці, техніка безпеки та охорона навколишнього природного середовища 

(враховується на рівні 1 % від ФОПn
tз подальшим уточненням відповідно до ФОПу

t) 

12 Плата за використання електричних мереж інших ліцензіатів-передавачів-

1 

13 Плата за землю 

14 Плата за спільне використання технологічних електричних мереж 

15 Повірка лічильників 

16 Отримання ліцензій та спеціальних дозволів 

17 Інші обов’язкові платежі (розшифрувати) 

 



245 

 

Таблиця Е.4 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК  

операційних контрольованих витрат  

з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі 

застосування стимулюючого регулювання (додаток 1 постанови НКРЕ 

від 11.07.2013 № 898) 

 
№ з/п Статті витрат 

1 2 

1 Аудиторські послуги 

2 Виробничі послуги 

3 Водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень 

4 Впровадження та обслуговування програмного забезпечення 

5 Консультаційні, інформаційні послуги 

6 Ліцензійний супровід з програмного забезпечення 

7 Оголошення в ЗМІ (не пов’язані з вимогами нормативно-правових актів) 

8 Опалення 

9 Операційна оренда основних засобів, інших необоротних активів виробничого призначення 

10 Оплата праці 

11 Оформлення права власності 

12 Охорона 

13 Пально-мастильні матеріали 

14 Передплата спеціалізованих періодичних видань 

15 Поліграфічні, друкарські послуги 

16 Послуги депозитарію, зберігача 

17 Послуги зв'язку 

18 Послуги з друку рахунків 

19 Послуги реєстратора 

20 Послуги сторонніх організацій 

21 Представницькі витрати 

22 Проведення конференцій, семінарів, ділових зустрічей 

23 Проведення річних зборів 

24 Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників 

25 Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків 

26 Сировина і основні матеріали 

27 Службові відрядження 

28 Страхування 

29 Транспортні послуги сторонніх організацій 

30 Утримання, експлуатація та ремонт 

31 Утримання пунктів медичного огляду, медичної допомоги та профілактики працівників 

32 Юридичні послуги 

33 Інші (розшифрувати) 
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Таблиця Е.5 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК  
операційних неконтрольованих витрат 

з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі 

застосування стимулюючого регулювання (додаток 2 постанови НКРЕ 

від 11.07.2013 № 898) 

 
№ з/п Статті витрат 

1 2 

1 Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям (враховується на рівні 0,3% 

від ФОПn
t з подальшим уточненням відповідно до ФОПу

t) 

2 Врегулювання спорів у судових органах 

3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

4 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 

5 Обов'язкове страхування працівників 

6 Оголошення в ЗМІ (відповідно до вимог нормативно-правових актів) 

7 Охорона праці, техніка безпеки та охорона навколишнього природного середовища 

(враховується на рівні 1% від ФОПn
t з подальшим уточненням відповідно до ФОПу

t) 

8 Плата за землю 

9 Отримання ліцензій та спеціальних дозволів 

10 Інші обов’язкові платежі (розшифрувати) 
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Додаток Ж 

Етапи впровадження управлінського обліку в  енергопостачальних 

компаніях 

Етапи впровадження управлінського обліку в енергопостачальних компаніях:  

1) здійснення фінансової реструктуризації, або ж іншими словами –  

створення центрів відповідальності.  Думки більшості науковців сходяться на тому, 

що найбільш практичним варіантом організації управлінського обліку є виділення 

чотирьох видів центрів відповідальності – центр витрат, центр виручки (або центр 

реалізації/збуту), центр прибутку та центр інвестицій (фінансування, постачання). 

Найбільш вагомими та доцільними для керівництва компанії є дані, отримані від 

центру витрат – структурної одиниці підприємства, керівники якої відповідають за 

понесені витрати в процесі діяльності. Важливим моментом залишається вибір 

об’єктів управлінського обліку в рамках ЦВ «Витрати» – витрат чи затрат (як 

профінансованих витрат,  погашених зобов’язань).  З урахуванням потреби в 

співставності показників управлінського та бухгалтерського обліку для 

забезпечення прийняття правильних рішень в питаннях формування тарифів  

доцільно вести мову за витрати, що обліковуються за принципами національних 

П(с)БО. 

Зважаючи на функціональну направленість управління витратами 

енергопостачальних компаній, доцільно впроваджувати центри відповідальності 

«Витрати» відповідно до прийнятої класифікації витрат  (табл.Ж.1). 

Таблиця Ж.1 

Перелік центрів відповідальності витрат енергопостачальних компаній 
Вид витрат Центр фінансової відповідальності 

Матеріальні витрати Технічний департамент, комерційний департамент, 

відділ матеріально-технічних закупівель 

Витрати на оплату праці Відділ кадрів, централізована бухгалтерія 

Витрати на соціальне страхування Відділ кадрів, централізована бухгалтерія 

Податки, амортизація та відрахування  

до бюджету 

Централізована бухгалтерія 

Адміністративні витрати Фінансовий департамент та централізована бухгалтерія 

Інші операційні витрати Комерційний департамент 

Фінансові витрати Фінансовий департамент (фінансовий та економічний 

відділи) 

Інвестиційна діяльність Технічний департамент (в частині реалізації 

інвестиційних програм) 

 
2) впровадження системи внутрішніх управлінських звітів. Для 

регулювання витратного процесу підприємств, в тому числі й енергопостачальних 

компаній, необхідним є систематичне формування  фінансових звітів (як правило, у 

табличній формі), аналіз результатів діяльності у графічних схемах, діаграмах, 

рисунках. Підтримуємо думку Левицької А.В., що доцільним є запровадження 

трьохрівневої структури управлінських фінансових звітів: фінансові звіти першого 

рівня – управлінський баланс, управлінський звіт про фінансові результати, 

управлінський звіт про рух коштів; фінансові звіти другого рівня – звіти, що є 
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доповненням до звітів першого рівня (наприклад, звіт про дебіторську 

заборгованість, звіт про закупки, звіт про кредиторську заборгованість, звіт про 

витрати тощо); звіти третього рівня – первинна фінансова документація (рахунки-

фактури, товарно-транспортні накладні тощо) [74]; 

3) створення власної облікової політики підприємства. При  розробці 

облікової політики підприємства визначаються принципи і методи, відповідно  до 

яких здійснюється управлінський облік активів (основних засобів, запасів, грошових 

коштів), довгострокових та поточних зобов’язань, власного капіталу, та, 

найголовніше, - доходів і витрат підприємства. В обліковій політиці потрібно 

уточняти функціональний розподіл ведення управлінського обліку між підрозділами 

підприємства, визначати міру відповідальності кожного з них та закріпляти 

відповідальність за достовірність та якість ведення управлінського обліку у 

відповідних внутрішніх документах підприємства. Обов’язковою умовою до 

облікової політики є розробка та закріплення методики обліку та групування витрат 

підприємства, визначення системи калькулювання собівартості продукції (товарів, 

робіт, послуг). В даному документі також закріпляється прийнята система 

внутрішньої управлінської звітності, коло осіб, які нею користуються, методика та 

терміни її надання. В обліковій політиці підприємства також можна висвітлювати 

методологію складання бюджету компанії, варіанти його перегляду, коригування та 

можливості щодо внесення змін. В додатках до облікової політики підприємства 

доцільним є розкриття переліку статей витрат і їх методичний зміст; 

4) розробка системи рахунків управлінського обліку. Для ефективного 

управління підприємством передбачається аналітичний облік витрат за окремими 

статтями, класифікованими відповідно до потреб підприємства.  Перелік елементів 

операційних витрат, зокрема тих, що закладаються в структурі тарифів на передачу 

та постачання енергопостачальних компаній, є чітко визначеним. Однак, кожна 

компанія самостійно приймає рішення щодо розробки форми та групування тих 

витрат, які відносяться до складу матеріальних витрат, витрат на оплату праці та 

відрахувань на соціальні заходи, амортизації, а також складових статей інших 

операційних витрат. План рахунків управлінського обліку можна побудувати 

відповідно до діючого на підприємстві робочого плану рахунків, на основі 

національних стандартів бухгалтерського обліку, також, як альтернатива - на основі 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 
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Додаток З 

 

 

Практичне  впровадження управлінського обліку витрат енергетичними 

компаніями (вибіркові соціологічні дослідження) 

 

Учасники соціологічного опитування: ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"; ПАТ 

"Київобленерго"; ПАТ "Київенерго"; ПАТ "Кіровоградобленерго"; ВАТ 

"ЕК"Одесаобленерго"; ПАТ "Рівнеобленерго"; ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"; ПАТ 

"ЕК "Херсонобленерго"; ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"; ПАТ "Волиньобленерго"; 

ПАТ "Закарпаттяобленерго"; ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"; ПАТ 

"Черкасиобленерго"; ВАТ "Запоріжжяобленерго". 

 

Період дослідження: березень 2013р. 

 
№ 

з\п 

Питання Результати опитування Примітки 

Кількість 

суб’єкті, що 

відповіли  

Стверджувальна 

відповідь 

Негативна 

відповідь 

Не можуть 

надати 

інформацію 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Необхідно  

впроваджувати 

управлінський 

облік витрат 

14 14    

2.  Впроваджено 

управлінський 

облік: 

14 11  3  

2.1. Створено ЦВ 

«Витрати» 
12 9  3  

2.2. Створено ЦВ 

«Затрати» 
12 2 10   

3.  Методи обліку 

витрат за ЦВ 

«Витрати» 

12     

3.1. - касовий 12 3 8 1  

3.2. - нарахування  12 8 4   

3.3. - модифікований  12 1 11   

4. Класифікація 

показників 

витрат 

14     

4.1. - за ділянками 

(РЕМ) 
14 14    

4.2. - за виконавцями 14 3 10 1  

4.3. - за статтями 

калькуляції с/в 
14 14    

4.4. - за елементами  14 14    
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Додаток И 

 

Таблиця И.1  

Класифікація аудиту в українських і закордонних джерелах 
 

               

Автор 

 

 

Види аудиту А
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Зовнішній + +  + + + + + + + 

Внутрішній + +  + + + + + + + 

Кабінетний          + 

Фінансової звітності + + + +    + + + 

Податкової звітності        +   

Операційний   + +  +  + + + 

Управлінський +   +  +    + 

Соціальний          + 

На відповідність (на 

узгодженість) Compliance 

Audit 

  +     + + + 

Функціональний 

(господарської діяльності / 

аудит ефективності) 

Performance Audit 

  +     +  + 

Організаційний 

(адміністративної діяльності) 

  +     +  + 

Ціновий        +   

Систем якості        +  + 

Екологічний + +      +  + 

Енергетичний          + 

Оглядова перевірка +          

Добровільний (ініціативний)  +  + +   + + + 

Обов’язковий  +  + +   + + + 

Узгоджений  +  +       

Консалтинг  +         

Оперативний  +         

Спеціальний   +        

Загальний     +   +   

Локальний     +      

Незалежний     +      

Залежний     +      

Державний (державного 

сектору) 

   +  + + +  + 

Приватного сектора    +    +  + 

Загальний інститут ринк. інф-

ри 

       +   

Банківський інститут ринк. 

інф-ри 

       +  + 

Страхових компаній        +   
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Продовження табл. И.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Емітентів цінних паперів        +   

Учасників ринку фінансових 

послуг 

       +   

Інших інститутів        +   

Первинний        + +  

Повторюваний        + +  

Постійний        +   

Періодичний    +    +   

Неперіодичний    +    +   

Регламентований       +    

Однопредметний       +    

Багатопредметний       +    

Комісійний       +    

Договірний       +    

Запобіжний 

(попереджувальний) 

      + +   

Перманентний (поточний)       + +   

Ретроспективний       + +   

Стратегічний       + +   

Підтверджувальний        + +  

Системно орієнтований        + +  

Зон ризику        + +  

* За основу взято табл. Рудницького В. С. [178], авторські доповнення в частині аналізу праць науковців 

щодо класифікації  видів аудиту позначені «*» 

 

Визначальні твердження щодо сутності аудиту та його функціонального 

призначення в контексті теми дослідження: 

  

 Державний аудит – це вид контролю, який проводиться спеціалізованим 

органом, наділеним особливими конституційними повноваженнями, і спрямований 

на виявлення законності, ефективності, результативності й економічності 

управління  суспільними ресурсами. Державний аудит є своєрідною формою 

контролю суспільства за державою, за діяльністю бюджетних та державних установ 

[210]. 

Окрім вищенаведених видів загальноприйнятої форми аудиту, існують окремі 

види державного аудиту, а саме фінансовий  аудит  (Financial  Audit),  аудит  

ефективності (Performance Audit) та аудит відповідності (Compliance Audit) [210].  

Фінансовий аудит фокусується на встановленні відповідності представленої 

фінансової інформації підприємства до чинної нормативно-правової бази. Тобто 

збираються достатні та належні аудиторські докази того, що фінансова звітність не 

містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок [210].   

Вважаємо, що така сутність фінансового аудиту, як форми державного 

(згідно стандарту ISSAI 100), прийнятна до розуміння не лише державного, але й 

аудиту приватного сектору.  

Аудит ефективності: форма перевірок державних  витрат  не  лише  у  

відношенні  їх  відповідності  закону,  але  й  з  точки  зору  суспільної  корисності,  

тобто тих  результатів,  які  суспільство  отримало  від  законно витрачених 
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бюджетних коштів [186]. Як зазначається в ISSAI 100, аудит ефективності 

зосереджує увагу на вивченні питання дотримання  принципів економії, 

ефективності та результативності при виконанні заходів, програм та здійсненні 

діяльності установ і визначенні можливості для вдосконалення.  

Аудит  відповідності (Compliance Audit)  передбачає  перевірку  відповідності  

діяльності  державного сектора і влади чинним законам і правилам. У цілому мета 

аудиту відповідності полягає у визначенні дотримання певних критеріїв, які можуть 

бути отримані з відповідних фінансових звітів, законів, постанов, рішень 

парламенту, умов договорів або угод. Аудит  відповідності може  проводитися або в 

рамках фінансового аудиту, або як складова частина аудиту ефективності. Однак, 

він може бути і самостійним видом аудиту (як окреме завдання [210].  

