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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з основних пріоритетів національної еконо�

мічної системи в сучасних умовах є підвищення ефек�

тивності та конкурентоспроможності енергетичної га�
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У статті аргументовано доцільність використання низки принципів (системності, синергії, фун&
кціональності, виваженості, послідовності, ефективності тощо) при вдосконаленні системи
державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі. Ці пропозиції корисні з точки
зору як підвищення ефективності державного управління такою галуззю та безпекою в Україні,
так і модернізації її реального сектору й активізації інноваційної та інвестиційної діяльності.
Систематизовано теоретико&методологічні напрацювання й уточнено, що механізми держав&
ного регулювання розвитку електроенергетичної галузі в Україні потрібно розглядати як нау&
кову категорію, що має у своїй основі динамічний вияв — правові, організаційні й економічні
методи державного впливу, які обумовлюють прийняття ефективних управлінських рішень щодо
функціонування галузі, регуляторних — щодо функціонування ринку електричної енергії, за&
безпечення його економічної та фінансової стабільності тощо.

The paper gives reasons for appropriateness of application of the range of principles (of
systematization, synergy, functionality, reasonableness, consistency, effectiveness etc.) in the
process of modernization of system of the state administration of electric power engineering. These
proposals are valuable from the point of view of the state administration efficiency increase in the
area of electric power engineering and security in Ukraine, and of its real sector modernization and
the innovation and investment activity intensification. The theoretical and methodological groundwork
was systematized and it was specified that the mechanisms of government regulation of the
development of power industry in Ukraine must be considered as a scientific category, which is based
on the dynamic expression — legal, organizational and economic methods of state influence. They
determine the effective administrative decisions concerning the functioning of the industry, and the
regulatory ones concerning the functioning of the market of electric power, the guarantee of its
economic and financial stability, etc.
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лузі, що дозволить досягти високого рівня економічної,

енергетичної й екологічної безпеки України. Особливе

значення при цьому надається формуванню дієвих ме�

ханізмів та інструментів державної політики в електро�
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енергетичній галузі. Їх реалізація та вирішення проблем

у цій сфері повинні відбуватися з урахуванням загаль�

нонаукових і методологічних принципів, що передбачає

необхідність їх детального визначення й обгрунтуван�

ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням засад, принципів, напрямів удоско�

налення державної соціально�економічної політики при�

свячена значна кількість наукових робіт таких учених,

як В. Бакуменка, З. Варналія, В. Воротіна, І. Дегтярьо�

вої, А. Дєгтяра, С. Домбровської, Л. Дідківської, Я. Жа�

ліло, О. Лебединської, В. Садкового та інших [1—8]. На

їх думку, сучасну вітчизняну систему органів держав�

ного управління соціально�економічним розвитком і

енергетичною безпекою характеризують подекуди фор�

мальна наявність відкритості та прозорості їх діяльності;

надмірна концентрація влади в "центрі"; домінування

фінансово�промислової та адміністративно�управлінсь�

кої еліти; недоступність для плідної співпраці з інститу�

тами громадянського суспільства тощо. Однак чимало

питань стосовно своєчасності, грунтовності, масштаб�

ності та необхідності трансформації системи держав�

ного регулювання енергетичним сектором, зокрема

електроенергетичної галузі, за умов інтеграційних про�

цесів та забезпечення на науково�методологічній основі

системи безпеки залишаються недостатньо дослідже�

ними.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення особливостей,

методологічних засад і підходів до формування ме�

ханізмів державного регулювання розвитку електрое�

нергетичної галузі в Україні й обгрунтування перспек�

тивних напрямків їх удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Електроенергетична галузь, відзначаючись под�

війною природою, орієнтована як на отримання прибут�

ку, так і на забезпечення потреб народного господар�

ства в електроенергії. Така її природа істотно усклад�

нює формування підходів до регулювання діяльності

галузі, які в повній мірі повинні бути спрямовані на до�

тримання балансу економічних і суспільних інтересів,

містити істотні стимули для підвищення енергоефектив�

ності та розвитку стратегії енергозбереження.

