
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

91

ВСТУП
Електроенергетика є сьогодні однією з найбільш

значущих для держави галузей народного господар(
ства, основою функціонування сучасної економіки.
Електрична енергія застосовується у всіх сферах прак(
тичної діяльності людини — в промисловості, науці й
техніці, в сільському господарстві, в культурно(соціаль(
ній сфері, медицині та побуті. Це зумовило значну за(
лежність функціонування та ефективної роботи всіх
сфер економіки країни від безперебійного та повного
задоволення їх потреби в електроенергії.

Такі особливості електроенергетичного виробництв,
як безперервність виробництва та споживання електрич(
ної енергії, величезна соціальна значимість електрое(
нергетичних підприємств, висувають жорсткі вимоги до
якості фінансового управління електроенергетичними
компаніями навіть в умовах загальної економічної кри(
зи. Фінансове управління інтегрує воєдино всі сфери
діяльності підприємства.
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Реформування енергетичної галузі України призве(
ло до того, що більшість енергетичних підприємств зму(
шене сьогодні самостійно створювати свою систему
фінансового управління. Тому до системи управління
фінансовим забезпечення електроенергетичних підпри(
ємств висувається низка вимог, які відображають спе(
цифіку функціонування цієї галузі, незважаючи на те,
що система фінансового управління забезпечує функ(
ціонування всіх сфер і всього циклу фінансово(госпо(
дарської діяльності підприємства. Разом з тим, на прак(
тиці рідко можна виявити на підприємстві повністю зба(
лансовану систему фінансового управління.

Дослідження наукових здобутків щодо побудови
системи управління фінансовим забезпечення показа(
ло розмаїття наукових підходів. Зокрема, І.Бланка [2],
В.Биковського [3], Н.Давиденко [4], І. Зятковського [5],
І. Ітигіної [13], Г.Кірейцева [6], Л. Коваленко [7], О. Край(
ник [8], С. Онишко [12], Г. Партина [9], О. Поддєрьогіна
[11], Є. Рясних [10], Т. Черкасової [15] та ін.
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Праці названих науковців розкривають структу(
ру системи забезпечення фінансового менеджмен(
ту, прийоми управління фінансовими ресурсами,
методи фінансового управління підприємством та
ін.

Аналіз та узагальнення публікацій з означеної про(
блематики дають підстави зробити висновок, що до(
теперішні науково(методичні підходи до питання по(
будови системи управління фінансовим забезпеченням
електроенергетичних підприємств належним чином не
розроблені як в науковому, так і в організаційно(прак(
тичному напрямі, про це свідчить відсутність обгрун(
тування єдиної послідовності етапів процесу управлін(
ня фінансовим забезпеченням, методів його здійснен(
ня.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основна мета статті полягає у дослідженні переду(

мов побудови ефективної системи управління фінансо(
вим забезпеченням на підприємствах електроенергетич(
ної галузі та обгрунтуванні можливості забезпечити
взаємозв'язок всіх рівнів менеджменту в процесі її фун(
кціонування.

У процесі дослідження даного питання використо(
вувалися такі методи: метод системного аналізу, абст(

рактно(логічні методи, метод порівнян(
ня та методи узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Дослідження роботи Х.Лейбенстай(

на [1] показало, що підвищення ефек(
тивності функціонування підприємства
в сучасних умовах можна досягти,
навіть не вдаючись до жорсткої еко(
номії ресурсів і якнайшвидшого техно(
логічного переозброєння, тільки за до(
помогою реорганізації, створення більш
ефективної системи управління. Особ(
ливо це стосується організаційної
структури системи управління фінансо(

вим забезпеченням, тобто системи фінансового менед(
жменту.

У роботі П. Фоміна [14] запропонована концепція
системи гнучкого адаптивного трирівневого плануван(
ня та аналізу діяльності підприємства, суть якої поля(
гає у виділенні фінансової складової як ключовий у всіх
областях діяльності (рис. 1).

1(й рівень — "Стратегія" — задає основні напря(
ми розвитку підприємства у вигляді системи цільо(
вих показників (ключових показників ефективності)
— це рівень стратегічного управління фінансовим за(
безпеченням підприємства. 2(й рівень — "Річні бюд(
жети" — є сполучною ланкою між стратегічним і опе(
ративним управлінням, трансформуючи цільові по(
казники в персональні завдання для ключових ме(
неджерів — це рівень тактичного управління фінан(
совим забезпеченням підприємства. 3(й рівень —
"Оперативне управління" — контроль діяльності при
укладанні, виконанні та фінансуванні договорів, а
також при використанні матеріально(фінансових ре(
сурсів змушує менеджерів нижчих ланок управління
чітко слідувати поставленим завданням — це рівень
оперативного управління фінансовим забезпеченням
підприємства.