За останні роки набувають поширення нові види аудиту:  аудит управління 

якістю, енергетичний, екологічний аудит та аудит суб’єктів господарювання, що 

викликають суспільний інтерес  [7; 8; 35; 51]. 

З наближенням змін до Директиви 2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річних 

звітів та консолідованих звітів та Регламенту (ЄС) № 537/2014 Європейського 

Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. щодо конкретних вимог стосовно 

обов’язкового аудиту суб’єктів господарювання, що викликають суспільний інтерес. 

З адаптацією законодавства України у сфері аудиту до європейських норм 

передбачається поява обов’язкового аудиту для суб’єктів господарювання, що 

викликають суспільний інтерес [51].  

Аналізуючи європейські норми аудиту, викладені в Директиві 2014/56/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р., погоджуємось з тим,  що 

енергопостачальні компанії можуть класифікуватися як суб’єкти  господарювання,  

що викликають  суспільний  інтерес – за рахунок монопольного становища на 

енергопостачальному ринку визначеного регіону держави, за рахунок впливу на 

економіку регіону та промисловий сектор держави в цілому, за рахунок значних 

масштабів діяльності, тощо. 

Таблиця И.2 

Порівняльна характеристика зовнішнього та внутрішнього аудиту [7; 17; 

28; 182; 183] 

№ 

з/п 

Елемент 

характеристики 

Зовнішній аудит Внутрішній аудит 

1 2 3 4 

1 Мета Встановлення відповідності здійснених операцій в  процесі  

діяльності діючому законодавству та  підтвердження достовірності 

їх бухгалтерських показників (фінансових звітів). 

Особливість внутрішнього аудиту: оцінка ефективності 

внутрішнього контролю. 

2 Практична 

спрямованість 

Виявлення перекручень у 

фінансовій звітності, фактів 

шахрайства, визначення 

інвестиційної привабливості 

підприємства 

Забезпечення постійного 

контролю за ефективністю, 

економічністю та доцільністю 

ведення господарської діяльності, 

контроль за використанням та 

зберіганням майна 
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Продовження табл.  И.2 

1 2 3 4 

3 Основне завдання Задоволення інтересів власників 

(акціонерів) та зовнішніх  

користувачів (інвесторів, 

органів влади та ін) щодо 

фінансового стану 

підприємства. 

Задоволення інформаційної 

потреби внутрішніх користувачів 

та управлінського персоналу. 

  

 

4 Постановка завдань Визначається положеннями 

договору між сторонами: 

підприємством  та незалежною 

аудиторською фірмою 

(аудитором) 

Визначається управлінським 

персоналом (вищим 

керівництвом), виходячи з потреб  

управління підприємством  в 

цілому та за його структурними 

підрозділами 

5 Суб’єкти (виконавці) Незалежні аудиторські фірми, 

аудитори, занесені до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів  

Працівники підприємства 

(фахівці відповідної кваліфікації 

в галузях економіки, фінансів та 

бухгалтерського обліку) 

6 Організаційна форма 

утворення 

Юридична особа, приватний 

підприємець 

Окремий структурний підрозділ 

або працівник, на якого 

покладені обов’язки  

внутрішнього аудитора  

7 Взаємовідносини  

(підпорядкованість) 

Рівноправне партнерство, 

незалежність 

Підпорядкованість виключно 

керівництву підприємства або 

його власнику 

8 Кваліфікація Регламентується Законом 

України «Про аудиторську 

діяльність» 

Визначається на  розсуд вищого 

керівництва 

9 Об’єкти аудиту  Система бухгалтерського та податкового обліку, господарські 

операції, що здійснюються підприємством, та правильність їх 

відображення (зокрема у фінансовій звітності). 

Особливість внутрішнього аудиту: вивчення внутрішнього 

контролю. 

10 Організація роботи Визначається  аудитором 

самостійно, виходячи з 

поставленої мети перевірки   

Виконання поставлених завдань 

керівництва 

11 Порядок проведення Визначається міжнародними 

стандартами аудиту,  

державними нормативними 

актами з питань проведення 

аудиту 

Регламентується внутрішніми 

положеннями (стандартами) про 

проведення внутрішнього аудиту 

12 Замовники Власники підприємства 

(акціонери) 

Вище керівництво підприємства 

(рада директорів, голова 

правління, фінансовий директор) 

13 Періодичність Одноразово, щороку і у 

визначений термін по 

закінченню фінансового року 

Безперервний контроль, постійно 

в контакті з іншими 

структурними підрозділами   
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Продовження табл.  И.2 

1 2 3 4 

14 Конфіденційність Без згоди власника 

підприємства (акціонерів) 

інформація не розголошується 

за винятком, якщо 

оприлюднення результатів 

аудиту не вимагається 

законодавством 

Межі розповсюдження 

результатів внутрішнього аудиту 

визначаються Положенням про 

комерційну таємницю по 

підприємству 

15 Відповідальність Перед клієнтами та 

користувачами, встановлена   на 

законодавчому рівні 

Перед керівництвом, 

регламентується внутрішніми 

положеннями (стандартами) про 

внутрішній аудит та посадовими 

інструкціями 

16 Звітність Стандартизований 

Аудиторський  висновок, 

встановлений АПУ, перед 

власниками (акціонерами)  

Внутрішні звіти,  контрольні 

листи відповідності, 

рекомендації, встановлені  

внутрішніми нормами, перед 

вищим керівництвом (радою 

директорів, головою правління, 

фінансовим директором)   
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Додаток К 

 

Таблиця К.1 

Типові документи первинного обліку витрат на постачання та/або  передачу 

електроенергії в енергетичних компаніях 

№ з/п Код 

докум

ента 

Назва первинного документа Ким 

затверд

жений 

№ дата  

нормативно

го 

документу 

Термін 

зберіга

ння 

1 2 3 4 5 6 7 

1 П-5 ―Табель обліку використання робочого часу‖ -―- -―- -―- 75р. 

2 П-6 ―Розрахунково-платіжна відомість 

працівника‖ 

-―- -―- -―- 3р. 

3 П-7 Розрахунково-платіжна відомість (зведена)‖. -―- -―- -―- 3р. 

4 ОЗ-1 Акт приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення) основних засобів 

ДКСУ №352 29.12.1995 **3р. 

5 ОЗ-2 Акт приймання-здачі відремонтованих, 

реконструйованих та модернізованих 

об’єктів 

-―- -―- -―- **5р. 

6 ОЗ-3 Акт на списання основних засобів -―- -―- -―- **3р. 

7 ОЗ-4 Акт на списання автотранспортних  засобів -―- -―- -―- **3р. 

8 ОЗ-6 Інвентарна картка обліку основних засобів -―- -―- -―- **3р. 

9 ОЗ-8 Картка обліку руху основних засобів -―- -―- -―- **3р. 

10 ОЗ-14 Розрахунок амортизації основних засобів 

(для промислових підприємств) 

-―- -―- -―- *3р. 

11 МШ-1 Відомість на поповнення (вилучення) 

постійного запасу інструментів (пристроїв) 

ДКСУ №145 22.05.1996 *3р. 

12 МШ-2 Картка обліку малоцінних та 

швидкозношуваних предметів 

-―- -―- -―- *3р. 

13 МШ-3 Замовлення на ремонт або заточування 

інструментів (пристроїв) 

-―- -―- -―- *3р. 

14 МШ-4 Акт вибуття малоцінних та 

швидкозношуваних предметів 

-―- -―- -―- *3р. 

15 МШ-5 Акт на списання інструментів (пристроїв) та 

обмін їх на придатні 

-―- -―- -―- *3р. 

16 МШ-6 Особова картка №_ обліку спецодягу, 

спецвзуття та запобіжних пристроїв 

-―- -―- -―- *3р. 

17 МШ-7 Відомість обліку видачі (повернення) 

спецодягу, спецвзуття та запобіжних 

пристроїв 

-―- -―- -―- *3р. 

18 МШ-8 Акт на списання малоцінних та 

швидкозношуваних предметів 

-―- -―- -―- *3р. 

19 М-1 Журнал обліку вантажів, що надійшли ДКСУ №193 21.06.1996 3р. 

20 М-4 Прибутковий ордер -―- -―- -―- *3р. 

21 М-7 Акт про приймання матеріалів -―- -―- -―- *3р. 

22 М-8 Лімітно-забірна картка -―- -―- -―- 3р. 

23 М-9 Лімітно-забірна картка -―- -―- -―- 3р. 

24 М-10 Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) 

матеріалів 

-―- -―- -―- *3р. 

25 М-11 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє 

переміщення) матеріалів 

-―- -―- -―- *3р. 
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Продовження табл. К.1 
1 2 3 4 5 6 7 

26 М-12 Картка №_ складського обліку матеріалів -―- -―- -―- *3р. 

27 М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на 

складі 

-―- -―- -―- *3р. 

28 М-15 Акт про приймання устаткування -―- -―- -―- **3р. 

29 М-15а Акт приймання-передачі устаткування до 

монтажу 

-―- -―- -―- **3р. 

30 М-17 Акт №_ про виявлені дефекти устаткування -―- -―- -―- **3р. 

31 М-18 Сигнальна довідка про відхилення 

фактичного залишку матеріалів від 

установлених норм запасу 

-―- -―- -―- 3р. 

32 М-23 Акт №_ про витрату давальницьких 

матеріалів 

-―- -―- -―- *3р. 

33 М-26 Картка обліку устаткування для установлення -―- -―- -―- **3р. 

34 М-28 Лімітно-забірна картка № -―- -―- -―- *3р. 

35 М-28а Лімітно-забірна картка № -―- -―- -―- *3р. 

36 КО-1 Прибутковий касовий ордер НБУ №637  15.12.2004 *3р. 

37 КО-2 Видатковий касовий ордер -―- -―- -―- *3р. 

38 КО-3 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових 

касових документів 

-―- -―- -―- 3р. 

39  Меморіальний ордер (додаток 1) НБУ №22 21.01.2004 *3р. 

40  Платіжне доручення (додаток 2) -―- -―- -―- *3р. 

41 0410007 Платіжна вимога (додаток 4) -―- -―- -―- *3р. 

42  Розрахункова чекова книжка (додаток 10) -―- -―- -―- *3р. 

 

 

Умовні позначки та скорочення: 
*Граничний строк зберігання за умови завершення перевірки державними податковими органами 

з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також 

для госпрозрахункових підприємств та організацій, які належать до сфери управління міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії. У разі виникнення суперечок, спорів, 

слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення. 

**Граничний строк зберігання після ліквідації основних засобів. 

Граничний строк зберігання, за відсутності особових рахунків – 75 років. 

 Граничний строк зберігання після завершення виплати допомоги і пенсій. 

(1) Граничний строк зберігання після закінчення журналу. 

75р.-В Для документів, яким встановлено термін зберігання 75 років – В. Обчислення цього 

терміну слід проводити з урахуванням віку людини (позначеного літерою В) на момент 

завершення справи. Тривалість зберігання справи після її закінчення діловодством повинна 

дорівнювати різниці 75 років-В, де В – вік особи на момент завершення справи. 

Пост. (1) Зберігається постійно, до Держархіву не здається. 

ДКСУ – Державний комітет Статистики України; 

НБУ – Національний банк України. 
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 Додаток Л 
Структурно-організаційна модель збору оперативної інформації за показниками витрат по наданню послуг з передачі та постачання 

електроенергії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примітки: РЕМ – районні електромережі; МЕМ – міські електромережі; --- штрих пунктиром локалізовано область збору інформації по ВПП  в рамках 

ЦВ «Витрати» 

Голова правління 

Фінансовий директор 

Наглядова рада 

Бухгалтерія 
Планово-

економічний відділ 
Фінансовий відділ 

Обслуговуючо-

адміністративні  

служби та відділи 

Служба охорони праці  

Служба комунікаційних систем  

Відділ транспорту та 

спецмеханізмів  

Служба закупівель та логістики  

Юридичний відділ  

Інші обслуг. -адмін. відділи  

Відділи по роботі зі 

споживачами та 

реалізації е/е 

Відділ розрахунків зі споживачами 

Відділ контролю 

енергоспоживання 

Відділ балансів е/е 

Відділ комерційного обліку е/е 

Відділ зі зборів дебіторської 

заборгованості 

РЕМ  

1 … N 

МЕМ  

1 … N 

Виробничо-

технічні служби 

та відділи 

Диспетчерська служба 

Служба повітряних ліній 

Служба підстанцій 

Метрологічна служба 

Ремонтно-виробничий 

підрозділ 
Служба з ремонту приладів 

обліку 

 Відділ нових приєднань 

Інші виробничі служби 

http://www.ztoe.com.ua/sluzhba.php?id=10
http://www.ztoe.com.ua/sluzhba.php?id=10
http://www.ztoe.com.ua/sluzhba.php?id=10
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Основні елементи методу управлінського обліку  

Основні елементи методу управлінського 

обліку та напрямки їх поширення 

А
. 

Я
р

у
г
о

в
а

 

[2
0

3
] 

М
. 

Ч
у

м
а

ч
ен

к
о

 

[1
9

9
] 

Т
. 

К
а

р
п

о
в

а
 

[6
5

] 

М
. 

П
у
ш

к
а

р
 

[1
7

2
] 

С
. 

Г
о

л
о

в
 [

4
1

; 

4
2

] 

Л
. 