Формування основних орієнтирів електроенергетич�

ної політики пострадянської України відбувалося в ме�

жах загальної економічної стратегії, спрямованої на

впровадження конкурентної моделі ринкових відносин

у всіх секторах національної економіки, а також ство�

рення конкурентного ринку товарів і послуг. Разом із

тим, уже з моменту розробки та затвердження перших

правових документів мають місце значні протиріччя між

фактичною ситуацією і задекларованими принципами

функціонування електроенергетичної галузі, які в ціло�

му визначили більш консервативний, ніж загальний

економічний курс держави.

Дослідженню теоретико�методологічних аспектів

механізмів державного управління (регулювання) при�

свячені наукові розробки О. Амосова, Г. Атаманчука,

В. Бакуменка, Ю. Битяка, А. Дєгтяра, В. Дзюндзюка,

Л. Дідківської, С. Домбровської, В. Князева, В. Коржен�

ко, О. Коротич, М. Латиніна, Т. Лозинської, Н. Мельтю�

хової, Г. Одінцової, О. Радченка, Ю. Сурміна та інших

[1—8]. Проте погляди авторів на визначення поняття та

класифікацію механізмів державного управління дещо

різняться.

Справедливими є твердження О. Гусарова, С. Дом�

бровської, І. Драгана та ін., що в справі реформування

різних сфер суспільного життя, економіки важлива роль

має бути відведена механізмам управлінського впливу,

які в дещо спрощеному вигляді характеризуються як

сукупність засобів та способів впливу суб'єкта владних

повноважень на керований об'єкт [3; 4]. Такий науко�

во�практичний підхід передбачає впорядкування та за�

безпечення розвитку зазначеного об'єкта. Власне ка�

жучи, за допомогою державноуправлінських механізмів

видається можливим глибше оцінити стан функціонуван�

ня органів державної влади й з'ясувати особливості

досягнення головної мети та проміжних цілей, а також

всебічно охарактеризувати сутність і перспективи ре�

формування об'єкта державного впливу.

На функціональний характер механізму державно�

го управління звертали увагу також Л. Антонова, Г. Ата�

манчук, О. Стоян та ін. [1; 2]. На їхню думку, указаний

механізм потрібно аналізувати в статиці й динаміці; це

дозволило авторам виділити структурно�організаційний

та структурно�функціональний підходи до тлумачення

змісту й сутності механізму державного управління в

цілому.

Уважаємо, що за своєю сутністю обидва проце�

си — структурно�організаційний та організаційно�

функціональний, спрямовуються на таку частину си�

стеми державного управління, як об'єкт, представле�

ний у нашому випадку електроенергетичною галуззю.

Структура й інструментальне наповнення механізму

її державного управління визначається з позиції сис�

темного підходу. Такий механізм, за О. Батановим,

В. Євдокімовим та ін., вирізняється єдністю органі�

заційно�розпорядчих, нормативно�правових, адміні�

стративних, регуляторних, матеріально�технічних,

фінансово�економічних, соціокультурних, ідеологіч�

них (пропагандистських) способів і засобів матеріалі�

зації публічної влади [5]. Слід підтримати думку ав�

торів, що засоби становлять підгрунтя для класифі�

кації механізмів [там само], наприклад, на політичні,

інституційні, економічні, культурні, нормативно�пра�

вові, бюджетні, фінансові, духовні, інформаційні,

організаційні, матеріально�технічні, соціально�психо�

логічні, комунікативні та інші. Серед указаних ме�

ханізмів державного регулювання можливі різні ва�

ріанти комбінування, найбільш розповсюдженими є

організаційно�економічний та організаційно�право�

вий. Зважаючи на загальний концепт науки "Держав�

не управління" і враховуючи предмет дослідження,

можемо наполягати на необхідності виокремлення

правового, організаційного й економічного ме�

ханізмів державного регулювання розвитком елект�

роенергетичної галузі.

