розвитку

відновлю ваної

енергії

на

засадах

держ авно-приватного

партнерства;
- сприяння підприємствам щ одо запровадж ення енергозберігаю чих
технологій

в

аспекті

розш ирення

м ож ливостей

ф інансового

забезпечення цього процесу;
- запровадж ення
підтримки

д ієвих

механізмів

використання

організаційної

відновлю ваних

та

кредитної

джерел

енергії

дом огосподарствам и;
- вироблення заходів щодо підвищ ення еф ективності енергетичного
м енеджм енту

й

енергетичного

аудиту

на

підприєм ствах

держ авної

власності;
- розробка

і

реалізація

м іж регіональних

програм

розвитку

відновлю ваної енергії із залученням кош тів підприєм ницьких структур та
м іж народних інституцій;
- реалізація

програм

пош ирення

досвід у

досягнення

енергоеф ективності зарубіжними країнами.
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НЕОБХІДНІСТЬ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СУБ’ЄКТАМИ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ
Н ауково-технічна
найваж ливіш их

револю ція

ф акторів

висунула

виробничого
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інф орм ацію

процесу.

З

як

кожним

один

з

днем

інф ормація збільш ується перетворю ю чись в потужний засіб контролю і
маніпулю вання, стаю чи конкурентною силою для організацій. Т ом у в
ум овах ш видкого
систем а

розвитку та ж орстокої конкуренції цілеспрямована

інф орм аційного-ком унікаційного

забезпечення

являється

гарантом успіху.
Інф орм аційно-ком унікаційне забезпечення управління в організації
-

це

зв'язок

інф орм ації

з

системами

управління

підприємством

і

управління процесами в цілому, яке також вклю чає в себе комплекс
впливів

на

засоби

комунікацій

і

працівників.

Інф ормацію

можна

трактувати як сукупність відомостей, повідомлень, матеріалів, даних, що
визначаю ть міру потенційних знань м енеджера про процеси або явищ а в
їхньом у взаєм озв’язку[2].
Передача інф орм ації немож лива без численних посередників, а це
означає

затримки

інф ормація

може

та

спотворення

видозміню ватися,

початкових
залеж но

даних.

Крім

того,

того,

кому

вона

від

адресована. Так, наприклад, при передачі інф орм ації вгору від підлеглих
до керівництва відбувається її узагальнення, а при передачі донизу, до
підлеглих, навпаки - вона конкретизується. Головне в цьому процесі м аксим альна ш видкість передачі при м інім альних спотвореннях.

Від

цього, передусім, залеж ить правильність прийняття ріш ень і, як наслідок,
- еф ективне ф ункціонування та збільш ення прибутку організації.
В

діяльності

будь-якої

інф орм аційно-ком унікаційного

організації

передумовами

забезпечення,

а

також

якісного
основними

ком понентами інф орм аційного середовищ а є:
1. Інф ормація, що використовується та опрацьовується в процесі
прийняття управлінських рішень;
2. Засоби перетворення та передачі інф ормації, засоби механізації
й автом атизації управлінської праці;
3. С истем не і прикладне програмне забезпечення;
4. С истема документообігу;
5. П роф есійно-кваліф ікаційний

рівень

працівників

апарату

управління, котрі володію ть навичками користування певних технічних
засобів та програм ного забезпечення;
6. Управлінські відносини та їх культура[1].
В інф орм аційном у
розумного узгодж ення

середовищ і

необхідно

всіх його компонентів,
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досягти
том у

логічного

та

план управління

комунікаціями вклю чає в себе:
1. План

збору

інф орм ації

(визначаю ться

дж ерела

інф орм ації і

методи її одержання) ;
2. План розподілу інф орм ації (визначаю ться споживачі інф орм ації і
методи доставки);
3. Д етальний опис кожного докум ента (повинен бути отриманий або
переданий,

вклю чаю чи

ф ормат,

зміст,

рівень

детальності

й

використовувані визначення);
4. Розклад і частота взаємодій;
5. Метод внесення змін до плану комунікацій [1, c. 151].
М ожна

зазначити,

що основою

еф ективної реалізації процесів

управління діяльністю підприєм ства являється контроль інф орм аційноком унікаційного
користувачам

забезпечення,
всіх

рівнів

призначенням

належної,

для

якого

є

прийняття

надання

еф ективних

управлінських рішень, інф орм ації про організаційні, соціально-економ ічні
та інституційні аспекти господарю вання на енергетичном у ринку.
В свою чергу контроль є складовою управління, як ф ункція та
систем а перевірки і спостереження. Контроль на ф ункціональном у рівні
передбачає нагляд за о б ’єктом з метою перевірки відповідності стану
об’єкта баж аном у та необхідному, визначеном у законами, положеннями,
інструкціями