Н
а

п
а
д

о
в

сь
к

а
 

[1
1

4
] 

1 2 3 4 5 6 7 

І. Планування і контроль       

1. Кошторис затрат фінансово-збутової 

діяльності 
+      

2. Кошторис накладних затрат +      

3. Кошторис центрів відповідальності + +     

4 Бюджетування   +  +  

5. Змінні, напівзмінні  і постійні затрати  + +  +  

6. Точка критичного обсягу виробництва + + + + + + 

7. Гнучкі виробничі кошториси  +   +  

8. Кошториси капітальних вкладень  +     

9. Трансферне ціноутворення  +   +  

10. Планування та нормування затрат + + +  +  

ІІ. Нормування та калькуляція       

1. Стандарт-кост + + + +  + 

2. Директ-кост + + +  + + 

3. Нормативний метод   +    

4. Облік по центрах витрат та центрах 

відповідальності 
+ + + + +  

5. Калькулювання за операціями (функціями) +  +  + + 

6. Калькулювання по процесах   +  + + 

7. Калькулювання по замовленнях   +  +  

8. Стандартні витрати та відхилення по них   +  +  

9. Метод ―тариф-година-машина‖     +  

10. Спеціальні методи розподілу затрат для 

визначення собівартості продукції в комплексних 

виробах 

 +     

11.Нормальне і фактичне калькулювання +      

12. Калькулювання собівартості за системою 

―кайдзен‖ 
     + 

13. АВС-метод      + 

14.Метод ―JIT‖      + 

ІІІ. Економічний аналіз       

1. Імітаційне моделювання +     + 

2. Лінійне програмування +     + 

3. Аналіз відхилень від стандартних витрат 

виробництва 
+      

4. Функціонально-вартісний аналіз +     + 

5. Метод сегментного аналізу +      

6. Аналіз порогу рентабельності + + +    

7. Аналіз динаміки витрат виробництва   +    

8. Технологічний аналіз     +  

9. Кореляційно-регресійний аналіз     + + 
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Продовження табл. М.1 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Метод вищої-нижчої точки     +  

11. Метод візуального прискорення     +  

12. Спрощений статистичний аналіз     +  

13. Метод ланцюгових підстановок  +     

14. Аналіз коливань затрат під впливом  різних 

чинників 
 +     

15. Багатоступінчастий та системний аналіз      + 

16. Побудова кривих економічного розвитку        

IV. Обґрунтування управлінських рішень       

1. Оптимальне використання ресурсів при 

наявності обмежень 
    + + 

2. Прийняття рішень в умовах невизначеності    + +  

3. Лінійне програмування і імітаційне 

моделювання 
+ +   + + 

4. Ціноутворення + +  + + + 

5. Прийняття альтернативних рішень:       

- доцільність прийняття додаткового замовлення 

по цінах нижче звичайних; 
+    +  

- виробляти чи купувати; +  +  +  

- оптимізація розміру замовлення;  + +    

- оптимізація партій замовлення;  +     

- оптимізація використання потужностей;  +     

- інвестиційні рішення;   +  +  

- оновлення асортименту   +    
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Додаток Н 

Внутрішні форми звітності за показниками витрат та їх адміністративного 

регулювання в рамках ЦВ «Витрати» 

  

Таблиця Н.1 

Рекомендована форма внутрішньої звітності за показниками ВПП  Центру 

відповідальності  «Витрати» 

  тис. грн. 

Елементи затрат Сальдо по 

рахунках на 

початок 

періоду 

Нараховані 

зобов’язання (понесені 

витрати) 

Всього Оплачені 

зобов’язання  

Всього Сальдо 

по 

рахунках 

на кінець 

періоду 

Дт Кт 661 65 631 641.. 661 65 631.. Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.Операції з 

виробничими 

запасами (за 

групами, в розрізі 

класифікації) 

 21,6   10,0  10,0   30,1 30,1  1,5 

1.1.Розрахунки з 

постачальниками  

             

1.2.Списання 

виробничих 

запасів  

 21,6   10,0  10,0   30,1 30,1  1,5 

              

2.Розрахунки по 

оплаті праці з 

працівниками ЦВ 

 1,0 12,0    12,0 12,8   12,8  0,2 

2.1.Нараховані 

доходи 

працівникам  

 1,0 12,0    12,0 12,8   12,8  0,2 

2.2.Виплачена 

заробітна плата  

             

3.Розрахунки по 

соціальних 

виплатах 

працівниками ЦВ 

             

3.1.Нараховані 

доходи  

             

3.2.Виплачена 

заробітна плата  

             

4. Розрахунки по 

обов’язкових 

страхових 

внесках 

 0,3  3,9   3,9  4,0  4,0  0,2 

4.1.Нараховані 

страхові внески  

 0,3  3,9   3,9  4,0  4,0  0,2 

4.2.Погашені 

зобов’язання по 

страхових внесках 
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Продовження табл. Н.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5. Витрати по 

екологічній 

безпеці 

виробництва (за 

видами)  

             

5.1. Нараховані 

витрати  

             

5.2.Погашені 

зобов’язання   

             

6. Комунальні 

послуги (за 

ділянками ВПП) 

0,2    1,8  1,8   1,5 1,5   

6.1. Отримані 

комунальні 

послуги  

0,2    1,8  1,8   1,5 1,5   

6.2 Проведено 

оплату 

постачальникам 

послуг 

             

Інші витрати .             

Всього 0,2 22,9 12,0 3,9 11,8  27,7 12,8 4,0 31,6 48,4 0,1 1,9 

 

Таблиця Н.2 

Управлінський облік адміністрування послуг по передачі та постачанню 

електричної енергії 

№ 

з/п 

Наказ №, 

дата 

Деталізація Оцінка виконання 

Мета , 

заходи по 

її 

реалізації 

Термін 

виконання 

виконавці Корисність 

інформації 

своєчасн

ість * 

якісна 

оцінка, 

бали ** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Підготовка 

звітності по 

використаних 

запасах 

№28 

від  

13.05 

2014

р. 

Звітність 

по 

списаних 

виробничи

х запасах  

до 20 числа 

щомісячно 

Матеріальн

о-

відповідаль

ні особи 

Підготовка 

зовнішньої 

звітності за 

показниками 

запасів 

 4 

2 Нарахування 

заробітної плати 

працівникам ЦВ 

       

3 Підготовка 

звітності за 

розрахунками з 

підзвітними 

особами  

       

4 Проведення 

відрахувань 

(розподілу) з 

прибутку  

       

5 Підготовка 

розрахунків 

податку на 

прибуток  

       

6 Інвентаризація 

запасів 
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Продовження табл. Н.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Перевірка робочих 

місць на 

дотримання правил 

техніки безпеки 

праці 

       

8 Проведення 

інструктажів по 

охороні праці 

       

9 Організація 

навчання 

персоналу 

       

10 Перевірка на 

дотримання норм 

зберігання 

хімічних матеріалів 

та нафтопродуктів 

       

11 Взяття норм 

підземних вод та 

грунтів на 

територіях 

районних дільниць 

(в місцях 

розміщення 

трансформаторних 

підстанцій) 

       

 …….        

 

*запропоновано систему оцінювання 1-5 балів : 

до 1-го бала – практично завдання не виконано; 

2-3 бала – виконано  із запізненням  без обгрунтування причин; 

4 бала – виконано з нетривалим відставанням (об’єктивні причини); 

5 балів – виконано вчасно. 

 

** запропоновано систему оцінювання 1-12 балів: 

до 3-х балів – розпочато виконання  

4-7 балів – поставлені завдання виконані в обсягах, що не перевищують половини запланованих (затверджених 

в наказі) ; 

8-10 балів – в більшості завдання виконано; 

11-12 балів – в результатів виконання заходу досягнуто кінцевого результату – цілі. 
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Додаток П 

Таблиця П.1 

Рекомендована структура наказу про облікову політику для управлінського 

обліку витрат на передачу та постачання електроенергії для 

енергопостачальних компаній  

№ 

з/п 

Питання, що потребують 

визначення та 

затвердження 

Альтернативні методи Інформаційна база 

внутрішньо-

господарський 

облік 

облік 

адмініструван

ня операцій   

1 2 3 4 5 

1 Відповідно Методичних рекомендацій (наказ МФУ  №635) 
1. Методи оцінки списання 

виробничих запасів 

Ідентифікованої собівартості відповідної 

одиниці запасів*, середньозваженої 

собівартості, собівартості перших за часом 

надходження запасів (ФІФО), нормативних 

затрат, ціни продажу 

+ - 

2. Періодичність визначення 

середньозваженої 

собівартості одиниці 

запасів 

За кожною операцією списання запасів, за 

місяць, за квартал 

+ - 

3. Порядок обліку та 

розподілу транспортно-

заготівельних витрат 

Ідентифіковані ТЗВ – на рахунках обліку 

відповідних запасів, що були доставлені; не 

ідентифіковані – на рах.209 з відповідним 

розподілом та списанням в кінці місяця 

+ - 

4. Методи амортизації 

задіяних в операціях 

передачі та постачання 

електроенергії 

необоротних активів 

Для основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів: прямолінійний, 

зменшення залишкової вартості, прискореного 

зменшення залишкової вартості, кумулятивний, 

виробничий. 

   Для малоцінних необоротних матеріальних 

активів і бібліотечних фондів: 50% вартості у 

першому місяці використанні та решта 50% - 

при списанні, 100% у першому місяці 

використання. 

+ - 

5. Вартісні ознаки предметів, 

що входять до складу 

малоцінних необоротних 

матеріальних активів 

Балансова вартість до 2500грн. за одиницю 

(без ПДВ, якщо) 

+ - 

6. Періодичність зарахування 

сум дооцінки необоротних 

активів до нерозподіленого 

прибутку 

На момент реалізації необоротних активів, що 

були переоцінені; на дату підготовки звітності 

+  

7. Перелік створюваних 

забезпечень майбутніх 

витрат і платежів, 

методика їх створення 

На виплату відпусток працівникам, додаткове 

пенсійне забезпечення, виконання гарантійних 

зобов’язань, реструктуризацію, виконання 

зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо 

+ - 

8. Перелік і склад змінних і 

постійних 

загальновиробничих 

витрат, базу їх розподілу  

Перелік витрат, що обліковуються на рахунках 

23 «Виробництво» та 91 «Загальновиробничі 

витрати»; методика списання витрат з рах. 91 

на рах. 23 та 90 «Собівартість реалізації» в 

кінці звітного періоду 

+ - 

9. Перелік і склад статей 

калькулювання виробничої 

собівартості послуг з 

передачі та постачання 

електроенергії 

 + - 
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Продовження табл. П.1 
1 2 3 4 5 

10. Поріг суттєвості щодо 

окремих об’єктів обліку 

Установити межу суттєвості для: 

• виробничих запасів, зобов’язань компанії 

підприємства, – 5 % підсумку всіх активів, 

зобов'язань і власного капіталу, відповідно; 

• витрат на надання послуг з передачі та 

постачання електроенергії – 2 % чистого 

прибутку (збитку) ; 

• проведення переоцінки або зменшення 

корисності об'єктів основних засобів – 

відхилення залишкової вартості від їхньої 

справедливої вартості у розмірі 10 % такого 

відхилення 

+ - 

11. Переоцінка необоротних 

активів: критерії, 

періодичність 

Періодичність проведення переоцінки – на дату 

складання річного балансу, на кінець звітного 

кварталу; допустима межа відмінності  між 

балансовою вартістю та справедливою вартістю 

об’єкта (5%,  10%) 

+ - 

Додатково до Методичних рекомендацій (наказ МФУ  №635) 
12. Склад комісії для 

визначення строку 

корисного використання 

необоротних активів 

Не менше у 3-х спеціалістів, голова – керівник 

енергетичної компанії 

+ + 

13. Робочий план рахунків (з 

субрахунками 

аналітичного обліку) 

Введення субрахунків аналітичного обліку за 

рахунками 901-903, 23,91, 92,93,94, 641, 642, 

631,377, 685 та ін. 

+  

14. Затвердження форм 

внутрішньої звітності за 

результатами діяльності 

центрів відповідальності 

Звітність щомісячна, в окремих визначених 

випадках  - подекадна. Відповідальні  особи за 

підготовку – бухгалтер (економіст), менеджер 

(начальник районної дільниці електромереж ) 

+ + 

15. Узагальнення інформації  

Журналу розпоряджень 

щодо забезпечення послуг 

з передачі та постачання 

електроенергії   

 + + 

16 Порядок оприбуткування 

матеріальних цінностей, 

одержаних на безоплатній 

основі 

Склад комісії з числа фахівців не менше 3-чол. 

Оцінка  справедливою вартістю, звичайною 

ціною на основі методів ст.33 Податкового 

Кодексу України   

+ + 

17 Графік документообігу за 

етапами збору, 

узагальнення та передачі 

інформації управлінського 

обліку  

Відповідно до затверджених термінів подання 

внутрішньої звітності  

+ + 

* курсивом виділено рекомендації  здобувача щодо вибору методів з наступним затвердженням їх в наказі 
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Додаток С 
 

ІНТЕГРОВАНА ПОЛІТИКА 

ПАТ «N - обленерго» У СФЕРІ ЯКОСТІ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (фрагмент : в контекст надання послуг з  постачання 

та розподілу електричної енергії) 

 

Компанія ПАТ «N - обленерго» е великим енергетичним підприємством України, яке 

здійснює постачання та розподіл електричної енергії на території N - області. 

Підвищення задоволеності наших споживачів та всіх зацікавлених сторін при високій 

економічності та надійності виробництва, збереження життя та здоров'я нашого персоналу, 

працівників підрядних організацій, населення, а також охорона навколишнього середовища є 

важливими пріоритетами у нашій роботі. 

В своїй діяльності ми зобов'язуємося:  

1. Дотримуватись вимог Українського Законодавства та Корпоративних правил у сфѐрі 

якості, охорони праці та охорони навколишнього середовища. 

2. Бути надійним постачальником електричної енергії, виконувати договірні 

зобов'язання, оскільки основою успіху нашого підприємства ми вбачаємо в побудові та збереженні 

довготривалих відносин з нашими споживачами. 

3. Постійно поліпшувати систему управління з якості, охорони здоров'я та безпеки 

праці, охорони навколишнього середовища, використовуючи Інтегровану систему управління, 

шляхом проведення аналізу, коригувальних та запобіжних дій, а також застосовуючи сучасні 

методи управління, що відповідають вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 та 

OHSAS 18001. 

4. Забезпечувати постійне покращення показників з якості, охорони здоров'я та безпеки 

праці, екологічної ефективності виробництва та запобігання забрудненню навколишнього 

середовища шляхом планування та проведення необхідних заходів на етапах (в процесах) 

постачання та розподілу електричної енергії. 

5. Використовувати методи та кращу практику виконання робіт, що скеровані на 

задоволення вимог та очікувань споживача, попередження можливих аварійних ситуацій, та, як 

наслідок, шкідливого впливу виробничих факторів на здоров'я персоналу, та запобігання 

забрудненню навколишнього природного середовища. 

