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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Загострення світової енергетичної проблеми у ХХІ

столітті зумовлюється диспропорцією між зростаням на-
селення та споживання паливно-енергетичних ресурсів
і вичерпністю невідновлюваних джерел енергії. Зрос-
тання споживання традиційних невідновлюваних палив-
но-енергетичних ресурсів стимулює забруднення навко-
лишньоо середовища, що становить загрозу клімату та
існуванню людства. Сьогодні глобальна енергетична
безпека не обмежується наявністю енергетичних ре-
сурсів на світовому ринку і стабільністю їх постачаня. Її
метою стало забезпечення рівного доступу до паливно-
енергетичних ресурсів в достатньому обсязі для розвит-
ку економічних суб'єктів усіх країн світу, обмеження
забруднення навколишнього середовища та збережен-
ня ресурсної бази для майбутніх поколінь.

Обмеження можливостей задоволення потреб еко-
номіки в енергетичних ресурсах, скорочення запасів,
зростання ціни паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) і
відсутність надійної диверсифікації зовнішніх джерел
постачання зумовили втрату здатності адаптації еконо-
міки України до кризових процесів. Отже, стабільність
соціально-економічного рзвитку України залежить від
здатності організаційно-економічного механізму вияв-
ляти та протидіяти загрозам енергетичній безпеці націо-
нальної економіки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Формування системи забезпечення економічної та

енергетичної безпеки економіки в умовах ринкових
трансформацій розглядалися у фундаментальних пра-
цях А. Абалкіна, О. Архипова, В. Сенчагова, О. Власю-
ка, М. Воропая, М. Ковалка, Л. Криворуцького, В. Мун-
тіяна, С. Пирожкова, Д. Прейгера, Ю. Руденка, А. Сухо-
рукова, Ю. Баннікова, А. Шидловського, С. Денисюка,
І. Діяка, Г. Оганяна, А. Барановського, В. Шлемко, інших
вітчизняних та зарубіжних науковців.

Сьогодні слід розширити наукові та науково-практичні
дослідження у цій сфері, оскільки теоретичні засади за-
безпечення підвищення рівня енергетичної безпеки слід
удосконалити для вироблення дієвої державної політики
енергозабезпечення і протидії виникненню додаткових
загроз енергетичній безпеці національної економіки.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Перешкодою обгрунтуванню теоретичних засад
збереження енергетичної безпеки є відсутність моделі її
розвитку, невизначеність вибору стратегічних партнерів в
геополітичному та економічному сенсі та загрози, які ге-
нерує інституційна конкуренція глобального середовища.

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Цілі дослідження полягають у визначенні теоретич-

них засад і обгрунтуванні механізму забезпечення енер-
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гетичної безпеки національної економіки, у визначенні
напрямів його удосконалення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В якості організаційно-економічного механізму забез-

печення енергетичної безпеки національної економіки слід
розглядати сукупність інституційних, організаційних струк-
тур і комплекс використовуваних ними економічних за-
конів, закономірностей та форм і методів нівелювання й
усунення внутрішніх і зовнішніх загроз в енергетичній
сфері. До складу цього механізму будуть входити еко-
номічні, адміністративні, фінансові, законодавчо-норма-
тивні форми, важелі, стимули і методи регулювання та
модель інноваційного розвитку енергетичної системи
(включає суб'єктів паливно-енергетичного комплексу
(ПЕК) та споживачів паливно-енергетичних ресурсів).

Організаційно-економічний механізм забезпечення
енергетичної безпеки економіки можна подати у формі

моделі (рис.1), в якій відображено взаємодію суб'єктів
у процесі реалізації заходів сталого енергетичного роз-
витку.

Згідно з наведеною моделлю інвестиційне середо-
вище формується методами і формами законодавчо-
нормативного регулювання, формами фінансового за-
безпечення і стимулювання, методами адміністративно-
го регулювання та економічними законами і важелями,
які визначають функціонування усіх інших елементів. До
складу механізму доцільно включити важелі, форми
фінансового забезпечення і стимулювання інноваційно-
го розвитку на засадах енергоефективності та енерго-
збереження.

