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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАЛИВНО-
ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ПРИ ПЕРЕХОДІ
В ЄВРОПЕЙСЬКУ ЕНЕРГЕТИЧНУ СИСТЕМУ

У статті розглянуті основні фактори, що впливають на розвиток та ефективне функціонування
паливно-енергетичного комплексу України. Проаналізовані основні завдання та пріоритетні
напрямки щодо змін та розвитку ПЕК України у розрізі вступу в європейську енергетичну систему. З
наукових позицій оцінено та надано практичні рекомендації щодо оптимізації управління
інноваційно-інвестиційним розвитком цієї базової галузі країни. Розроблені рекомендації щодо
підвищення ефективності перетворення і використання енергії.
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Вступ. В умовах ринкових відносин суспільство перетерплює корінні
перетворення. Відбувається становлення нової економічної системи,
змінюються економічні відносини. Низька ефективність виробництва, значні
структурні диспропорції, підрив фінансово-економічних інститутів, практично
відсутня система управління, планування і регулювання галуззю – далеко не
повний перелік підсумків господарювання в останні роки. Це визначає
необхідність вироблення наукових уявлень про майбутню модель державного
контролю і регулювання економічних процесів.

Аналіз останніх досліджень та літератури. Великий внесок у
розв’язання проблем, пов’язаних із функціонуванням паливно-енергетичного
комплексу та забезпеченням економічної стабільності України, зробили такі
вчені, як: О.І. Амоша, Б.О. Грядущій, В.І. Дубницький, Ю.В. Макогон,
М.С. Сургай, О.С. Чуріна І.Г. Ширнін, С.В. Янко та інші.

Мета досліджень, постанова проблеми. Значення енергетики для
розвитку економіки і суспільства неможливо перебільшити. Історія людства,
його прогрес і досягнутий рівень цивілізації тісно пов’язані з тим, які види
енергоресурсів і в яких кількостях використовуються, якими методами і в які
види кінцевої енергії вони перетворюються.

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що найбільш відчутні
негативні наслідки непродуманої політики організації управління, планування і
державного регулювання відбилися в першу чергу саме в базових галузях
економіки, до складу яких належать галузі паливно-енергетичного комплексу
(ПЕК). З наукових позицій доцільно оцінити та надати практичні рекомендації
щодо оптимізації управління інноваційно-інвестиційним розвитком цієї базової
галузі країни.
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Матеріали досліджень. В Україні відбуваються глибокі економічні
перетворення, розвиваються ринкові відносини, які вимагають відповідного
удосконалення та адаптації до нових умов всіх рівнів державного управління, в
т.ч. системи державного регулювання сталого розвитку енергетичного сектора
економіки. Важливість енергетичного комплексу для економіки України
визначається як з економічної, так і з політичної точки зору. Велике значення
має як експорт, так і імпорт продукції енергетичного комплексу. Разом з тим
фактори зовнішнього і внутрішнього ринку впливають на структуру
виробництва та імпорту енергетичної продукції в напрямку підвищення
потужності комплексу.

Для галузей енергетичного сектора в майбутньому доцільно зберегти
роль державного замовлення, яке має здійснюватися одночасно з відмовою від
витратно-валових оціночних показників при формуванні народногосподарських
балансів. Відповідно до вимог маркетингу, планово-балансові методи
управління народним господарством та його галузями в ринкових умовах, є
радикальними, і, мабуть, єдино правильним способом створення регулюючого
механізму зв’язків між виробничими, територіальними та управлінськими
структурами різних рівнів.

Управління паливно-енергетичним комплексом доцільно здійснювати
таким чином, щоб регулюючу роль отримали державні госпрозрахункові
концерни, асоціації, компанії, головні функції яких полягатимуть у захисті на
державному рівні інтересів регіонів та підприємств за допомогою розробки та
реалізації нових інвестиційних проектів, формування та конкурентного
розміщення держзамовлень, пріоритетних цільових програм і прогнозів
розвитку територій, на яких розташовані підприємства даної галузі. При цьому
роль держави, як регулятора і гаранта стабільності ПЕК, посилюється.