Стосовно підприємств електроенергетики можна
виділити наступні особливості та
відмінні ознаки кожного рівня си(
стеми (табл. 1).

Важливою умовою забезпе(
чення якості фінансового управлі(
ння є характеристика роботи
підприємства у вигляді кінцевих
значень певного набору показ(
ників — ключових показників
ефективності діяльності (КПЕ) [2].

Аналіз існуючої практики по(
казав, що для ефективності управ(
ління фінансовим забезпеченням
на електроенергетичному під(
приємстві необхідно побудова
ієрархічної (багаторівневої) сис(
теми КПЕ. У загальному випадку
можна виділити три базові рівні:

— КПЕ рівня компанії — відоб(
ражають досягнення стратегічних
цілей і завдань по підприємству в
цілому.
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Рис. 1. Система гнучкого адаптивного трирівневого
планування та аналізу діяльності підприємства [14]
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Таблиця 1. Відмінні ознаки рівнів системи фінансового
управління (для підприємств електроенергетичної галузі)

[згруповано на основі 2—12]
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— КПЕ рівня підрозділів — відобра(
жають досягнення тактичних цілей і зав(
дань підрозділи, в якому працює співроб(
ітник.

— КПЕ рівня співробітника — відобра(
жають якість виконання співробітником
своїх обов'язків і його особисті професійні
досягнення.

Визначення цільових значень КПЕ
проводиться зверху вниз (тобто від влас(
ників підприємства до співробітників), а
контроль виконання — знизу вгору (тоб(
то від оперативних показників до стратег(
ічних).

В основу формування набору КПЕ
підприємства мають бути покладені цілі, завдання та
шляхи їх досягнення. Наступний крок полягає у відборі
шляхом аналізу із загального переліку показників діяль(
ності підприємства найбільш вагомих показників і про(
веденні їх структурування за трьома рівнями системи уп(
равління (стратегічні, середньострокові, оперативні)
[13]. Для досягнення поставленої мети пропонуємо ме(
тодику відбору показників, що будується з використан(
ням трьох принципів:

— принципі суттєвості (показник істотно впливає на
підсумкові результати господарської діяльності);

— принципі контрольованості (показник безпосе(
редньо залежить від роботи співробітників розглянуто(
го підрозділу);

— принципі вимірності (показник може бути надійно
і своєчасно виміряно).

З використанням фінансової моделі підприємства
проводять розрахунок цільових (пла(
нових) значень КПЕ. Розраховані по(
казників закладаються в основу сис(
теми преміювання персоналу шляхом
їх прив'язки до організаційної струк(
тури компанії, тобто персонального
закріплення показників за штатною
одиницею.

Процес управління фінансовим
забезпеченням підприємства на ос(
нові системи КПЕ складається з на(
ступних етапів (рис. 2).

1. При формуванні річного бюд(
жету підприємства відбувається де(
композиція стратегічних цільових по(
казників діяльності підприємства до
персональних показників кожного
менеджера, таким чином, ми отримує(
мо набір планових КПЕ.

2. Після закінчення періоду пла(
ново(економічний і фінансовий від(
діли збирають фактичну інформацію
про діяльність підприємства, яка над(
ходить від підрозділів підприємства.
На підставі цієї інформації розрахову(
ються фактичні значення КПЕ і вели(
чина їх відхилення від планових зна(
чень.

3. Оскільки КПЕ — це агрегова(
ний показник, що відображає стан

декількох процесів підрозділ, то для пошуку відхилень
необхідно використовувати бюджет підприємства, який
є базою для розрахунку планових КПЕ. Для цього слід
знайти планові показники, які використовувалися для
розрахунку КПЕ і порівняти їх з фактичними, зібраними
від підрозділів. Це дає можливість зрозуміти, за раху(
нок якого відхилення бізнес(процесу, в якому
підрозділі, відбулося відхилення КПЕ.

4. Визначивши відповідальний підрозділ, необхід(
но зрозуміти причину проблеми і виробити управлінсь(
кий вплив, що перешкоджає повторенню ситуації.