6. Раціонально використовувати трудові, матеріальні та енергетичні ресурси. 

7. Застосовувати дисциплінарні заходи до порушників Правил, Політик, Положень та 

норм в сфері якості, охорони здоров'я та безпеки праці, охорони навколишнього середовища. 

8. Навчати та спонукати персонал до здійснення своєї діяльності з розумінням 

відповідальності за якість наданих послуг, стан охорони здоров'я та безпеки праці та 

навколишнього середовища. 

9. Здійснювати відкритий діалог з громадськістю про діяльність підприємства у 

напрямку задоволеності споживачів, охорони навколишнього середовища, охорони здоров'я та 

безпеки праці. 

10. Доводити до підрядних організацій, які виконують роботи на виробничих об’єктах 

підприємства, вимоги, що діють у напрямку управління якістю, охорони навколишнього 

середовища, а також професійного здоров'я та безпеки, та вимагати беззаперечного дотримання 

цих вимог. 

11. Розробляти та впроваджувати довгострокові програми з врахуванням суттєвих 

екологічних аспектів, ризиків по охороні праці та попереджувати невідповідності за рахунок 

аналізу й моніторингу діючих процесів. 

КОЖЕН ПРАЦІВНИК КОМПАНІЇ, розуміючи та беручи на себе відповідальність за своє 

життя та здоров'я, а також за життя та здоров'я своїх колег, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ зупинити виконання 

будь-якої роботи, якщо не передбачені всі заходи захисту, або робота виконується з порушенням 

вимог правил охорони праці, політик, положень в сфері якості та екології. 
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Вище керівництво Компанії бере на себе відповідальність за показники у сфері якості, 

охорони праці та охорони навколишнього середовища та зобов’язується забезпечувати виконання 

зазначеної Політики всіма необхідними ресурсам та приймати управлінські, інвестиційні рішення 

у відповідності до Політики . 

Кожен працівник несе особисту відповідальність за їх реалізацію в межах своєї компетенції . 

Ця Політика розповсюджується на всі структурні підрозділи ПАТ «N - обленерго» і. 

визначає загальну роботу у сфері якості, охорони праці та довкілля. 
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Додаток Р 

 

Таблиця Р.1 
Аудитор: ________ 

Період перевірки: 01.01.201_ – 31.12.201_ 

Номер (шифр документу): ПлА 1-10.11 

 

План управлінського аудиту витрат на ремонти N-обленерго 
 

№ 

п/п 

 

Етап перевірки 

 

Джерела інформації 

для отримання 

аудиторських 

доказів 

Необхідні аудиторські процедури 

 

Методи 

аудиторської 

перевірки 

1 2 3 4 5 

1.  Перевірка 

організації 

складського 

господарства, стану 

зберігання 

матеріалів, 

запчастин та ПММ 

 

Статутні документи, 

накази по компанії, 

посадові інструкції 

працівників 

складського 

господарства та по 

РЕМах, договори з 

організаціями, які 

надають послуги 

охорони 

 

1. Перевірити організацію складського 

господарства і контрольно-перепускної 

системи.  

2. Оцінити стан і місткість складських 

приміщень для зберігання запасів.  

3. Перевірити своєчасність сертифікації 

вимірювальних приладів. 

 4. Оцінити стан охорони території 

центральних складів та складського 

господарства по РЕМах. 

 5. Перевірити порядок вивозу цінностей 

з території компанії і видачу 

довіреностей на їх отримання 

Юридична і 

нормативно-

правова, візуальна 

перевірки 

 

2.  Перевірка наявності 

матеріалів, 

запчастин та ПММ 

на 

енергопостачальній 

компанії 

 

Наказ про облікову 

політику, договори 

про матеріальну 

відповідальність, 

інвентаризаційні 

описи, звіряльні 

відомості, картки 

складського обліку, 

пояснювальні 

записки, накази 

керівників служб та 

відділів 

 

1. Перевірити наявність договорів з 

матеріально відповідальними особами.  

2. Перевірити порядок проведення 

інвентаризації.  

3. Зіставити дані інвентаризаційних 

описів з даними оперативного обліку. 

 4. Перевірити порядок урегулювання 

інвентаризаційних  різниць. 

 5. Перевірити правильність і 

своєчасність відображення в обліку 

інвентаризаційних різниць. 

6. Визначити стан матеріальної 

відповідальності за збиток, заподіяний 

компанії.  

7. Перевірити відповідність визнання 

матеріалів, запчастин та ПММ активами  

П(с)БО  9 "Запаси"  

Взаємна, 

арифметична, 

візуальна 

перевірки, методи 

фактичної 

перевірки 

(контрольні 

виміри, 

інвентаризація) 

 

3.  Перевірка 

надходження 

матеріалів, 

запчастин та ПММ 

на 

енергопостачальній 

компанії та по її 

РЕМах 

 

Наказ про облікову 

політику, картки 

складського обліку, 

матеріальні звіти, 

накладні і рахунки-

фактури, договори  

постачання, купівлі-

продажу, обміну 

майна, податкові 

накладні, 

платіжні доручення 

1. Перевірити повноту оприбутковування 

запасів.  

2. Перевірити організацію контролю за 

зберіганням, використанням і 

погашенням довіреностей.  

3. Перевірити правильність 

оприбуткування матеріалів та запчастин 

відповідно до накладних, платіжних 

доручень та рахунків-фактур, та, 

відповідно,  відображення в обліку їх 

надходжень.  

4. Перевірити оприбуткування ПММ на 

відповідність кількості та цінам згідно 

договорів на постачання та інших 

первинних документів (рахункам, 

накладним тощо). 

Взаємна, 

арифметична, 

візуальна 

перевірки, методи 

фактичної 

перевірки 

(контрольні 

виміри, 

інвентаризація) 
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Продовження табл.Р.1 
1 2 3 4 5 

   5. Перевірити відповідність нормам 

П(с)БО  9 "Запаси" визначення первинної 

вартості запасів.  

6. Перевірити своєчасність пред'явлення 

претензій щодо якості і кількості 

матеріалів та запчастин 

 

4.  Перевірка вибуття 

матеріалів, 

запчастин та 

ПММ на ремонтні 

роботи 

 

Накладні на відпуск, 

лімітно-забірні картки, 

картки складського 

обліку, матеріальні 

звіти, накладні, накази, 

акти, відомості, накази 

про відпуск 

1. Перевірити законність списання 

матеріалів та запчастин при втратах, 

дотримання порядку оформлення.   

2. Перевірити законність та правомірність 

видачі карток для водіїв на ПММ. 

3. Перевірити правильність застосування 

норм природного убутку при виявленні 

недостач 

4. Перевірити дотримання лімітів 

відпуску запчастин та матеріалів.  

5. Перевірити дотримання встановлених 

норм видачі та підстав видачі карток на 

ПММ відповідно до закріпленого за 

водіями автотранспорту. 

6. Перевірити достовірність і 

своєчасність відображення в обліку 

операцій щодо списання матеріалів, 

запчастин та ПММ. 

 7. Перевірити відповідність нормам 

П(с)БО 9 "Запаси" методів оцінки запасів 

при відпуску їх на ремонтні роботи або 

іншому вибутті відповідно до наказу про 

облікову політику і фактично. 

Взаємна, 

арифметична, 

візуальна 

перевірки, 

простежування, 

методи фактичної 

перевірки 

(контрольні 

виміри, 

інвентаризація), 

звірки даних 

аналітичного 

обліку матеріалів, 

запчастин та ПММ 

і розрахунків 

з постачальниками 

5.  Перевірка 

виконання 

затверджених 

обсягів ремонтних 

робіт відповідно 

до 

бухгалтерського 

обліку 

Накази 

Мінпаливенерго щодо 

затвердження обсягів 

виконання ремонтів 

ліній електромереж, 

внутрішні накази та 

розпорядження по 

енергопостачальній 

компанії, встановленої 

відомчої звітності по 

ремонтах (напр., Звіту 

щодо використання 

ремонтного фонду, 

Звіту щодо 

капітального ремонту 

об’єктів 

розподільчих 

електричних мереж, 

макет 716 і т.п); 

первинні документи по 

списанню матеріалів, 

запчастин та ПММ 

1. Перевірити звітну інформацію щодо 

фізичних обсягів проведених робіт на 

відповідність затвердженим Наказам 

Мінпаливенерго. 

2. Зіставити звітну інформацію щодо 

фізичних обсягів робіт (заміни опор, 

проводів, ізоляторів, ремонтів ТП, 

силових трансформаторів, вимикачів і 

т.п.) з даними синтетичного обліку та 

Головною книгою. 

3. Провести перехресну звірку відомчої 

звітності по ремонтах з іншими формами 

звітності на предмет відповідності 

величини витрат по поточних та 

планових ремонтах. 

4. Перевірити первинну документацію 

(акти виконаних робіт,  наряди на 

виконання робіт, матеріальні звіти і т.п.) 

по відповідним видам робіт і їх 

відображення у звітності. 

 

Взаємна, 

арифметична, 

візуальна 

перевірки, 

простежування, 

документальна 

перевірка, 

перевірка по суті 

(законність і 

доцільність 

операції; 

правильність 

віднесення на 

рахунки і статті)  

6.  Підтвердження 

витрат по 

ремонтах 

(матеріалах, 

запчастинах і 

ПММ) у 

фінансовій 

звітності 

 

Фінансова звітність, 

відомості аналітичного 

обліку, дані 

синтетичного обліку 

 

1. Перевірити відповідність даних 

аналітичного обліку даним синтетичного 

обліку, Головної книзі, звітності.  

2. Перевірити достовірність даних по 

залишках матеріалів, запчастин та ПММ 

у фінансовій звітності. 

 

Взаємна, 

арифметична, 

візуальна 

перевірки, методи 

фактичної 

перевірки 

(контрольні 

виміри, 

інвентаризація) 
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Таблиця Р.2 
Аудитор: ________ 

Період перевірки: 01.01.201_ – 31.12.201_ 

Номер (шифр документу): ПрА_матер 1-10.11 

 

Програма управлінського аудиту матеріалів, запчастин та паливно-

мастильних матеріалів 

 
Загальні 

завдання 

аудиту 

Конкретні  

завдання  

аудиту 

 

Процедури аудиту 

Обсяг 

перевірки 

Термін 

проведення 

Виконавець 

1 2 3 4 5 6 

Реальність 

існування 

Виробничі 

матеріали,  

запчастини та 

ПММ відображені 

на рахунках, 

представляють 

собою повний 

перелік 

виробничих 

запасів,  якими 

володіє 

підприємство або 

ці активи 

знаходяться у 

наявності, дорозі, 

на 

відповідальному 

зберігання 

Спостереження за здійсненням 

інвентаризації матеріалів, 

запчастин та ПММ на 

центральному складі та по 

РЕМах компанії 

вибірковий   

Перевірка документального 

оформлення і відображення 

результатів інвентаризації в 

обліку 

Огляд матеріалів, запчастин та 

ПММ, які є в наявності 

Порівняння сум залишку 

матеріалів, запчастин та ПММ у 

картках складського обліку 

запасів із залишками по даних 

синтетичного обліку та у 

Головній книзі 

Перевірка поточних 

господарських операцій 

протягом року з метою 

підтвердження залишків на 

кінець року як результату 

   

Права і 

обов’язки 

Матеріали,  

запчастини та 

ПММ не 

включають 

найменувань, які 

не належать 

підприємству 

Перевірка договорів постачання, 

платіжних документів, 

документів на оприбуткування 

матеріалів,  запчастин та ПММ. 

вибірковий   

На основі опитування, 

підтверджень заборгованостей, 

банківських підтверджень 

визначають наявність матеріалів,  

запчастин та ПММ, які були 

заставлені, передані для 

забезпечення боргу 

 Підприємство має 

право власності на 

виробничі запаси 

Вивчення первинних документів 

на оприбуткування матеріалів,  

запчастин та ПММ (договорів 

купівлі – продажу, накладних, 

товаро-транспортних накладних, 

рахунків-фактур, вантажних 

квитанцій) 
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Продовження табл. Р.2 

1 2 3 4 5 6 

Повнота 

обліку 

Перелік 

матеріалів,  

запчастин та ПММ 

точно складається, 

поповнюється, 

підраховується, а 

підсумкові дані 

належним чином 

відображені на 

рахунках 

Перевірка наявності і 

правильності оформлення 

первинних документів, які 

підтверджують рух матеріалів,  

запчастин та ПММ 

вибірковий   

Наявність та якість аналітичного 

обліку та його відповідність 

даним синтетичного обліку 

Перевірка відповідності даних 

товарно-матеріальних звітів по 

складах з даними регістру 

синтетичного обліку 

Прослідковування відображення 

операцій з придбання матеріалів,  

запчастин та ПММ у первинних 

документах, регістрах 

аналітичного і синтетичного 

обліку, головній книзі. 

Прослідковування відображення 

операцій повернення, уцінки, 

втрати матеріалів,  запчастин та 

ПММ. 

Факт події Операції із 

матеріалів,  

запчастин та 

ПММ, віднесені до 

відповідного 

звітного періоду 

Перевірка правильності 

віднесення операцій по руху 

товарно-матеріальних цінностей 

до відповідного звітного періоду 

(зіставлення дат здійснення 

операцій у первинних 

документах з датами  записів у 

облікових регістрах). 

вибірковий   

Подання і 

розкриття 

Матеріали,  
запчастин та ПММ 
достовірно 
розкриті у 
відомчій звітності 
по виконанню 
ремонтів та у 
фінансовій 
звітності надається 
відповідне 
розкриття 
інформації 
відносно методів, 
які 
використовуються 
для оцінки запасів 
у примітках 

Арифметична перевірка статей 

на правильність застосування 

одиниць виміру. 

Перевірка включення до статті 

―виробничі запаси‖ в фінансовій 

звітності  вартості  запасів 

сировини, основних і 

допоміжних матеріалів, палива,  

запасних частин, матеріалів, 

призначених для ремонтних 

робіт. 