Крім того, наука "Державне управління" розрізняє

механізми формування та функціонування (здійснення

процесу державного управління, взаємодії його су�
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б'єктів), розвитку, делегування (передачі влади), а та�

кож недержавні механізми управління (самоврядні, ко�

рупційні тощо).

Поділ на механізми�системи, механізми�знаряддя та

механізми�процеси має місце також і в межах системи

державного регулювання електроенергетичної галузі.

Так, А. Колєсніченко виділив декілька можливих

підходів (економічний і процесний), які дозволили йому

визначити механізм державного регулювання взаємо�

відносин суб'єктів електроенергетичного ринку [7, с.

35—36]. Цей механізм є системою критеріїв, методів,

інструментів, факторів, за допомогою яких виконують�

ся взаємопов'язані функції держави, спрямовані на за�

безпечення ефективного регулювання економічних

відносин між суб'єктами енергоринку. Звісно, еконо�

мічний підхід здебільшого оперує господарськими, фінан�

совими та матеріально�технологічними засобами, які

розкривають узаємозв'язок між різними економічними

явищами та відображають будову відтворювального й

споживацького процесів. Проте бракує вказівки саме на

організаційну складову, яка дозволяє розглядати ме�

ханізм державного регулювання електроенергетичної

галузі через рівні та фактори впливу, що виникають з

приводу вироблення, транспортування та споживання

електроенергії. З огляду на це механізм державного ре�

гулювання зазначеної галузі відрізняється за змістом

(структурною будовою), за рівнем керованого впливу

та факторами цього впливу.

Більш переконливо виглядає підхід, який застосу�

вала О. Перфілова до ідентифікації сутності та структу�

ри механізму державного регулювання електроенер�

гетичної галузі [8, с. 5—6]. Учена уточнює положення

щодо трансформації організаційно�інституційного се�

редовища державного регулювання електроенергетич�

ного сектору та переліку функцій державного регуля�

тора в цьому секторі. Їх О. Перфілова, Ю. Дзядикевич

та ін. запропонували розширити в напрямку антимоно�

польної діяльності, а також контролю за цілісністю

Об'єднаної енергосистеми та єдністю режиму її роботи

[там само]. Автори стверджують, що на відміну від на�

явної практики підпорядкування державного регулято�

ра урядові в Україні, слід створити гарантії незалежності

цього регулятора, у т. ч. законодавчо закріпити неза�

лежний його статус [там само]. За цих умов основне зав�

дання державного регулювання господарської діяль�

ності на ринках, які перебувають у стані природної мо�

нополії, і суміжних до них ринках — це збалансування

інтересів держави, суспільства й учасників цих ринків,

сприяння конкуренції у сферах вироблення, зберігання

та транспортування електроенергії з метою її раціональ�

ного використання та забезпечення належного функ�

ціонування всього енергетичного сектора, формування

обгрунтованої цінової й тарифної політик, забезпечен�

ня прав споживачів щодо отримання товарів і послуг в

електроенергетичній галузі стандартизованої якості,

безперебійно тощо.

На вдосконалення концептуальних засад методично�

го й інституціонального забезпечення державного регу�

лювання електроенергетичної галузі звертає увагу також

В. Кальченко [6, с. 5—6]. Він наполягає, що таке вдоско�

налення можливе шляхом створення Енергетичного інве�

стиційного фонду при Уряді України. Учений пропонує

вдосконалювати теоретичний підхід до формування дієво�

го механізму державного регулювання електроенергетич�

ної галузі, зокрема здійснити оновлення правових методів

і засобів регулювання, що регламентують упровадження

фінансово�економічних механізмів визначення, списання

та погашення простроченої заборгованості [там само].