Концепцію розвитку ПЕК слід розглядати як диверсифікацію усіх
джерел виробництва енергетики з використанням внутрішніх можливостей
паливо видобувних технологій, а також систему управління

Система управління економічними інтересами підприємства паливно-
енергетичного комплексу повинна реалізовуватися за двома напрямками:

– зовнішні інтереси (до суспільства, регіону, партнерів) узгоджуються, в
основному, за допомогою податкового механізму, амортизаційної політики,
ліцензування, держзамовлення;

– внутрішні інтереси, тобто інтереси структурних одиниць, узгоджуються
за допомогою механізму розподілу доходу підприємства між ними;
супідрядність же проводиться за допомогою вибору методів керівництва
оптимізацією внутрішньовиробничих зв’язків та взаємовідносин всього
паливно-енергетичного комплексу, структурній перебудові національної
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економіки, зниженні енергоємності всіх видів продукції, розробці та
впровадженні ресурсозберігаючих і енергозберігаючих технологій,
переорієнтації на закупівлю енергоносіїв не з однієї, а з ряду зарубіжних країн.

Слід розробити механізми недопущення практики вирішення деяких
питань економічного регулювання електроенергетики шляхом прямих урядових
та місцевих адміністративних рішень з питань, які входять до компетенції
Національної комісії з питань регулювання електроенергетики.

З моменту зародження цивілізації і на багато років нового століття
розвиток і вдосконалення способів отримання енергії та пошук нових її джерел
залишиться однією з головних сфер людської діяльності, а тому історія
розвитку енергетики тісно пов’язана з історією розвитку суспільства. Останнім
часом ці питання набули особливої актуальності, оскільки за останнє сторіччя
суспільство витратило копалин ресурсів більше, ніж за всю історію цивілізації,
і тенденції зростання зберігаються. Збільшення глобального попиту на
енергетичні послуги прогнозують експерти Європейської енергетичної комісії.

Ці прогнози обґрунтовуються насамперед:
– природним приростом населення Землі, тобто демографічним

зростанням, так як у найближчі 40–50 років, при існуючій динаміці зростання,
чисельність населення Землі збільшиться до 9 млрд. чоловік;

– неухильним підвищенням рівня життя, яке вимагає кількісної та якісної
зміни енергетичних послуг. Відповідно зросте витрата всіх видів ресурсів і, в
першу чергу, енергетичних. За оцінками світової економічної Ради, споживання
електроенергії зросте до 2020 р. на 50–70% порівняно з 1990 р.

зарубіжних країнах питання ПЕК вирішуються з відповідною політикою
і підтримкою держави. Серед найбільш важливих принципів, які покладені в
основу правової бази норвезького нафтогазового бізнесу, є наступні:

– всі запаси нафти і газу належать державі;
– нафтові компанії (в т.ч. і зарубіжні) можуть займатися розвідкою,

розробкою родовищ і видобутком вуглеводневої сировини;
– нафтові компанії мають право на продаж ними нафти і газу

пропорційно їх частки участі в розробці родовища, що стимулює інвестиції в
умовах ринку.

Енергетична стратегія України повинна базуватися на концепції
інноваційного розвитку ПЕК через формування конкурентних ринків
енергоресурсів, оскільки у разі, якщо інновації служать основою модернізації
технологічних процесів, то саме конкурентна структура ринків в більшій мірі
сприяє розвитку інноваційної діяльності в порівнянні з монопольною. Це
відбувається тому, що для конкурентного суб’єкта ринку важливо отримати
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економічний прибуток від інновації, а потім – зберегти або поліпшити свої
позиції на ринку.