Важливим питанням при впровадженні системи уп(
равління фінансовим забезпеченням підприємства є
розробка методики, яка забезпечує єдність і взаємозв(
'язок даних всіх контурів управління. Створення такої
системи дозволяє пов'язати в єдину замкнуту техноло(
гію інформацію, яка б не була розрізненою.
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Рис. 2. Процес управління фінансовим забезпеченням
підприємства на підставі системи показників

[запропоновано автором]
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Рис. 3. Взаємозв'язок контурів системи управління
(на прикладі інвестицій в нове обладнання)

[розроблено автором]



Інвестиції: практика та досвід № 6/201294

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

З метою забезпечення узгодженості стратегічних
(довгострокових) планів і тактичних (поточних) завдань,
важливим аспектом є трансляція стратегічних цілей в
площину оперативних заходів зі збереженням наступ(
ності і взаємозв'язків.

Розглянемо взаємозв'язок різних контурів системи
управління, показаний на прикладі інвестицій в нове об(
ладнання (рис. 3). Так, прийнятий у стратегії план за(
ходів щодо розвитку виробництва ("Розширення вироб(
ництва") знаходить своє фінансове вираження в інвес(
тиційних бюджетах підприємства на кожен рік у вигляді
статей "Придбання обладнання" та "Монтаж устаткуван(
ня", з яких в подальшому на оперативному рівні фор(
мується календарний план платежів шляхом розподілу
їх по конкретним контрагентам ("Контрагент 1" і "Кон(
трагент 2").

Для забезпечення цілісності та послідовності різних
контурів системи управління необхідно, щоб в її основі
лежав єдиний класифікатор діяльності підприємства.
Такий класифікатор дозволить забезпечити логічний
взаємозв'язок і взаємозалежність різних рівнів плану(
вання та звітності, саме в прив'язці до статей класифі(
катора буде здійснюватися планування і відстеження
виконання всіх планів підприємства.

Очевидно, що різні підприємства можуть мати різні
класифікатори в залежності від специфіки їх діяль(
ності. Проте в межах однієї структури класифікатор
повинен бути єдиним для всіх підрозділів, (а у холдин(
говій структурі і єдиним для всіх філій) [15]. В основу
формування класифікатора має бути покладено два
принципи:

— принцип суттєвості — на кожному рівні системи
повинні виділятися найбільш значущі для підприємства
статті, інші ж можуть бути узагальнені;

— принцип ієрархії — кожен нижчий рівень пови(
нен деталізувати статті верхнього рівня. Класифікатор,
що лежить в основі стратегічного управління, найбільш
агрегований (як правило, використовуються лише статті
верхнього рівня), класифікатор бюджетування — більш
деталізований (статті верхнього рівня розкриваються по
складовим елементам), а класифікатор оперативного
управління є деталізованим (по контрагентам або по
структурним підрозділам).

Розглянемо практичне застосування цих принципів
на всіх рівнях системи управління підприємством. Так,

на рівні стратегії можливе плануван(
ня фонду оплати праці в цілому по
підприємству, на рівні річного бюд(
жету доцільно розподілити загаль(
ний фонд оплати праці на складові:
заробітна плата, премії, єдиний соц(
іальний податок та інше, а на рівні
оперативного управління може вия(
витися необхідним її розподіл по
структурним підрозділам. Або,
якщо, наприклад, підприємство має
суттєві обмеження на втрати елект(
роенергії, то на рівні стратегії, мож(
ливо, її агреговане планування в
розділі "виробничі витрати", на рівні
річного бюджету доцільно вже роз(
бити її за рівнями напруг і виділити

окремо електроенергію, яка буде використана для гос(
подарського призначення, а на рівні оперативного уп(
равління втрати електроенергії при транспортуванні
доцільно розподілити по підстанціям (виробничих
дільниць).

Використання принципу ієрархії дозволяє отриму(
вати на основі одного і того ж набору даних різну
інформацію, необхідну для керівників різних рівнів —
від найбільш агрегованих ("на 1 лист") для вищого ке(
рівництва компанії, до максимально докладних — для
лінійних менеджерів. Крім того, ієрархічна класифіка(
ція статей може використовуватися підприємством для
розподілу відповідальності структурних підрозділів
підприємства на конкретні елементи. У цих цілях за
кожним елементом класифікатора закріплюється
підрозділ, відповідальний за формування планів та
контроль витрачання коштів за цим напрямом. При
цьому статті повинні бути деталізовані таким чином,
щоб кожен підрозділ мав чітко виділені ("свої") еле(
менти. Такий підхід пропонує якісно новий рівень відпо(
відальності й повноважень підрозділів та посадових
осіб.