вибірковий   

Оцінка Матеріали,  

запчастин та ПММ 

оцінюються у 

відповідності з 

прийнятими 

принципами 

бухгалтерського 

обліку 

Перевірка систематичності 

застосування одного методу 

оцінки матеріальних ресурсів  

вибірковий   

Документальна перевірка 

вартості сировини на підставі 

рахунків-фактур, накладних, 

договорів. 
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Продовження табл. Р.2 

1 2 3 4 5 6 

 Операції по 

виробничих 

запасах 

відображені у 

належній сумі 

(арифметична 

правильність) 

Перевірка арифметичної точності 

записів первинних документів на 

придбання, продаж та 

переміщення всередині 

підприємства матеріальних 

ресурсів (матеріалів, запчастин, 

ПММ). 

 

   

Своєчасність і 

правильність 

уцінки матеріалів,  

запчастин та ПММ 

Перевірка правильності і 

точності розрахунків уцінки 

матеріалів, запчастин, ПММ 

відповідно до чистої вартості 

реалізації. Обгрунтованість 

визначення чистої вартості 

реалізації. Перевірка 

правильності документального 

оформлення уцінки. Перевірка 

правильності уцінки та обліку 

бракованих запчастин та 

матеріалів. 

Оцінка нестач Перевірка правильності 

визначення розміру 

відшкодування збитків нестачі 

матеріалів, запчастин, ПММ. 

Перевірка правильності 

розрахунку природних втрат та 

їх списання в межах 

встановлених норм. 

Продовження дод. М 
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Додаток Т1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Т1.1. Алгоритм реалізації управлінського аудиту в умовах інтегрованої системи управління якістю  

Рішення щодо проведення 

внутрішнього аудиту витрат

Організаційний етап

Формування аудиторської 

групи, визначення мети та 

постановка завдань аудиту 

витрат

Документальний етап

Складання переліку 

документів та облікових 

регістрів, які підлягають 

перевірці

Перевірка умов визнання витрат, окремих статей витрат, 

порядок їх відображення в обліку та віднесення на собівартість

Аудит витрат на 

передачу е/е

Аудит адміністративних 

витрат
Аудит інших 

операційних витрат

Аудит матеріальних 

витрат

Аудит витрат на оплату праці 

та відрахування на соцзаходи
Аудит амортизаційних 

відрахувань

Аудит інших 

операційних витрат

Дослідження закриття витратних 

рахунків 8-го класу

Аудит витрат на 

виробництво 

Розподіл загально-

виробничих витрат

Закриття 9-го класу 

рахунків

Систематизація 

зібраних 

аудиторських 

доказів

Аналіз витрат 

господарської 

діяльності

Формування 

висновків 

аудиту

Звіти щодо 

виявлених 

невідповідностей

Проведення 

підсумкової 

наради

Розробка коригувальних 

заходів щодо підвищення 

ефективності управління 

операційними витратами

Підготовка 

звіту на 

наслідками 

аудиту

Звіт щодо 

виконання 

коригувальних 

заходів

Підготовка плану аудиту, вибір 

методів та прийомів проведення 

внутрішнього аудиту 

Визначення (вибір) 

аудиторських процедур збору 

доказів

Підготовка (розробка) 

робочих документів 

аудиторів

Регламентаційно-методичний етап

Перевірка правильності 

віднесення  витрат до 

відповідних груп витрат (з 

передачі та/або постачання 

електроенергії та витрат 

від надання інших 

додаткових послуг) 

За економічними елементами

Аудит витрат на 

постачання е/е

Аудит загально-

виробничих витрат

Аудит витрат по 

іншим послугам

За видами діяльності

За видами діяльності 

Аудит витрат на передачу е/е Аудит витрат на постачання е/е Аудит витрат по іншим додатковим 

послугам 

Оцінка виконання управлінських рішень 

щодо оптимізації витрат 

Аудит закриття 

23-го рахунку 

Аудит закриття 

рах.9-го класу 

Виробнича с/в (90-ті рах.) 

Адмін. витрати (92 рах.) 

Інші операц. витрати  

(94 рах.) 
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Додаток Т2 

 

Порядок проведення перевірки витрат на постачання та передачу 

електроенергії енергопостачальної компанії 

 

1. Аудит матеріальних витрат. Перевіряючи достовірність віднесення, 

обліку та відображення матеріальних витрат  га передачу та постачання 

електроенергії (далі – ВПП) слід звертати увагу на наступне: 

− правильність визначення собівартості матеріальних ресурсів (оцінки 

виробничих запасів, які включені до собівартості; ведення складського і 

фінансового обліку; правильність оформлення первинних облікових документів 

і відображення господарських операцій на синтетичних рахунках); 

− відповідність методу оцінки виробничих запасів обраному методу в наказі про 

облікову політику; 

− правомірність віднесення ВПП до прямих матеріальних (включаються лише ті, 

які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкту витрат); 

− правильність норм ВПП відповідно до технічних норм, нормативів та інших 

параметрів виробничого процесу, що фіксуються технічною документацією; 

− правильність віднесення матеріальних витрат, які були понесені при здійсненні 

постачання та/або передачі електроенергії, на  аналітичний рахунок 

відповідного виду діяльності; 

− відповідність норм списання сировини на вироблення продукції; 

− правильність відпуску матеріальних ресурсів на адміністративні та інші 

потреби; 

− правильність вибуття запасів у випадках форс-мажорних обставин (напр., для 

ліквідації аварій в електромережах від природніх негод). 

Обов’язково перевіряється правильність віднесення матеріальних витрат в 

розрізі груп місць виникнення ВПП, а також закриття рахунку 80 «Матеріальні 

витрати» відповідно на 23 «Виробництво». 

Виявлені помилки в процесі проведення внутрішнього аудиту матеріальних 

витрат оформляються в робочий документ, у якому аудитор здійснює розрахунок і 

зіставлення фактичної наявності, надходження й вибуття матеріальних ресурсів, які 

знайшли відображення на рахунках обліку та в облікових регістрах. 

 

2. Аудит витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи. При 

перевірці достовірності та правильності формування витрат на оплату праці 

працівників, задіяних та надання послуг з передачі та постачання електроенергії, 

потрібно, використовуючи первинні документи, порівняти обсяги фактично 

виконаних робіт з встановленими галузевими нормами (напр., СОУ 40.1-00130044-

834:2010 "Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж", і 

т.д.), порівняти розцінки з тарифними ставками працівників за відповідними 

розрядами робіт і кількість годин, які вимагається для їх виконання (за даними 

тарифно-кваліфікаційного довідника).  
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В цілому, внутрішній аудит ВПП в частині оплати  праці та відрахувань на 

соціальні заходи має на меті: 

- перевірку дотримання норм законодавства про працю за такими базовими 

напрямками як форми, системи та види оплати праці; порядок прийому 

працівників в штат та працівників за цивільно-правовими угодами; порядок 

звільнення працівників; дотримання діючого колективного договору та його 

положень в частині оплати праці; організація обліку робочого часу та праці і 

т.д. 

- перевірку правильності нарахування заробітної плати (повноти нарахування 

заробітної плати та своєчасності; точності здійснення нарахувань на фонд 

оплати праці і порядок їх включення до собівартості електроенергії, товарів, 

робіт, послуг; вибірковий перерахунок нарахованої та виплаченої заробітної 

плати і т.д.); 

- перевірку правильності відрахувань у фонди соціального страхування та 

включення даних сум до собівартості електроенергії, товарів, робіт, послуг. 

Аудитором можуть бути виявлені такі порушення в обліку витрат на оплату 

праці: неправильне застосування норм; неправильне застосування розцінок, що 

призводить до неправильного нарахування заробітної плати, заниження (завищення) 

собівартості продукції; необґрунтоване отримання премій; недотримання принципу 

виробничої направленості витрат (фактор включення до собівартості основної 

діяльності витрат на оплату праці працівників, зайнятих в інших видах діяльності) 

тощо. 

Слід також звернути увагу на правильність віднесення витрат на оплату праці 

в розрізі груп місць виникнення витрат (передачі електроенергії, постачання, 

адміністративних, загальновиробничих та інших витрат), і точності закриття 

рахунку 81 «Витрати на оплату праці» та 82 «Відрахування на соціальні заходи» на 

23 «Виробництво» (на аналітичний рахунок відповідного виду діяльності), 90 

«Виробнича собівартість», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні 

витрати». 

Виявлені помилки в процесі проведення внутрішнього аудиту витрат на оплату 

праці та відрахувань на соціальні заходи оформляються в робочий документ, у 

якому аудитор здійснює розрахунок і зіставлення фактично нарахованої та виданої 

заробітної плати, які були відображені на рахунках обліку та в облікових регістрах. 

3. Аудит амортизаційних відрахувань. Вивчаючи правильність здійснення 

амортизаційних відрахувань виробничого обладнання, задіяного на виконання 

послуг з передачі та постачання електроенергії, першочергово необхідно перевіряти 

обґрунтованість віднесення таких сум на собівартість електроенергії, товарів, робіт, 

послуг. Таким чином, основні напрями аудиторської перевірки амортизаційних 

відрахувань наступні: 

- здійснити перевірку визначення первісної (справедливої) вартості основних 

засобів на відповідність обраній обліковій політиці та норм законодавства. 

Дослідити (методом вибіркової перевірки), чи не включаються до первісної 

вартості суми непрямих податків; загальногосподарські витрати, які не 
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відносяться безпосередньо до даного основного засобу; відсотки банківських 

кредитів, за рахунок яких були придбані основні засоби тощо. 

- перевірити коректність віднесення основних засобів до відповідних місць 

виникнення витрат з подальшим їх розподілом між етапами (місцями, 

ділянками, виконавцями) такого виду діяльності; 

- уточнити, чи проводилась (якщо так-то коли) переоцінка основних засобів, 

вивчити алгоритм визначення залишкової вартості заміщення (відтворення) 

активу, визначення ринкової вартості активу; 

- перевірити правильність групування основних засобів на функціональні групи 

відповідно до розділу 4 Методики оцінки активів суб’єктів природних 

монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері 

комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої 

Наказом Фонду державного майна України 12.03.2013  №293 (для тих 

енергопостачальних компаній, які переходять, або перейшли на стимулююче 

регулювання); 

- встановити обґрунтованість та правильність використання обраних методів 

нарахування амортизації відповідно до існуючих галузевих вимог, 

законодавства та облікової політики; 

- перевірити точність та коректність проведення амортизаційних відрахувань 

(зносу) основних засобів, вивчити відповідні первинні документи, 

проаналізувати рахунки бухгалтерського обліку та облікові регістри. 

Під час внутрішнього аудиту амортизаційних відрахувань обов’язково 

потрібно перевірити коректність закриття рахунку 83 «Амортизація» на 23 

«Виробництво» (на аналітичний рахунок відповідного виду діяльності), 90 

«Виробнича собівартість», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні 

витрати». 

Виявлені помилки в процесі проведення аудиту амортизаційних відрахувань 

оформляються в робочий документ. 

 

4. Аудит інших операційних витрат. На даному етапі перевіряються витрати, 

які пов’язані із здійсненням постачання та/або передачі електроенергії та які не 

відносяться на собівартість електроенергії, товарів, робіт, послуг. Тобто це ті інші 

витрати операційної діяльності, які обліковуються на рахунку 84 «Інші операційні 

витрати» (витрати на відрядження, плата за розрахунково-касове обслуговування, 

сума податків, зборів, обов'язкових платежів, сума фінансових санкцій орендна 

плата, тощо). 

До основних напрямів перевірки відображення в обліку інших операційних 

витрат відноситься: 

- перевірка правильності визначення витрат на оплату послуг банків за 

розрахунково-касове обслуговування, порівняння їх зі ставками та сумами, 

вказаними в договорах; 

- перевірка правильності віднесення, накопичення та списання витрат до статті 

«Представницькі витрати»; 
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- перевірка наказів на відрядження та звітів про використання коштів виданих 

на відрядження або під звіт; 

- вивчення правильності відображення в обліку сплачених штрафів, 

економічних санкцій, пені, неустойок. Штрафи, економічні санкції, пені, 

неустойки, суми претензій за штрафними санкціями, по яких минув термін 

оскарження і які були визнані компанією або ж присуджені арбітражем, 

відносяться на інші операційні витрати. 

- дослідження правильності визначення собівартості реалізованої іноземної 

валюти, виробничих запасів; 

- встановлення правильності списання сумнівних та безнадійних боргів; 

- перевірка підстав для відображення втрат від курсових різниць, уцінки 

запасів; 

- перевірка дотримання обраної бази розподілу щодо віднесення інших 

операційних витрат до виробничої собівартості електроенергії, товарів, робіт, 

послуг. 

Аудитору необхідно звернути увагу та перевірити закриття рахунку 84 «Інші 

операційні витрати» та 85 «Інші витрати», провести чітке розмежування витрат, які 

включаються до собівартості (закриваються на рахунок 23 «Виробництво» і рахунки 

9-го класу), і витрат, які списуються на фінансовий результат (закриваються на 

рахунок 79 «Фінансовий результат»). 

При вивченні та проведенні аналізу витрат операційної діяльності 

енергопостачальної компанії внутрішнім аудиторам обов’язково слід приділити 

увагу методиці розподілу загальновиробничих витрат, які відображаються на 

рахунку 91 «Загальновиробничі витрати».  

Загальновиробничі витрати, пов’язані з організацією виробництва, 

виконанням робіт, наданням послуг з передачі та постачання електроенергії, які не 

можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного виду діяльності, 

розподіляються відповідно до встановленої бази.   Нерозподілені загальновиробничі 

витрати включаються до собівартості реалізованої або переданої електроенергії, 

додаткових робіт, послуг і розглядаються як витрати того звітного періоду, в якому 

виникли.   

Тому, внутрішні аудитори перевіряють дотримання баз розподілу 

загальновиробничих витрат енергопостачальної компанії, а саме: 

 загальновиробничі витрати (з ними також і адміністративні та витрати 

допоміжного виробництва), які неможливо прямо віднести до відповідного виду 

діяльності, розподіляються пропорційно прямим витратам, віднесеним до передачі 

та постачання електроенергії, за винятком витрат на закупівлю електроенергії на 

ОРЕ (п.5.2 постанови НКРЕ від 26.07.2013 №1031); 

 загальновиробничі витрати, які включаються у вартість додаткових робіт 

(послуг), пов'язаних із ліцензованою діяльністю, розподіляються на базі прямих 

витрат на оплату праці (п.2.3.4 постанови НКРЕ від 25.12.2008 р. №1522).  