За прогнозами ОПЕК найбільші зміни в структурі світового паливно-
енергетичного балансу будуть пов’язані з нафтою, природним газом та
відновлювальними джерелами енергії (ВДЕ):

– нафта буде превалювати над іншими первинними джерелами енергії,
але її частка у світовому споживанні помітно знизиться до 31% у 2030 р.;

– природний газ збільшить свою частку в світовому споживанні енергії, з
22,3% у 2007 р. до 24,1% у 2030 році;

– сумарна частка ВДЕ збільшиться з 6,4% в 2007 р. до 10% у 2030 р.;
– в гідроенергетиці буде спостерігатися зростання в 2,3% на рік;
– з біопалива можна очікувати зростання на 6,7% на рік;
– для «інших видів ВДЕ» можна очікувати динаміку зростання на 7,4% на

рік.
В контексті світових тенденцій енергетичного ринку Україна значно

відстає. Але в процесі аналізу було встановлено, що Україна має значний
енергетичний потенціал, для використання якого потрібні значні грошові
інвестиції.

Відповідно до «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року»
(Розпорядження КМ від 15.03.2006 № 145-р) цілями її реалізації є:

– збільшення ВВП України за рахунок економічно ефективного розвитку
ПЕК;

– створення умов для надійного та якісного задоволення попиту на
енергетичні продукти;

– підвищення енергетичної безпеки держави;
– підвищення ефективності споживання і використання енергопродуктів;
– зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище і

забезпечення цивільного захисту у сфері техногенної безпеки ПЕК [3].
Головними цілями Енергетичної стратегії є корінна перебудова паливно-

енергетичного комплексу з використанням новітніх технологій, підвищення
ефективності та забезпечення ринкових умов його діяльності, а також
приведення до вимог світового рівня.

Виходячи із стратегічних завдань соціально-економічного розвитку
України в енергетичній сфері необхідно досягти наступних цілей

– забезпечення життєво важливих стандартів душового
енергоспоживання та енергоємності економіки на рівні розвинених країн світу;

– досягнення придатних рівнів надійності енергопостачання та
енергетичної безпеки держави.
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Основними напрямками енергетичної політики до 2020 р. повинні стати:
підвищення енергетичної ефективності економіки, формування конкурентних
ринків енергоресурсів, інтеграція України до євразійського енергетичний
простору. Виходячи з цього основними завданнями стратегії повинні стати

– впровадження економічних механізмів енергозбереження ;
– завершення реструктуризації та приватизації областей енергетичного

сектора;
– диверсифікація джерел та умов поставок енергоресурсів.
Серед інших завдань, спрямованих на досягнення поставлених цілей, є

наступні:
– збільшення ресурсної бази, модернізація і створення умов для

розширеного відтворення основного капіталу підприємств ПЕК;
– створення ефективного механізму антимонопольного регулювання

процесів ціноутворення на ринках енергоресурсів;
– узгодження галузевих програм розвитку ПЕК з темпами соціально –

економічного розвитку країни та зовнішньоекономічними чинниками;
– формування оптимального енергобалансу економіки, екологічної та

соціальної спрямованості енергетичної політики.
Рішення завдання енергоефективності економіки на період до 2020 р

може бути забезпечена за рахунок комплексної модернізації виробничих фондів
підприємств і зміни галузевої структури економіки. Досягнення поставлених
цілей і вирішення проблем енергозабезпечення економіки може здійснюватися
поетапно.

Для початку суб’єкти енергоринку (приватні компанії) повинні мати
рівень рентабельності на рівні 15–20 % (проти 0,1 % для електроенергетики в
2001 р.) для здійснення масштабних заходів з модернізації та реконструкції
основних фондів теплових електростанцій. Основною проблемою цього етапу є
реалізація стратегії розвитку атомної енергетики і відновлюваних джерел
енергії. Ринкові відносини разом з державною регуляторною політикою в
енергетичній сфері мають нарешті забезпечити оптимальний енергобаланс і
органічну міжнародну інтеграцію енергетичного сектора країни, а
енергозбереження як пріоритетний напрямок економічної політики всіх
учасників енергоринку.