та

іншими

нормативними

документами,

а

також

програмами, планами, проектами тощ о.Заклю чна стадія управлінського
процесу, тобто контроль як ф ункція управління, забезпечує зворотний
зв ’язок між об’єктом і суб’єктом управління; ф ункція управління, система
прав,

об ов’язків

і дій

уповноваж ених осіб

із перевірки дотрим ання

суб’єктом управління прийнятих ріш ень або оцінки здійснених керованим
суб’єктом

операцій

на предмет дотрим ання

інтересів суб ’єкта,

який

керує. Контроль як систем а перевірки та спостереження здійсню ється з
метою оцінки обум овленості й еф ективності прийнятих управлінських
ріш ень і їх результатів, виявлення відхилень від цих рішень, усунення
несприятливих явищ і інф ормування про них ком петентних органів[2].
Тобто,

при

здійсню ванні

управлінських

процесів,

пов’язаних

із

сф ерами зацікавленості громадськості, таких як енергоеф ективність та
енергозбереження,

значна

роль

має

відводитись

гром адськом у

та

інституційном у аудиту. Вони, з одного боку, є важливою складовою
розвитку організації, що забезпечую ть її еф ективне ф ункціонування та
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надаю ть м ож ливість обґрунтованого передбачення мож ливих ризиків. З
інш ого

-

слугую ть

каталізатором

в

управлінських

рішеннях,

що

дозволяю ть синхронізувати інтереси держави, бізнесу та громадськості в
питаннях енергоеф ективності. Ці форми контролю, якість яких залежать
від

еф ективного

відповідати

інф орм аційно-ком унікативного

принципам

незалеж ності

та

забезпечення,

об’єктивності,

що

мають

є

вкрай

необхідним для забезпечення реалізації стратегії енергоеф ективності та
енергозбереження як на макро-, так і мікро- рівні. Беручи до уваги
практику

України

проявляється

в

контролі

переважно

за

в

енергетичним

інституційній

формі,

незалежного, експертно-аналітичного оціню вання,
виявлення

результативності

та

сектором,

еф ективності

як

аудит

діяльність

що спрям оване на

організації,

прийнятих

рішень, дій, процесів. При цьому застосування такого виду контролю, як
інституційний

аудит,

дозволяє

сконцентруватись

на

модернізації та

розш иренні зв ’язків не лиш е в самій організації, а й з суспільством [3].
Впровадження

системи

контролю

та

аудиту

інф ормаційно-

аналітичного забезпечення саме в управління суб ’єктів енергетичного
ринку дозволить:
1. Поліпш ити

еф ективність

виробництва та

результати

діяльності

підприєм ства на основі управління прибутком і витратами;
2. Раціонально

розподіляти

і використовувати

наявні

ресурси

та

можливості;
3. О птимізувати

витрати

та

поліпш ити

платоспром ож ність

підприєм ства на основі еф ективного управління грош овими потоками;
4. Підвищ ити якість та оперативність прийняття управлінськихріш ень.
Отже, контроль та аудит інф орм аційно-аналітичного забезпечення
управління

діяльністю

організації

організаційно-ф ункціональних
інф орм аційних
еф ективне

потоків

всіх

використання

є

засобів
систем

комплексом
ф ормування

менеджменту,

потенціалу

суб ’єкта

еф ективних
та

обробки

орієнтований

господарю вання

на
з

одночасним отриманням соціально-економ ічних та інш их вигід. П обудова
такої системи інф орм аційно-аналітичного забезпечення, дає змогу якісно
та еф ективно поєднати задачі всіх рівнів управління на основі всебічного
розкриття всіх характеристик господарських процесів в організації та
вдосконалити напрями прийняття і реалізації управлінських рішень.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ
Енергетика - це невід’ємна складова ф ункціонування різних сф ер
суспільства.

Енергетична безпека

відіграє важливу роль у розвитку

економ ічної безпеки України та у дотрим анні концепції сталого розвитку,
адже відомо, що Україна є залеж ною від імпорту енергоносіїв. Внаслідок
низки економ ічних та політичних подій стан енергозабезпечення України
є нестійким та нестабільним, а це у свою чергу зум овлю є необхідність
розробки та застосування в практичній діяльності важелів стратегічного
планування

і

контролю

за

постачанням

та

використанням

енергоресурсів.
Світова

та

вітчизняна

наука

напрацю вала

значну

кількість

визначень поняття «енергетична безпека». Так, Світова енергетична
рада під енергетичною безпекою розуміє впевненість у тому, що енергія
буде в наявності і в тій кількості та якості, які вимагаю ться даними
економ ічними умовами [1]. М іж народне енергетичне агентство трактує
енергетичну безпеку як безперервну ф ізичну доступність енергоресурсів
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