 При перевірці вищевикладених умов аудитор також перевіряє правильність 

відображення результатів розподілу на рахунках бухгалтерського обліку. 
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В енергопостачальних компаніях, які працюють на рахунках 8-го та 9-го 

класу, загальновиробничі витрати узагальнюються на дебеті рахунку 91 

«Загальновиробничі витрати», а в кінці звітного періоду (місяця) розподілені 

загальновиробничі витрати списуються на рахунок 23 «Виробництво», а 

нерозподілені – на рахунок 90 «Собівартість реалізації». 

Протягом всього періоду проведення внутрішнього аудиту витрат 

енергопостачальної компанії аудиторам слід вести записи в робочих документах 

аудитора, які, в підсумку, допоможуть визначити ступінь точності та коректності 

відображення даних на рахунках бухгалтерського обліку, а також провести 

класифікацію витрат, не включених до собівартості електроенергії, товарів, робіт, 

послуг. 

По завершенню проведення аудиту витрат проводиться систематизація 

зібраних аудиторських доказів, здійснюється загальний аналіз щодо дотримання 

всіх принципів ведення обліку витрат та зіставлення зібраних аудиторських свідчень 

з встановленими критеріями аудиту. Після цього формується висновок 

внутрішнього аудиту, де вказується відповідність чи невідповідність критеріям 

аудиту витрат. В умовах проведення внутрішнього аудиту на енергопостачальній 

компанії, адаптованої до ІСУ, всі невідповідності в обліку ведення витрат 

обов’язково класифікуються за своєю значущістю (критичні, суттєві, несуттєві) та 

подаються у формі звіту виявлених невідповідностей. 

Після цього, головний аудитор (керівник групи внутрішніх аудиторів) 

проводить підсумкову нараду в підрозділах, де проходила перевірка (напр., 

бухгалтерія, фінансовий відділ, відділ економічного планування і т.п.), на якій 

обговорюються результати внутрішнього аудиту витрат, занесених до звіту 

виявлених невідповідностей.  

Звіт з внутрішнього аудиту операційних витрат енергопостачальної 

компанії складається головним аудитором на підставі записів в робочих документах 

аудитора (напр., контрольних листах) та на підставі звітів виявлених 

невідповідностей. Обов’язково в даному звіті також викласти поліпшення (якщо такі 

були виявлені в ході перевірки), зміни та погіршення, які мали місце після 

проведення попереднього аудиту витрат. Узгоджений та підписаний представником 

вищого керівництва звіт передається безпосередньо керівнику підрозділу 

(директору напрямку), який перевірявся. 

Завершальним етапом внутрішнього аудиту витрат є розробка коригувальних 

заходів виявлених невідповідностей з метою запобігання їх повторного виникнення. 

Коригувальні заходи завжди відповідають ступеню виявлених невідповідностей. 

Такі заходи призначають  у вигляді програми заходів, наказу, розпорядження 

(письмового, усного), протоколу нарад. 

При визначенні коригувальних дій обов’язково вказується відповідальний 

виконавець кожної дії і терміни виконання, а після закінчення  виконання 

призначених заходів, відповідальний виконавець складає Звіт щодо виконання 

коригувальних/попереджуючих заходів, який передає представнику вищого 

керівництва (або директору напрямку), а копії – в підрозділ, де вони проводились. 
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Додаток У 1 

 
Звіт фактичні / бюджетні витрати енергопостачальної компанії 

 

       
період: 01.01 - 31.06 рік: 2015 

 

       
од.вим.: тис.грн 

   

 

* відхилення ("-" переліміт бюджету, "+" економія бюджету) 

       
№ рах. 

Фактичні операційні 

витрати 

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЇ Всього по РД Адмін.та заг.вироб.персонал 

 
факт бюджет відхилення* факт бюджет відхилення факт бюджет відхилення 

   УСЬОГО ВИТРАТ 183 147 191 134 7 987 127 693 132 897 5 205 55 454 58 237 2 783 

   80 Матеріальні витрати 32 276 32 571 295 28 080 28 337 257 4 196 4 234 38 

 801* Використання матеріалів  9 563 10 519 956 8 320 9 152 832 1 243 1 368 124 

 
801* 

Матеріали з техніки безпеки 

та охорони  780 764 -16 679 665 -14 101 99 -2 

 801* Спецодяг та спецвзуття 1 421 1 847 426 1 236 1 607 371 185 240 55 

 803* Використання ПММ 13 550 12 737 -813 11 789 11 081 -707 1 762 1 656 -106 

 

803* 

Електроенергія на 

господарські потреби 4 130 3 626 -504 3 593 3 155 -438 537 471 -66 

 803* Теплозабезпечення 942 1 225 283 820 1 065 246 122 159 37 

 806* Використання запчастин 1 890 1 852 -38 1 644 1 611 -33 246 241 -5 

   тощо     0 0   0 0   0 

   81 Витрати нa оплату праці 56 457 61 634 5 177 36 697 40 062 3 365 19 760 21 572 1 812 

 
811* 

 Основна зарплата штатних 

працівників 43 100 47 410 4 310 28 015 30 817 2 802 15 085 16 594 1 509 

 811*  Доплата за стаж роботи 4 520 4 430 -90 2 938 2 879 -59 1 582 1 550 -32 

 811*  Доплата за шкідливість 375 488 113 244 317 73 131 171 39 

 811*  Графікова переробка 560 526 -34 364 342 -22 196 184 -12 

 811*  Вихідні та святкові 515 452 -63 335 294 -41 180 158 -22 

 812* Матеріальна допомога 203 266 63 132 173 41 71 93 22 

 814*  Відпускні 6 320 7 268 948 4 108 4 724 616 2 212 2 544 332 

 814*  Лікарняні 864 795 -69 562 517 -45 302 278 -24 

   тощо     0     0     0 
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Продовження додатку У1 

  
82 Відрахування нa 

соціальні заходи 
31 582 34 740 3 158 20 528 22 581 2 053 11 054 12 159 1 105 

 
821* 

Відрах.на загальнообов’язкове 

держ.соц. страхування 
31 582 34 740 3 158 20 528 22 581 2 053 11 054 12 159 1 105 

   83 Амортизація 50 807 49 791 -1 016 33 025 32 364 -660 17 782 17 427 -356 

 831* Машини і обладнання 15 630 15 317 -313 10 160 9 956 -203 5 471 5 361 -109 

 831* Будівлі і споруди 32 590 31 938 -652 21 184 20 760 -424 11 407 11 178 -228 

 831* Транспортні засоби 1 503 1 473 -30 977 957 -20 526 516 -11 

 833*  Програмне забезпечення 1 084 1 062 -22 705 691 -14 379 372 -8 

   тощо     0     0     0 

   84 Інші операційні витрати 12 025 12 398 373 9 363 9 553 190 2 662 2 844 182 

 

84* 

Послуги зв’язку (мобільний, 

інтернет, оренда каналів та 

ліній зв’язку) 896 986 90 663 729 66 233 256 23 

 
84* 

Комісійні банків, пошти 

(РКО) 2 147 2 104 -43 1 589 1 557 -32 558 547 -11 

 
84* 

Загальнодержавні та місцеві 

податки, збори (без ПнП) 1 760 2 288 528 1 302 1 693 391 458 595 137 

 
84* 

Страхування цивільної 

відповідальності 752 707 -45 677 636 -41 75 71 -5 

 
84* 

Відрядження працівників  

(добові, проїзд, проживання) 964 846 -118 386 339 -47 578 508 -71 

 84* Представницькі витрати 120 157 37 36 47 11 84 110 26 

 
84* 

Професійна підготовка 

персоналу 479 551 72 192 220 29 287 331 43 

 84* Відрахування профспілці  360 387 27 266 286 20 94 101 7 

 
84* 

Оренда основних засобів, 

споруд,  техніки 147 197 50 109 146 37 38 51 13 

 

84* 

Послуги 

держстандартметрології по 

повірці приладів обліку  650 698 48 481 517 36 169 182 13 

 84* Послуги по друку рахунків 1 530 1 408 -122 1 530 1 408 -122 0 0 0 

 
84* 

Послуги по доставці рахунків 

побутовим споживачам 2 045 1 881 -164 2 045 1 881 -164 0 0 0 

   тощо     0     0     0 
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Додаток У 2 
Звіт щодо фактичних / тарифних витрат з ліцензованої діяльності з передачі та постачання електроенергії 

   

      

період: 01.01 - 30.09 рік: 2015 

      

од.вим.: тис.грн 

   
Перелік витрат  за видами ліцензованої 

діяльності 

2014 рік 2015 рік Відхилення 

діючий 

тариф 
фактично 

діючий 

тариф 
фактично факт/факт  

+ / - 
% факт / тариф 2014 факт / тариф 2015 

1.    Матерiальнi витрати 90 901 78 144 85 748 73 971 -4 174 -5% -12 756 -14% -11 777 -14% 

    у т. ч.: виробничі послуги 7 834 5 660 8 782 6 283 623 11% -2 174 -28% -2 499 -28% 

    сировина та  матеріали 21 613 14 218 8 076 6 095 -8 123 -57% -7 395 -34% -1 981 -25% 

    лічильники 14 409 9 479 16 152 10 683 1 204 0% -4 930 0% -5 469 0% 

     паливо 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 

на ремонт  32 535 31 889 36 471 32 527 638 2% -646 -2% -3 944 -11% 

на енергію для господарських потреб 6 301 8 578 7 063 9 007 429 5% 2 278 36% 1 944 28% 

на використання ел. мереж ін. ліцензіатів     8 210 8 320 9 203 9 377 1 057 0% 110 0% 173 0% 

інші матеріальні витрати 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 

2.    Витрати на оплату працi 165 029 166 249 184 997 186 198 19 950 12% 1 220 1% 1 201 1% 

3.    Вiдрахування на соцiальнi заходи 61 159 61 685 68 560 69 519 7 834 13% 526 1% 959 1% 

4.    Амортизацiя (фінансова) 58 294 63 350 65 348 65 884 2 534 4% 5 056 9% 536 1% 

5.    Iншi операційні витрати  36 210 99 660 40 592 111 841 12 181 12% 63 449 175% 71 249 176% 

у т. ч.: плата за землю 1 210 2 001 1 357 2 061 60 3% 791 65% 704 52% 

  витрати на зв’язок 2 872 2 319 3 219 2 899 580 25% -553 -19% -321 -10% 

  витрати на службові відрядження 1 126 1 350 1 262 1 472 122 9% 224 20% 210 17% 

  збір за першу реєстрацію т/з 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 

  утримання технологічного транспорту 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 

  інвентаризація землі 4 943 5 148 5 541 6 795 1 647 32% 204 4% 1 254 23% 

  інші  26 059 88 842 29 212 98 614 9 773 11% 62 783 241% 69 402 238% 

 - інші операційні витрати (в тарифі) 26 059 31 013 29 212 35 355 4 342 14% 4 954 19% 6 143 21% 

 - інші операційні витрати (НЕ в тарифі) 0 57 829 0 63 260 5 431 9% 57 829 0% 63 260 0% 

УСЬОГО ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 411 593 469 088 445 244 507 413 38 325 8% 57 494 14% 62 169 14% 
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Додаток У 3 
 Звіт щодо витрат O&M, non O&M та в залежності від місця виникнення затрат (МВЗ) - в динаміці з попереднім періодом 

   

    
 період: 01.01 - 31.06 рік: 2015 

   

    
 од.вим.: тис.грн 

   

Групи витрат 

2015 2014 Відхилення 

Січень-

червень.15 
Чер.15 Тра.15 

Січень-

червень.14 
Чер.14 

06.2015 / 05.2015 06.2015 / 06.2014 
Січень-червень 

2015/2014 

+ / - % + / - % + / - % 

Витрати за операц. д-стю з передачі 

та постачання (O&M) 
19 414 3 236 3 152 18 515 3 085 84 3% 151 5% 898 5% 

Експлуатаційні витрати 

електрообладнання 11 887 1 981 1 951 11 703 1 951 
31 2% 31 2% 184 2% 

  Використання палива 10 158 1 693 1 698 10 186 1 698 -5 0% -5 0% -27 0% 

  Використання запчастин, 

матеріалів 1 471 245 212 1 269 212 
34 16% 34 16% 202 16% 

  Інструменти та МШП 257 43 41 248 41 2 4% 2 4% 10 4% 

Регулярне техобслуговування та 

ремонти 3 180 530 466 2 490 414 
64 14% 116 28% 690 28% 

  Ремонт повітряних ліній 

(підрядними орг-ями) 2 155 359 310 1 681 280 
49 16% 79 28% 474 28% 

  Ремонт приладів обліку 

(підрядними орг-ями) 34 6 6 26 5 
0 0% 1 12% 7 28% 

  Ремонт вироб.будівель, споруд 

(підрядними орг-ями) 286 48 37 223 37 
10 28% 10 28% 63 28% 

  Ремонт інших ОФ 

вироб.призначення (підрядними 

орг-ями) 706 118 113 560 92 

4 4% 26 28% 146 26% 

Обслуговуючі витрати (збутові) 4 347 724 735 4 322 720 -11 -1% 4 1% 24 1% 

  Комісійні банків за прийом 

платежів 1 725 287 292 1 705 284 
-4 -1% 3 1% 20 1% 

  Витрат по друку рахунків 590 98 100 568 95 -1 -1% 4 4% 22 4% 
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Продовження додатку У3 
  Витрати по доставці рахунків 1 536 256 260 1 559 260 -4 -1% -4 -1% -23 -1% 

  Витрати по зняттю показників 

лічильників (підрядними орг-ями) 496 83 84 490 82 
-1 -1% 1 1% 6 1% 

Витрат не пов’язані прямо з 

операційною діяльністю (non O&M) 76 782 12 788 11 385 66 705 11 195 1 402 12% 1 593 14% 10 077 15% 