За рівнем споживання природного газу на одиницю ВВП Україна займає
одне з перших місць у світі. Хоча розвинені країни прагнуть збільшити частину
газу в структурі своїх енергетичних балансів (як найбільш економічного та
екологічного виду палива), пріоритетним вважається використання газу для
виробництва електроенергії та децентралізованих систем опалення.
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Для вирішення системних проблем ПЕК потрібно вироблення ретельно
обґрунтованої, активної державної політики, що має заданий, але в той же час
адаптаційний характер. Вона повинна бути спрямована як на стимулювання
прогресивних структурних зрушень у бік менш ресурсномістких секторів, так і
на реалізацію заходів, що забезпечують підвищення енергоефективності та
конкурентоспроможності в самому паливно-енергетичному комплексі

Економічний аналіз системи стратегічного управління сталим розвитком
ПЕК в конкурентних умовах гостро затребуваний, оскільки до останнього часу
ще не склалися загальновизнані уявлення про функціональний, критеріальний
та інструментальний склад системи стратегічного управління сталим
розвитком. Як у теоретичному, так і в практичному плані він потребує
додаткових (кількісних ) і одночасно якісно нових всебічних досліджень.

Існуючі підходи до вирішення цієї проблеми в силу міждисциплінарного
охоплення сфер управління, можуть бути охарактеризовані як неоднорідні і
спрямовані на розрізнене вирішення завдань управління економікою,
енергетикою та екологією без урахування їх єдності. Недооцінюється до
теперішнього часу і взаємозв’язок названих вище аспектів стратегії розвитку
ПЕК в умовах його органічного включення в світогосподарські зв’язки, для
яких характерне функціонування національного ринку як сегменту світового. В
основі цього лежить недостатня теоретична розробка проблеми державного
регулювання економіки як цілісної підсистеми світової економіки

Перехід до сталого розвитку світової економіки, погоджений з
навколишнім середовищем, означає приведення у відповідність з природними
законами розвитку цілей і рішень діючих суб’єктів світової економіки,
включаючи всі держави і ТНК, незалежно від їх політичного устрою і форм
власності. Така узагальнююча ідея покладена в основу Концепції сталого
розвитку, схваленої ООН і практично всіма державами світу.

Державне управління розвитком підприємства ПЕК має здійснюватися за
двома найважливішими напрямами:

– відновлення в ринкових умовах планово-балансових методів
державного управління;

– організація виконавчо-регулюючих контрольних структур місцевих Рад.
Це дозволить більш ефективно маневрувати паливними ресурсами,

поліпшити використання потенціалу регіону.
Аналіз досліджень щодо макроекономічних аспектів розвитку ПЕК

показує, що спроба знайти оптимальну стратегію розвитку енергетики
здійснюється в напрямку пошуку «граничних» або «критичних» тенденцій у
розвитку ПЕК, які обумовлені зовнішніми чинниками. Здатність ПЕК
пристосовуватися до змін зовнішніх виробничих зв’язків дуже залежить від
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обсягу інвестиційного забезпечення розвитку самого комплексу і його
родинних областей. Зростання капітало– та матеріаломісткості ПЕК може
негативно позначитися на темпах зростання національного доходу, особливо на
темпах зростання фонду споживання. У перспективі граничне значення частки
ПЕК у загальних капіталовкладеннях в народне господарство орієнтовно
становитиме 24–25 відсотків. Для України частка ПЕК у загальних обсягах
інвестицій в основний капітал у 2000 р. становила 17,9 %. Перевищення цього
діапазону може призвести до диспропорцій в економіці і не дозволить
забезпечити необхідне зростання фонду споживання. Звідси виникає потреба
пошуку і вибору капітало– та ресурсозберігаючих напрямів у розвитку ПЕК.

Стратегія енергоресурсного забезпечення інноваційної моделі
економічного зростання в Україні вимагає певного структурно-інвестиційного
маневру. Так, в найближчі роки основний приріст інвестицій може припадати
на подовження терміну експлуатації основних фондів та забезпечення
надійності поставок енергії, тобто створення умов для простого відтворення
виробничих можливостей та оптимізації структури виробництва електроенергії
(використання надлишкових потужностей). Особливо важливим у цьому
контексті є підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудування,
в тому числі енергетичного (електротехнічного) машинобудування.