Побудову на підприємстві пропонованої комплекс(
ної системи фінансового управління легше реалізувати
за умови автоматизації ряду функцій.

Найбільш характерними функціями системи фінан(
сового управління, які повинні бути автоматизовані, є
процедури збору, систематизації, зберігання, передачі
(в тому числі по відношенню до територіально відда(
леним підрозділам і філіям), аналітичної обробки та
видачі різним категоріям користувачів необхідної
інформації. Таким чином, до основних завдань авто(
матизованої системи фінансового управління відно(
сяться:

— забезпечення можливості отримання повної,
своєчасної несуперечливої, представленої у вигляді,
зручному для змістовного аналізу, різного ступеня де(
талізації (відповідно до заздалегідь визначеними, так і
довільним запитам користувачів);

— аналітичний (різноаспектний) аналіз доступної
інформації різного ступеня деталізації;

— забезпечення розумного балансу між якістю
інформаційного обслуговування і пов'язаними з цим
витратами;

— моделювання і прогнозування стану об'єкта уп(
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Рис. 4. Інформаційна система фінансового управління
на основі єдиного сховища даних [згруповано автором]
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равління і навколишнього середовища.
З цієї точки зору позитивно зарекомендували себе

рішення, засновані на єдиному сховищі даних, що за(
безпечує уніфіковані підходи до зберігання, передачі
та обробки інформації, і OLAP(технологіях, що вико(
ристовуються користувачами для побудови "гнучких"
звітів та аналізу даних. Такай підхід, є найбільш ефек(
тивним за співвідношенням "ціна — час — якість" [13].

На рис. 4 представлена концептуальна схема інфор(
маційної системи фінансового управління, побудованої
на основі єдиного сховища даних.

Автоматизація будь(яких процесів підприємства,
як правило, є витратним заходом і займає значний
часовий інтервал, тому вимагає серйозної підготов(
ки. Інформатизація системи фінансового управлін(
ня потребує розробки методології процесу, його рег(
ламентації і, найголовніше, попередньої апробації
для запобігання хворобливого повернення впровад(
ження на кілька етапів назад з метою коригування
раніше затвердженої концепції. Більшість під(
приємств електроенергетичної галузі знаходяться на
етапі реструктуризації, структурні перетворення в
них ще не завершені, мають місце зміни керівницт(
ва, що, в свою чергу, призводить до нестабільності.
Така нестабільність ставить під загрозу впроваджен(
ня автоматизованих систем, оскільки витрати на їх
безперервне коригування і доопрацювання можуть
перевищити базові витрати, а ефективність впровад(
ження їх при цьому буде незначною. Тому постає
завдання створення механізму автоматизації, який
буде адекватним цілям та завданням системи фінан(
сового управління.

ВИСНОВКИ
Враховуючи вищезазначене, варто відзначити, що

при побудові на електроенергетичному підприємстві
запропонованої системи управління фінансовим забез(
печенням досягаються наступні цілі:

— створення цілісної фінансово(економічної моделі
підприємства, що дозволяє забезпечити прозорість
фінансових потоків;

— можливість оперативного контролю виконання
планів і аналізу відхилень планів від їх реалізації, що є
ефективною основою прийняття обгрунтованих і своє(
часних управлінських рішень;

— персональне закріплення відповідальності й по(
вноважень у рамках процесу за ключовими менедже(
рами підприємства.

Впровадження запропонованої системи управлі(
ння призводить до якісної перебудови роботи всіх
підрозділів підприємства, персонал отримує чіткі ор(
ієнтири в діяльності, не тільки у вигляді плану, отри(
маного зверху, а в усвідомленні своєї ролі в органі(
зації, до виконання цілей підприємства, як своїх осо(
бистих.

Запропонована система управління дозволяє на
рівні стратегії планувати фонд оплати праці в цілому по
підприємству, на рівні річного бюджету розподілити
загальний фонд оплати праці на складові: заробітна
плата, премії, єдиний соціальний податок та інше, а на
рівні оперативного управління — розподіл по структур(
ним підрозділам, втрати електроенергії при транспор(

туванні розподілити по підстанціям (виробничим дільни(
цям).

Перспективи подальших досліджень у цьому науко(
вому напрямі полягають в розробці моделі фінансово(
го забезпечення гідроелектроенергетичних підприємств
України.
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