Податки та збори 11 522 1 920 1 657 9 943 1 657 263 16% 263 16% 1 579 16% 

  Податок на прибуток 8 630 1 438 1 241 7 448 1 241 197 16% 197 16% 1 182 16% 

  Податок на землю 2 681 447 386 2 314 386 61 16% 61 16% 367 16% 

  Збір за спеціальне використання 

води 8 1 1 7 1 
0 16% 0 16% 1 16% 

  Екологічний податок 34 6 5 29 5 1 16% 1 16% 5 16% 

  Податок на майно 0 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 

  Податок на транспорт 0 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 

  Невідшкодоване ПДВ 169 28 24 146 24 4 16% 4 16% 23 16% 

Комісійні банків та розрахунково-

касове обслуговування 1 617 270 275 1 651 275 
-6 -2% -6 -2% -34 -2% 

  Послуги банків по виплаті зарплати  1 230 205 208 1 263 211 -3 -1% -6 -3% -33 -3% 

  Комісійні за придбання валюти 387 65 67 388 65 -3 -4% 0 0% -1 0% 

Зв’язки з громадськістю 241 31 106 255 67 -75 -71% -36 -54% -14 -5% 

  Витрати на збори акціонерів 56 0 56 62 35 -56 -100% -35 -100% -6 -10% 

  Реклама, оголошення, ЗМІ 135 23 40 137 23 -18 -44% 0 -1% -2 -1% 

  Поліграфічні витрати 50 8 10 56 9 -2 -17% -1 -10% -6 -10% 

Амортизація  62 450 10 408 9 148 53 894 8 982 1 260 14% 1 426 16% 8 556 16% 

  Машини і обладнання 19 111 3 185 2 749 16 493 2 749 436 16% 436 16% 2 618 16% 

  Будівлі і споруди 36 356 6 059 5 229 31 375 5 229 830 16% 830 16% 4 981 16% 

   Програмне забезпечення 6 983 1 164 1 170 6 026 1 004 -6 -1% 159 16% 957 16% 

Юридичні та консультаційні 

послуги 298 50 103 331 103 
-53 -52% -53 -52% -33 -10% 

  Послуги нотаріусів 13 2 12 14 6 -10 -82% -4 -64% -1 -10% 
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Продовження додатку У3 
  Сторонні консультанти  96 16 20 107 25 -4 -20% -9 -36% -11 -10% 

  Аудиторські послуги 75 13 31 83 40 -19 -60% -28 -69% -8 -10% 

Збитки від правового врегулювання 

спорів 459 77 66 444 74 
11 16% 2 3% 15 3% 

   Збитки по судових справах  30 5 0 26 4 5 0% 1 16% 4 16% 

   Відшкодування збитків 

споживачам електроенергії 21 4 0 20 3 
4 0% 0 4% 1 4% 

   Державне мито 340 57 51 345 58 6 11% -1 -1% -5 -1% 

  Судовий збір 68 11 15 53 9 -4 -24% 2 28% 15 28% 

Страхування 195 33 30 186 36 3 8% -3 -9% 9 5% 

   Страхування цивільної 

відповідальності 165 28 26 158 30 
2 6% -3 -9% 7 4% 

   Обов'язкове страхування водіїв 30 5 4 28 5 1 25% 0 0% 2 7% 

В залежності від МВЗ 73 990 12 203 12 140 61 745 10 253 62 1% 1 950 19% 12 245 20% 

Основна оплата праці 44 543 7 424 7 530 34 914 5 856 -106 -1% 1 568 27% 9 629 28% 

   Основна зарплата штатних 

працівників 43 025 7 171 7 278 33 702 5 593 
-108 -1% 1 578 28% 9 323 28% 

   Доплата за стаж роботи 563 94 90 439 73 4 4% 21 28% 124 28% 

   Доплата за шкідливість 280 47 47 270 36 -1 -1% 10 28% 10 4% 

   Лікарняні 675 113 114 503 153 -2 -1% -41 -26% 172 34% 

Інші додаткові виплати 2 198 369 312 1 770 378 58 18% -9 -2% 428 24% 

   Графікова переробка 560 93 95 437 73 -1 -1% 21 28% 123 28% 

   Понадурочні  6 4 4 5 3 0 0% 1 28% 1 20% 

   Вихідні та святкові 472 79 80 370 72 -1 -1% 7 9% 102 28% 

  Матеріальна допомога 226 38 38 230 70 -1 -1% -32 -46% -4 -2% 

   Відпускні 934 156 95 729 160 61 64% -4 -3% 205 28% 

  тощо     0 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 

Відрахування нa соціальні заходи 17 322 2 887 2 930 13 511 2 252 -43 -1% 635 28% 3 811 28% 
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Продовження додатку У3 

  Відрах. на загальнообов’язкове 

держ. соц. страхування 17 322 2 887 2 930 13 511 2 252 
-43 -1% 635 28% 3 811 28% 

Комп’ютерне обслуговування та 

обслуговування авто т/з 1 050 175 178 900 155 
-3 -2% 20 13% 150 17% 

  Ремонт комп’ютерної техніки 563 94 92 486 88 2 2% 6 7% 77 16% 

  Тех. обслуговування автомобілів 135 23 21 110 20 2 7% 3 13% 25 23% 

  Ремонт а/т підрядними орг-ями 352 59 65 304 47 -6 -10% 12 25% 48 16% 

Кадрові витрати 965 161 126 1 099 155 35 28% 6 4% -134 -12% 

  Навчально-курсовий комбінат  566 94 85 625 85 9 11% 9 11% -59 -9% 

  Семінари, тренінги, консультації 234 39 35 290 40 4 11% -1 -3% -56 -19% 

  Придбання спец.літератури 128 21 0 152 25 21 0% -4 -15% -24 -16% 

  Спецхарчування 37 6 6 32 5 0 3% 1 23% 5 16% 

Витрати на відрядження 480 80 96 531 100 -16 -16% -20 -20% -51 -10% 

  Добові 225 38 42 230 46 -4 -10% -8 -18% -5 -2% 

  Проїзд 125 21 30 153 28 -9 -31% -7 -26% -28 -18% 

  Харчування та проживання 130 22 24 148 26 -2 -10% -5 -18% -18 -12% 

Господарсько-обслуговуючі витрати 6 006 837 717 7 312 1 047 121 17% -210 -20% -1 306 -18% 

  Пожежна та сторожова охорона 320 53 40 326 50 13 33% 3 7% -6 -2% 

  Водозабезпечення 468 78 67 477 80 11 16% -2 -2% -9 -2% 

  Теплозабезпечення 982 0 0 1 002 0 0 0% 0 0% -20 -2% 

  Електроенергія на госп. потреби 4 236 706 609 5 507 918 97 16% -212 -23% -1 271 -23% 

Витрати на зв'язок 1 208 201 220 1 522 253 -19 -8% -52 -20% -314 -21% 

  Мобільний зв'язок 950 158 176 1 197 200 -17 -10% -42 -21% -247 -21% 

  Оренда каналів,ліній зв’язку 120 20 21 151 24 -1 -5% -4 -17% -31 -21% 

   Послуги Інтернет 78 13 12 98 16 1 8% -3 -21% -20 -21% 

Плата за ліцензії, штрафи та ін. 218 68 32 185 56 36 113% 12 21% 33 18% 

  Плата за ліцензію на передачу та 

постачання 168 28 32 143 22 
-4 -13% 6 25% 25 18% 

  Штрафні санкції до бюджету 50 40 0 43 34 40 0% 6 18% 8 18% 

ВСЬОГО ВИТРАТ 170 186 28 226 26 677 146 965 24 532 1 549 6% 3 694 15% 23 220 16% 
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Додаток У 4 
 Звіт щодо витрат O&M, non O&M та в залежності від місця виникнення затрат (МВЗ) - в розрізі груп класифікації 

  

   

період: 01.01 - 31.06 рік: 2015 

  

   

од.вим.: тис.грн 

  
Вид витрат 

Незалежно від 

МВЗ, O&M 

Незалежно від 

МВЗ, non O&M 

В залежності від МВЗ,  Всього ВСЬОГО 

ВИТРАТ O&M non O&M O&M  non O&M 

ВСЬОГО ВИТРАТ 19 414 76 782 55 200 18 790 74 613 95 572 170 186 

Витрати за операц. д-стю з передачі та 

постачання (O&M) 19 414 0 0 0 19 414 0 19 414 

Експлуатаційні витрати 

електрообладнання 11 887 0 0 0 11 887 
  11 887 

  Використання палива 10 158 0 0 0 10 158   10 158 

  Використання запчастин, матеріалів 1 471 0 0 0 1 471   1 471 

  Інструменти та МШП 257 0 0 0 257   257 

Регулярне техобслуговування та 

ремонти 3 180 0 0 0 3 180 
  3 180 

  Ремонт повітряних ліній (підрядними 

орг-ями) 2 155 0 0 0 2 155 
  2 155 

  Ремонт приладів обліку (підрядними 

орг-ями) 34 0 0 0 34 
  34 

  Ремонт вироб.будівель, споруд 

(підрядними орг-ями) 286 0 0 0 286 
  286 

  Ремонт інших ОФ вироб.призначення 

(підрядними орг-ями) 706 0 0 0 706 
  706 

Обслуговуючі витрати (збутові) 4 347 0 0 0 4 347   4 347 

  Комісійні банків за прийом платежів 1 725 0 0 0 1 725   1 725 

  Витрат по друку рахунків 590 0 0 0 590   590 

  Витрати по доставці рахунків 1 536 0 0 0 1 536   1 536 

  Витрати по зняттю показників 

приладів обліку (підрядними орг-ями) 496 0 0 0 496 
  496 
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Продовження додатку У4 

Витрат не пов’язані прямо з 

операційною діяльністю (non O&M) 0 76 782 0 0 0 76 782 76782 

Податки та збори 0 11 522 0 0 0 11 522 11 522 

  Податок на прибуток 0 8 630 0 0 0 8 630 8 630 

  Податок на землю 0 2 681 0 0 0 2 681 2 681 

  Збір за спеціальне використання води 0 8 0 0 0 8 8 

  Екологічний податок 0 34 0 0 0 34 34 

  Податок на майно 0 0 0 0 0 0 0 

  Податок на транспорт 0 0 0 0 0 0 0 

  Невідшкодоване ПДВ 0 169 0 0 0 169 169 

Комісійні банків та розрахунково-

касове обслуговування 0 1 617 0 0 
0 

1 617 
1 617 

  Послуги банків по виплаті зарплати  0 1 230 0 0 0 1 230 1 230 

  Комісійні за придбання валюти 0 387 0 0 0 387 387 

Зв’язки з громадськістю 0 241 0 0 0 241 241 

  Витрати на збори акціонерів 0 56 0 0 0 56 56 

  Реклама, оголошення, ЗМІ 0 135 0 0 0 135 135 

  Поліграфічні витрати 0 50 0 0 0 50 50 

Амортизація  0 62 450 0 0 0 62 450 62 450 

  Машини і обладнання 0 19 111 0 0 0 19 111 19 111 

  Будівлі і споруди 0 36 356 0 0 0 36 356 36 356 

   Програмне забезпечення 0 6 983 0 0 0 6 983 6 983 

Юридичні та консультаційні послуги 0 298 0 0 0 298 298 

  Послуги нотаріусів 0 13 0 0 0 13 13 

  Сторонні консультанти з 

бухгалтерських питань 0 96 0 0 
0 

96 
96 

  Аудиторські послуги 0 75 0 0 0 75 75 

  Сторонні консультанти з питань 

оподаткування 0 114 0 0 
0 

114 
114 
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Продовження додатку У4 

Збитки від правового врегулювання 

спорів 0 459 0 0 
0 

459 
459 

   Збитки по судових справах  0 30 0 0 0 30 30 

   Відшкодування збитків споживачам 

електроенергії 0 21 0 0 
0 

21 
21 

   Державне мито 0 340 0 0 0 340 340 

  Судовий збір 0 68 0 0 0 68 68 

Страхування 0 195 0 0 0 195 195 

   Страхування цивільної 

відповідальності 0 165 0 0 
0 

165 
165 

   Обов'язкове страхування водіїв 0 30 0 0 0 30 30 

В залежності від МВЗ 0 0 55 200 18 790 55 200 18 790 73 990 

Основна оплата праці 0 0 35 634 8 909 35 634 8 909 44 543 

   Основна зарплата штатних 

працівників 0 0 34 420 8 605 
34 420 8 605 43 025 

   Доплата за стаж роботи 0 0 450 113 450 113 563 

   Доплата за шкідливість 0 0 224 56 224 56 280 

   Лікарняні 0 0 540 135 540 135 675 

Інші додаткові виплати 0 0 1 758 440 1 758 440 2 198 

   Графікова переробка 0 0 448 112 448 112 560 

   Понадурочні  0 0 5 1 5 1 6 

   Вихідні та святкові 0 0 378 94 378 94 472 

  Матеріальна допомога 0 0 181 45 181 45 226 

   Відпускні 0 0 747 187 747 187 934 

  тощо 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування нa соціальні заходи 0 0 13 858 3 464 13 858 3 464 17 322 

  Відрахування на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 0 0 13 858 3 464 
13 858 3 464 17 322 

Комп’ютерне обслуговування та 

обслуговування авто т/з 0 0 315 735 
315 735 1 050 
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Продовження додатку У4 

  Ремонт комп’ютерної техніки 0 0 169 394 169 394 563 

  Технічне обслуговування автомобілів 0 0 41 95 41 95 135 

  Ремонт а/т підрядними орг-ями 0 0 106 246 106 246 352 

Кадрові витрати 0 0 384 581 384 581 965 

  Навчально-курсовий комбінат  0 0 226 340 226 340 566 

  Семінари, тренінги, консультації 0 0 70 164 70 164 234 

  Придбання спец.літератури 0 0 58 70 58 70 128 

  Спецхарчування 0 0 30 7 30 7 37 

Витрати на відрядження 0 0 120 360 120 360 480 

  Добові 0 0 56 169 56 169 225 

  Проїзд 0 0 31 94 31 94 125 

  Проживання 0 0 33 98 33 98 130 

Господарсько-обслуговуючі витрати 0 0 2 703 3 303 2 703 3 303 6 006 

  Пожежна та сторожова охорона 0 0 144 176 144 176 320 

  Водозабезпечення 0 0 211 257 211 257 468 

  Теплозабезпечення 0 0 442 540 442 540 982 

  Електроенергія на господарські 

потреби 0 0 1 906 2 330 
1 906 2 330 4 236 

Витрати на зв'язок 0 0 362 846 362 846 1 208 

  Мобільний зв'язок 0 0 285 665 285 665 950 

  Оренда каналів,ліній зв’язку 0 0 36 84 36 84 120 

   Послуги Укрчастотнагляду 0 0 18 42 18 42 60 

   Послуги Інтернет 0 0 23 55 23 55 78 

Плата ла ліцензії, штрафи та інші 

платежі в бюджет 0 0 65 153 
65 153 218 

  Плата за ліцензію на передачу та 

постачання 0 0 50 118 
50 118 168 

  Штрафні санкції до бюджету 0 0 15 35 15 35 50 

Тощо 0 0 0 0 0 0 0 
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Додаток У 5 

Звіт щодо фактичних операційних витрат, закритих на собівартість послуг з постачання та передачі в звітному періоді 

    

період: 01.01 - 31.06 рік: 2015 

    

од.вим.: тис.грн 

   

Елементи витрат 

Номер 

затратног

о рахунку 

Сума в 

діючому 

тарифі 

Фактично 

понесені в 

звітному 

періоді 

Сума, закрита на 

виробничу соб-ть 

(901,902* рах) в 

звітному періоді 

Сума, закрита 

як ЗВВ  (91* рах) 

в звітному 

періоді 

Сума, закрита на 

адміністративні 

витрати (92* рах) в 

звітному періоді 

НЗВ (перехідне 

сальдо на 

наступ.період) 

1. Матерiальнi витрати, в т.ч.: х 61 802 63 665 57 791 3 814 2 061 141 

виробничі послуги 80* 5 403 5 241 4 717 314 210 45 

сировина та  матеріали 80* 14 905 14 458 13 012 1 157 289 96 

лічильники 80* 0 0 0 0 0 0 

паливо 80* 9 937 9 639 8 675 578 386 0 

на ремонт  80*, 84* 22 438 24 457 22 011 1 467 978 0 

на енергію для господарських потреб 80* 4 345 4 954 4 458 297 198 0 

на використання ел. мереж ін. 