Враховуючи певний рівень невизначеності щодо багатьох ключових
параметрів, для України досить проблематично вибрати гомогенну енергетичну
стратегію – вугільну, газову або атомну. У середньостроковій перспективі
потрібно сконцентрувати увагу на збереженні можливостей доступу до всіх
джерел енергії, спираючись на загальносвітові тенденції розвитку
енерготехнологій та створюючи необхідні передумови для інноваційного
розвитку традиційних і комерційне використання поновлюваних джерел
енергії. Активізація інвестиційної діяльності у перспективних напрямках може
бути досягнута за рахунок непрямих методів фінансування (як наприклад,
діюча цільова надбавка до тарифу на розвиток вітроенергетики). Проблема
оптимізації структури енергетичного балансу не може бути вирішена виключно
внутрішньою економічною політикою і повинна стати також предметом
зовнішньоекономічної стратегії країни. Різноманітність, ефективність і
гнучкість в енергетичному секторі є головною умовою енергетичної безпеки.

Підвищення ефективності перетворення і використання енергії. Через
недосконалий механізм енергоринку ціна на енергоносії не є дієвим важелем
обмеження енергоспоживання. Потенціал зменшення питомого
енергоспоживання є як в секторі перетворення, так і в секторі кінцевого
споживання. Необхідна зміна акцентів в напрямку енергоефективності, тобто
мова повинна йти не тільки і не стільки про енергозбереження (як добровільне
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або примусове обмеження енергоспоживання), а про раціональне використання
енергії. З цього випливає висновок про необхідність формування ринку та
впровадження енергозберігаючих технологій, інвестиції, за умови реального
ціноутворення, повинні бути рентабельними. Потрібні також зміни в структурі
споживання первинних енергоносіїв, насамперед зменшення питомої ваги газу
в сфері кінцевого споживання. Домінуючою концепцією може стати концепція
економічного механізму енергозбереження та управління
енерговикористанням, формування ефективного попиту.

Для енергетичного сектора було б доцільно зберегти роль державного
замовлення, яке має здійснюватися одночасно з відмовою від витратно-валових
оціночних показників при формуванні народногосподарських балансів.
Відповідно до вимог маркетингу, планово-балансові методи управління
народним господарством і його галузями в ринкових умовах, є радикальними, і,
мабуть, єдино правильним способом створення регулюючого механізму
зв’язків між виробничими, територіальними та управлінськими структурами
рівних рівнів.

Підприємство є основною ланкою виробничих відносин. Через
підприємство відбувається стиковка інтересів суспільства і окремого
працівника. Враховуючи зміни, що відбуваються в економіці при формуванні
нового господарського механізму, в паливному комплексі необхідно врахувати
і акцентувати увагу на інтересах підприємства, з урахуванням інтересів всього
регіону.

Уряд розробляє і затверджує енергетичну стратегію до 2030 року, а
парламент приймає Закон про національну енергетичну програму до 2020 року.
Реалізується урядова програма інтеграції української енергетики в
енергетичний сектор Європейського Союзу.

Україна слідом за своїм сусідом, членом ЄС і НАТО, Словаччиною,
продає 49% акцій своєї ГПС разом з підземними газовими сховищами
консорціуму за участю трьох світових газових компаній – «Ruhrgas», «Gas de
France», «Газпром». Кожній з них продається третина акцій 49-відсоткового
пакета, без права перепродажу акцій терміном на 20 років. Підземні газові
сховища використовуються спільно, в якості стратегічного запасу газу для
держав ЄС. Україна отримує за продаж 49% акцій своєї ГПС не менше 8 млрд.
американських доларів, які спрямовує на стратегічні енергетичні програми і
модернізацію своєї економіки. Через територію України споруджується
транс’європейський газопровід з Каспійського регіону до ЄС. Освоюються нові
родовища бурого вугілля на базі Верхньодніпровського енергетичного
комплексу та споруджується ТЕС потужністю 1200 мВт.
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Україна також продає 49% своєї нафтотранспортної системи разом з
нафтовим терміналом «Південний» консорціуму світових нафтових компаній,
наприклад, «British Petroleum» і «Chevron», який добудовує нафтопровід Одеса
– Броди до Гданська. Нафтовий термінал використовується консорціумом
разом з Україною для створення стратегічного резерву нафти. Україна отримує
за 49-відсотковий пакет не менше 6 млрд. американських доларів.
Забезпечується диверсифікація та транзит каспійської нафти в Україну і
держави ЄС і збільшення надходжень до бюджету країни. Власниками
контрольних пакетів генеруючих компаній «Західенерго» і «Центренерго»
стають відповідно німецька RWE і французька «Electricite de France».
Завершується перехід на паралельну роботу з ОЕС Євросоюзу єдиної
енергетичної системи України. Експорт української електроенергії в держави
ЄС досягає 30 млрд. кВт.рік [4].

