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Навряд чи був випадковим вибір 
авторами теми для свого монографіч-
ного дослідження. Проблема електро-
енергетики поряд з проблемами еко-
логії продовольства та інших сфер 
будь-якої держави виходить остан-
нім часом на перший план не тільки в 
Україні, але і в глобальному масштабі.

Процес створення індустріального 
суспільства розпочався з виробниц тва 
машин машинами, а головною рушій-
ною силою машин була в той час пара. 
Однак у процесі еволюції індустріаль-
ного суспільства паровий двигун витіс-
няється електродвигуном, а електро-
двигун – двигуном внутрішнього зго-
ряння з використанням нафти і газу. 
Останнім часом у наукових пошуках 
суспільства перше місце займає не 
електрика, а нафта і газ. Проте гра-
ничність ресурсу нафти і газу значно 
більша, ніж електрики. Тому суспіль-
ство змушене знову приділити більше 
уваги проблемам електроенергетики.

Автори монографії1 «Електрое-
нергетичний комплекс Карпатського 
регіону: фінансово-економічний ас-
пект» здійснили велику й копітку ро-
боту зі збору, узагальнення та аналізу 
матеріалу про економічну діяльність 
чотирьох енергопостачальних компа-
ній: «Закарпаттяобленерго», «Льві-
вобленерго», «Прикарпаттяобленер-
го» та «Чернівціобленерго» за період 
з 2006 по 2010 pp. Одним із головних 
завдань наукової праці авторів було 
дослідження процесу формування та 

ефективного використання фінансо-
вих ресурсів досліджуваних об’єктів 
з тим, щоб визначити їх розвиток на 
найближчу перспективу. На нашу 
думку, авторам загалом це вдалося.

У першому розділі монографії ав-
тори, віддаючи належне своїм попере-
дникам, аналізують суть і еволюцію 
поняття фінансового ресурсу, нама-
гаються дати своє визначення цього 
поняття. Далі в розділі мова йде про 
джерела та особливості формування 
фінансових ресурсів в електроенерге-
тичній сфері, про значення управлін-
ня фінансовими ресурсами у розвитку 
електроенергетичного комплексу Кар-
патського регіону. 

Другий і основний розділ моно-
графії присвячено дослідженню й ви-
світленню організації та управлінню 
фінансовим забезпеченням і фінансо-
вою результативністю електроенерге-
тичного комплексу Карпатського регі-
ону. Мова йде про управління грошо-
вими потоками та платоспроможністю 
електроенергетичного комплексу ре-
гіону. Як позитивний момент відзна-
чається переважання вхідних грошо-
вих потоків над вихідними впродовж 
усього досліджуваного періоду, а це 
означає, що досліджувані об’єкти не 
мали проблем із платоспроможністю.

Після аналізу грошових пото-
ків та платоспроможності у моногра-
фії досліджується динаміка валового 
та чистого доходів електроенергетич-
ного комплексу в порівнянні та спів-
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ставленні цих показників у часі та за 
об’єктами. Автори намагаються вия-
вити причини та обставини позитив-
ної чи негативної динаміки цих по-
казників. Завершується другий роз-
діл аналізом управління фінансовою 
результативністю електроенергетич-
ного комплексу регіону, який має по-
рівняльний характер.

На підставі проведеного аналі-
зу динаміки фінансового стану за 
п’ятиріччя автори монографії, застосу-
вавши прийом динамічних рядів, на-
магаються накреслити спрямування 
розвитку електроенергетичного комп-
лексу Українських Карпат на най-
ближчу перспективу (2011-2013 pp.). 
Третій розділ монографії так і нази-
вається: «Індикативний план-прогноз 
розвитку електроенергетичного комп-
лексу Карпатського регіону». Тут ха-
рактеризуються також можливості 
використання альтернативних дже-
рел електроенергії в Карпатському 
регіоні.

Наголошуємо, що автори моно-
графії провели велику й копітку ро-
боту з дослідження й висвітлення на-
званої теми і проблем. Проте нам хо-
четься висловити й деякі зауваження 
та побажання.

Звичайно, це право авторів – ви-
значати коло питань, що характеризу-
ють тему дослідження. Проте досить 
прикро, що в такій темі автори обі-
йшли проблему розподілу доходу. Чи-
тача цікавить не просто розподіл до-

ходу, але й проблема розподілу дохо-
ду на частку нагромадження і спожи-
вання з точки зору можливостей по-
дальших інвестицій.

У монографії сказано про досить 
низький рівень рентабельності – 10% 
як бар’єр на шляху подальшого інвес-
тування коштів в електроенергетику 
Проте на заваді інвестицій в електрое-
нергетику (та й не тільки в цю галузь 
стоїть висока ставка рефінансування, 
а відтак і ставка по кредитах.

Електроенергетика Карпатського 
регіону – це лише невелика частина 
загальноукраїнського комплексу. Ці-
каво, якою мірою результати дослі-
джень частини галузі можна поши-
рити на українську електроенергети-
ку в цілому? Таке питання залиши-
лося поза увагою авторів монографії.

Прикро, що в монографії не згада-
но про докторську дисертацію Богда-
на Яремчишина, який ще у 70-i роки 
минулого століття досліджував еко-
номічні аспекти електроенергетики 
Українських Карпат.

В цілому ж перед нами серйозне 
монографічне дослідження електрое-
нергетичного комплексу Карпатсько-
го регіону, і сподіваємося, що автори 
на цьому не зупиняться і заохочувати-
муть інших до подальшого досліджен-
ня вказаної проблематики.
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