Розвиток об’єкта 
державного 
регулювання – 
електро-

енергетичної 
галузі 

Обґрунтування принципів 
державного регулювання 
електроенергетичної галузі 

Використання принципів як 
системи координат 

Державне прогнозування, програмування й 
планування (оперативне, середньо- і довгострокове)Визначення мети та завдань 

державного регулювання 
електроенергетичної галузі, їх 

досягнення 

Реалізація податкової, кредитної, антимонопольної й 
тарифно-цінової політики, а також здійснення 
державної підтримки оптимальних режимів 

функціонування об’єкта державного регулювання 
(інвестиційної й інноваційної діяльності в 

електроенергетичному секторі, раціонального 
виробничого використання енергоресурсів тощо) 

Лібералізація вітчизняного енергоринку, його 
інтеграція до європейських та імплементація 

законодавства ЄС 

Заповнення позаринкових зон господарювання 
(забезпечення енергетичної й екологічної безпек) 

Виявлення факторів, що впливають 
на електроенергетичну галузь, 

нейтралізація їхнього негативного 
впливу 

Управління державною власністю в 
електроенергетичному секторі та контроль у сферах 

природних монополій 

Зворотний 
зв’язок, 

Збереження державної політики або 
її зміна для посилення/послаблення 

впливу держави на 
електроенергетичну галузь 

Суб’єкти державного 
регулювання 

електроенергетичної галузі, 
їхня легітимація, функціонування 
(Президент і Парламент України, 
підпорядкована і підзвітна їм 

НКРЕКП тощо) 

Установлення моделі організації ринку 
електроенергії й суміжних ринків, а також правил 

їх функціонування 

Державне регулювання діяльності суб’єктів 
господарювання при купівлі-продажу електроенергії 

на оптовому ринку, а також забезпечення 
безперебійного постачання цієї енергії споживачам 

Рис. 1. Методологія формування та функціонування механізмів державного регулювання ЕЕГ
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Узагальнюючи підходи та методологічні засади

формування механізмів державного регулювання роз�

витком електроенергетичної галузі, аргументуємо не�

обхідність забезпечення системності шляхом застосу�

вання синергетичного підходу та виокремлення відпо�

відної парадигми (рис. 1). На його основі можливо роз�

робити механізм запровадження штучної конкуренції в

електроенергетичній галузі. Він може бути заснований

на гармонізації державного регулювання і задач само�

регулювання аналізованої галузі. Державне регулюван�

ня в цій галузі спроможне організувати конкуренцію

шляхом визначення "вихідних" параметрів галузі як си�

стеми.

Синергетичні аспекти в такому випадку мають ви�

значати механізм самоналаштування останньої систе�

ми на найбільш ефективний результат функціонування

в межах "вихідних" параметрів. Закон синергії прийня�

то вважати одним із головних законів, яким підпоряд�

ковуються системи. При цьому цей закон полягає в та�

кому: потенціал і можливості будь�якої системи як єди�

ного цілого перевищують суму потенціалу та можливо�

стей її окремих елементів, що обумовлено їх узаємною

підтримкою і доповненням.

ВИСНОВКИ
Отже, незважаючи на численний ряд наукових робіт,

присвячених науково�методологічним підходам щодо

розуміння механізмів регулювання державою еконо�

мічних процесів й енергетичного ринку, у науковій літе�

ратурі має місце вибіркове дослідження окремих ас�

пектів процесу формування таких механізмів стосовно

розвитку саме електроенергетичної галузі. Залишають�

ся, зокрема, невирішеними питання застосування синер�

гетичного, структурно�організаційного й організаційно�

функціонального підходів до процесу їх формування.

Зважаючи на це й ураховуючи необхідність забезпечен�

ня дотримання принципів системності, ефективності, ре�

зультативності, раціональності тощо, у роботі обгрун�

товано застосування зазначених підходів під час роз�

робки та функціонування механізмів державного регу�

лювання розвитку електроенергетичної галузі.
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