Україна збільшує видобуток урану, досягаючи 100-відсоткового власного
забезпечення, будує власний завод ядерного палива, проводить реконструкцію і
продовжує терміни експлуатації реакторів ВВЕР-1000 на 15 років, відповідно до
вимог МАГАТЕ. Україна завершує адаптацію енергетичного законодавства до
вимог ЄС і готується в енергетичній сфері стати членом Європейського Союзу.

Висновки. Підсумовуючи перехід України в європейську енергетичну
систему, можна зробити такі висновки:

– за основними вимогами до країн-кандидатів в енергетичній сфері
Україна, навіть за оптимістичними оцінками, до 2010 р. не буде відповідати
сучасним стандартам і в 2020 р. стратегічним орієнтирам ЄС;

– виконання умов ЄС до 2020 р. буде вимагати радикальної зміни
енергетичної політики чи структури економіки України, які не будуть мати для
цього відповідних ресурсів;

– інтеграційні процеси в енергетичній сфері мають виходити з
національних інтересів, бути спрямованими на євразійську модель інтеграції,
яка в стратегічному аспекті є більш пріоритетною, ніж одностороння
європейська інтеграція.

Протиріччя між правильно обраним курсом переходу до ринкового типу
регулювання економіки країни і не завжди послідовними методами його
реалізації – головна причина нинішнього благополуччя, як у політичному так і
в повсякденному житті країни.
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МОДЕЛЬ ТА МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ РЕСУРСНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Визначено головну мету моніторингу ресурсного забезпечення регіону, основні принципи організації
його проведення а також запропоновано модель та методику моніторингу ресурсного забезпечення
економічної безпеки та стійкого розвитку регіону. Запропоновані методичні підходи до основних
напрямків комплексного моніторингу ресурсного забезпечення розвитку регіону, що у свою чергу
визначають модель а також методику його проведення, дадуть можливість більш ефективно
організувати збір інформації, об’єктивно оцінювати зміни, що відбуваються в економічній системі
регіонів, прогнозувати розвиток чинників і процесів ресурсного забезпечення, своєчасно розробляти
регулюючі впливи, спрямовані на підтримку позитивних і ослаблення негативних тенденцій у
забезпеченні економічної безпеки та стійкого розвитку регіону.

Ключові слова: регіон, економічна безпека, ресурсне забезпечення, моніторинг.

Вступ. Актуальність теми моніторингу ресурсного забезпечення економічної
безпеки регіону на даному етапі розвитку економіки України зумовлена тим, що перед
регіональними органами управління постають проблеми, пов’язані з
ефективною організацією збору інформації, об’єктивною оцінкою змін, що
відбуваються в економічній системі регіонів, прогнозуванням розвитку
чинників і процесів ресурсного забезпечення, своєчасною розробкою
регулюючих впливів, спрямованих на підтримку позитивних і ослаблення
негативних тенденцій.

Мета досліджень, постанова проблеми Вирішення означених вище
проблем можливе на основі організації та функціонування моніторингу
ресурсного забезпечення економічної безпеки регіону. В даний час реалізація
питання моніторингу на регіональному рівні знаходиться на початковій стадії.
Деякі автори відзначають, що для нього характерна слабка розробленість
теоретичних підходів та практичних рекомендацій, дослідження мають
фрагментарний характер, що ускладнює проведення робіт зі створення систем
інформаційно-аналітичної підтримки управлінських рішень. Метою
дослідження є уточнення головних цілей моніторингу ресурсного забезпечення
регіону, основних принципів організації його проведення а також
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