ліцензіатів     84* 4 774 4 917 4 917 0 0 0 

інші матеріальні витрати   0 0 0 0 0 0 

2. Витрати на оплату працi 81* 93 813 94 376 66 063 9 438 18 875 112 

3. Вiдрахування на соціальні заходи 82* 34 767 34 976 24 483 3 498 6 995 42 

4. Амортизацiя (фінансова) 83* 30 203 34 431 30 988 2 066 1 377 0 

5. Iншi операційні витрати, в т.ч.: х 18 173 38 567 21 254 5 624 11 689 108 

плата за землю 84* 835 860 860 0 0 0 

витрати на зв’язок 84* 1 981 2 159 1 511 216 432 0 

витрати на службові відрядження 84* 976 947 663 95 189 0 

збір за першу реєстрацію т/з 84* 0 0 0 0 0 0 

утримання технологічного транспорту 84* 0 0 0 0 0 0 

інвентаризація землі 84* 2 409 2 424 2 181 242 0 0 

інші операційні витрати (в стр-рі тарифу) 84* 11 972 13 648 9 553 1 365 2 730 0 

інші операційні витрати (НЕ в тарифі) 84* 0 18 530 6 486 3 706 8 339 108 

УСЬОГО ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ х 238 757 266 015 200 579 24 439 40 998 403 
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Додаток Ф 

 
Аналіз дотримання бюджетного плану компанії 

 

      
період: 01.01 - 31.06 рік: 2015 

      
од.вим.: тис.грн 

  

 

* відхилення ("-" переліміт бюджету, "+" економія бюджету) 

     

№ 

рах. 

Фактичні 

операційні 

витрати 

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЇ Всього по РД Адмін.та заг.вироб.персонал 

відхилення аналіз 

дотримання 

бюджету 

відхилення аналіз 

дотримання 

бюджету 

відхилення аналіз 

дотримання 

бюджету     
абсол. 

(+/-) 

віднос. 

(%) 

абсол. 

(+/-) 

віднос. 

(%) 

абсол. 

(+/-) 

віднос. 

(%) 

  
УСЬОГО 

ВИТРАТ 7 987 4% 
виконання 

бюджету 5 205 4% 
виконання 

бюджету 2 783 5% висока економія 

  

80 

Матеріальні 

витрати 295 1% 
виконання 

бюджету 257 1% 
виконання 

бюджету 38 1% 
виконання 

бюджету 

801* 

Використання 

матеріалів  956 10% висока економія 832 10% висока економія 124 10% висока економія 

801* 

Матеріали з 

техніки безпеки 

та охорони  -16 -2% 
виконання 

бюджету -14 -2% 
виконання 

бюджету -2 -2% 
виконання 

бюджету 

801* 

Спецодяг та 

спецвзуття 426 30% висока економія 371 30% висока економія 55 30% висока економія 

803* 

Використання 

ПММ -813 -6% 
перевитрати 

бюджету -707 -6% 
перевитрати 

бюджету -106 -6% 
перевитрати 

бюджету 

803* 

Електроенергія 

на господарські 

потреби -504 -12% 
перевитрати 

бюджету -438 -12% 
перевитрати 

бюджету -66 -12% 
перевитрати 

бюджету 

803* 

Теплозабезпече

ння 283 30% висока економія 246 30% висока економія 37 30% висока економія 

806* 

Використання 

запчастин -38 -2% 
виконання 

бюджету -33 -2% 
виконання 

бюджету -5 -2% 
виконання 

бюджету 

  
тощо 

0   
виконання 

бюджету 0   
виконання 

бюджету 0   
виконання 

бюджету 
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Продовження додатку Ф 

  
81 Витрати нa оплату 

праці 5 177 9% висока економія 3 365 9% висока економія 1 812 9% висока економія 

811* 

 Основна зарплата 

штатних працівників 4 310 10% висока економія 2 802 10% висока економія 1 509 10% висока економія 

811*  Доплата за стаж роботи -90 -2% виконання бюджету -59 -2% виконання бюджету -32 -2% виконання бюджету 

811*  Доплата за шкідливість 113 30% висока економія 73 30% висока економія 39 30% висока економія 

811*  Графікова переробка -34 -6% перевитрати бюджету -22 -6% перевитрати бюджету -12 -6% перевитрати бюджету 

811*  Вихідні та святкові -63 -12% перевитрати бюджету -41 -12% перевитрати бюджету -22 -12% перевитрати бюджету 

812* Матеріальна допомога 63 31% висока економія 41 31% висока економія 22 31% висока економія 

814*  Відпускні 948 15% висока економія 616 15% висока економія 332 15% висока економія 

814*  Лікарняні -69 -8% перевитрати бюджету -45 -8% перевитрати бюджету -24 -8% перевитрати бюджету 

  тощо 0   виконання бюджету 0   виконання бюджету 0   виконання бюджету 

  
82 Відрахування нa 

соціальні заходи 
3 158 10% 

висока економія 
2 053 10% 

висока економія 
1 105 10% 

висока економія 

821* 

Відрах.на 

загальнообов’язкове 

держ.соц. страхування 

3 158 10% 

висока економія 

2 053 10% 

висока економія 

1 105 10% 

висока економія 

  83 Амортизація -1 016 -2% виконання бюджету -660 -2% виконання бюджету -356 -2% виконання бюджету 

831* Машини і обладнання -313 -2% виконання бюджету -203 -2% виконання бюджету -109 -2% виконання бюджету 

831* Будівлі і споруди -652 -2% виконання бюджету -424 -2% виконання бюджету -228 -2% виконання бюджету 

831* Транспортні засоби -30 -2% виконання бюджету -20 -2% виконання бюджету -11 -2% виконання бюджету 

833* 

 Програмне 

забезпечення -22 -2% виконання бюджету -14 -2% виконання бюджету -8 -2% виконання бюджету 

  тощо 0   виконання бюджету 0   виконання бюджету 0   виконання бюджету 

  
84 Інші операційні 

витрати 373 3% виконання бюджету 190 2% виконання бюджету 182 7% висока економія 

84* 

Послуги зв’язку 

(мобільний, інтернет, 

оренда каналів та ліній 

зв’язку) 90 10% висока економія 66 10% висока економія 23 10% висока економія 



292 

 

Продовження додатку Ф 

84* 

Комісійні банків, 

пошти (розрахунково-

касове обслуговування) 
-43 -2% виконання бюджету -32 -2% виконання бюджету -11 -2% виконання бюджету 

84* 

Загальнодержавні та 

місцеві податки, збори 

(без ПнП) 528 30% висока економія 391 30% висока економія 137 30% висока економія 

84* 

Страхування цивільної 

відповідальності -45 -6% перевитрати бюджету -41 -6% перевитрати бюджету -5 -6% перевитрати бюджету 

84* 

Відрядження 

працівників  (добові, 

проїзд, проживання) -118 -12% перевитрати бюджету -47 -12% перевитрати бюджету -71 -12% перевитрати бюджету 

84* 

Представницькі 

витрати 37 31% висока економія 11 31% висока економія 26 31% висока економія 

84* 

Професійна підготовка 

персоналу 72 15% висока економія 29 15% висока економія 43 15% висока економія 

84* 

Відрахування 

профспілці  27 7% висока економія 20 7% висока економія 7 7% висока економія 

84* 

Оренда ОЗ, споруд,  

техніки 50 34% висока економія 37 34% висока економія 13 34% висока економія 

84* 

Послуги 

держстандартметрології 

по повірці приладів 

обліку  48 7% висока економія 36 7% висока економія 13 7% висока економія 

84* 

Плата за ліцензії з 

передачі та/або 

постачання 13 7% висока економія 6 7% висока економія 6 7% висока економія 

84* 

Послуги по друку 

рахунків -122 -8% перевитрати бюджету -122 -8% перевитрати бюджету 0 -8% 0 

84* 

Послуги по доставці 

рахунків побутовим 

споживачам -164 -8% перевитрати бюджету -164 -8% перевитрати бюджету 0 -8% 0 

  тощо 0   виконання бюджету 0   виконання бюджету 0   виконання бюджету 
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Додаток Х 
Аналіз наповнення структури витрат, закладених в тариф на передачу та постачання електроенергії 

   

період: 01.01 - 30.09 рік: 2015 

   

од.вим тис.грн 

  

Перелік витрат  за видами 

ліцензованої діяльності 

Відхилення фактичних до тарифних витрат Аналіз 

факт 2015 

/факт 2014  

факт / тариф 

2014 

факт / тариф 

2015 факт 2015 /факт 

2014  
факт / тариф 2014 факт / тариф 2015 

абсол. 

(+/-) 

віднос. 

(%) 

абсол. 

(+/-) 

віднос. 

(%) 

абсол. 

(+/-) 

віднос. 

(%) 

1.    Матерiальнi витрати -4 174 -5% 

-12 

756 -14% -11 777 -14% невиконання тарифу невиконання тарифу невиконання тарифу 

    у т. ч.: виробничі послуги 623 11% -2 174 -28% -2 499 -28% 

перевищення 

тарифних витрат критичне значення критичне значення 

    сировина та  матеріали -8 123 -57% -7 395 -34% -1 981 -25% критичне значення критичне значення критичне значення 

    лічильники 1 204 0% -4 930 0% -5 469 0% 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми 

     паливо 0 0% 0 0% 0 0% 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми 

на ремонт  638 2% -646 -2% -3 944 -11% 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми невиконання тарифу 

на енергію для господарських 

потреб 429 5% 2 278 36% 1 944 28% 

наповнення в межах 

норми критичне значення критичне значення 

на використання ел. мереж ін. 

ліцензіатів     1 057 0% 110 0% 173 0% 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми 

інші матеріальні витрати 0 0% 0 0% 0 0% 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми 

2.    Витрати на оплату працi 19 950 12% 1 220 1% 1 201 1% 

перевищення 

тарифних витрат 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми 

3.    Вiдрахування на соцiальнi 

заходи 7 834 13% 526 1% 959 1% 

перевищення 

тарифних витрат 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми 

4.    Амортизацiя (фінансова) 2 534 4% 5 056 9% 536 1% 

наповнення в межах 

норми 

перевищення 

тарифних витрат 

наповнення в межах 

норми 

5.    Iншi операційні витрати  12 181 12% 63 449 175% 71 249 176% 

перевищення 

тарифних витрат критичне значення критичне значення 

у т. ч.: плата за землю 60 3% 791 65% 704 52% 

наповнення в межах 

норми критичне значення критичне значення 
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Продовження додатку Х 

  витрати на зв’язок 580 25% -553 -19% -321 -10% критичне значення невиконання тарифу невиконання тарифу 

  витрати на службові відрядження 122 9% 224 20% 210 17% 

перевищення 

тарифних витрат 

перевищення 

тарифних витрат 

перевищення 

тарифних витрат 

  збір за першу реєстрацію т/з 0 0% 0 0% 0 0% 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми 

  утримання технологічного 

транспорту 0 0% 0 0% 0 0% 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми 

  інвентаризація землі 1 647 32% 204 4% 1 254 23% критичне значення 

наповнення в межах 

норми критичне значення 

  інші  9 773 11% 62 783 241% 69 402 238% 

перевищення 

тарифних витрат критичне значення критичне значення 

 - інші операційні витрати (в 

структурі тарифу) 4 342 14% 4 954 19% 6 143 21% 

перевищення 

тарифних витрат 

перевищення 

тарифних витрат критичне значення 

 - інші операційні витрати (НЕ в 

тарифі) 5 431 9% 57 829 0% 63 260 0% 

перевищення 

тарифних витрат 

наповнення в межах 

норми 

наповнення в межах 

норми 

УСЬОГО ОПЕРАЦІЙНІ 

ВИТРАТИ 38 325 8% 57 494 14% 62 169 14% 

перевищення 

тарифних витрат 

перевищення 

тарифних витрат 

перевищення 

тарифних витрат 

           -5%<=Х<=5%;"наповнення в межах норми" 

     -20%<X=<-5%;"невиконання тарифу" 

     5%<X<=20%;"перевищення тарифних витрат"; 

    критичне значення 
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