Україна бере участь у міжнародному співробітництві
у сфері енергозбереження на державному та громадсь-
кому рівнях згідно із законодавством України та міжна-
родного права. В Україні ратифіковано Рамкову кон-
венціяю ООН про зміну клімату; Кіотський протокол до
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Рис. 1. Модель організаційно-економічного механізму забезпечення енергетичної безпеки
економіки

Джерело: авторська розробка.
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РКЗК ООН; Протокол про приєднання до Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства; Протокол
про наміри між проектом технічної допомоги в рамках
Програми INOGATE "Технічний секретаріат INOGATE та
Комплексна програма на підтримку енергетичних цілей
Бакинської ініціативи та Східного партнерства" та Дер-
женергоефективності України; Угоду про співробітниц-
тво в галузі енергоефективності між Німецьким енерге-
тичним агентством "Dena GmbH", Державним агент-
ством з енергоефективності та енергозбереження Ук-
раїни та Українським союзом промисловців і під-
приємців; Дорожню карту співробітництва України та ЄС
у сфері підвищення енергоефективності, використання
альтернативних джерел енергії та боротьби зі зміною
клімату між Держенергоефективності та Європейською
Комісією; Рамкову угоду між Урядом України та
Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФ-
КО) тощо.

 Міжнародні організації взаємодіють з органами
центральної і місцевої виконавчої влади на основі укла-
дення багатосторонніх угод щодо визначення умов і
програм співпраці при розробці й реалізації проектів з
використання потенціалів енергозбереження та енерго-
ефективності. Україна впродовж останнього десятиліття
доєдналася до багатьох ініціатив міжнародних органі-
зацій та об'єднань, ратифікувала угоди щодо сталого
розвитку у енергетичній сфері та енергозбереження,
тому на законодавчому рівні в Енергетичній стратегії до
2030 року закріплено перехід до низьковуглецевої еко-
номіки та скорочення обсягів викидів парникових газів
у навколишнє середовище.

Згідно з Енергетичною стратегією розробляються
Національний план дій з енергоефективності до 2020
року [1], програми енергетичного сталого розвитку [2]
та державні, регіональні, галузеві і місцеві програми
енергоефективності та енергозбереження. Велика
кількість енергетичних проектів виконується в Україні
за підтримки ЄС по програмах: "НЕФКО", "СIZ",
"INOGATE", "ТРАСЕКА" та "TACIS". Україна реалізо-
вує проект "Партнерство задля створення вуглецевих
ринків" за ініціативи Світового банку, спрямований на
розвиток емісійної торгівлі квотами. Представники Дер-
жекоінвестагентства беруть участь у реалізації проекту
ПРООН "Розбудова спроможності для низьковуглеце-
вого розвитку України", в рамках якого розробляється
проект Концепції низьковуглецевого розвитку України.

У правовому полі сучасні засади організації та ре-
гулювання енергозбереження закладені Верховною Ра-
дою України в 69 Законах України [3—7] та постановах
у сфері енергозбереження та енергоефективності, в 82-
ох державних стандартах з енергозбереження, в 148-
ми методичних документах з нормування питомих вит-
рат паливно-енергетичних ресурсiв, якi за перiод з 1997
року було розроблено i введено в дiю, в більш ніж 20
міжнародних директивах та безлічі постанов і наказів
Кабінету Міністрів України та указах Президента Украї-
ни.

Метою законодавства про енергозбереження є ре-
гулювання відносин між господарськими суб'єктами, а
також між державою і юридичними та фізичними осо-
бами у сфері енергозбереження, пов'язаної з видобу-
ванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням,
виробленням та використанням паливно-енергетичних
ресурсів, забезпечення зацікавленості підприємств,
організацій та громадян в енергозбереженні, впрова-

дженні енергозберігаючих технологій, розробці і вироб-
ництві менш енергоємних машин та технологічного об-
ладнання, закріплення відповідальності юридичних і
фізичних осіб у сфері енергозбереження.

Для проведення ефективної цілеспрямованої діяль-
ності держави щодо організації та координації дій у
сфері енергозбереження розробляються та впроваджу-
ються державні цільові, регіональні, місцеві та інші про-
грами. на загальнодержавному рівні сьогодні затверд-
жено дві програми: "Державна цільова економічна про-
грама енергоефективності і розвитку сфери виробниц-
тва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та аль-
тернативних видів палива на 2010—2015 роки", "Дер-
жавної цільової економічної рограми енергоефектив-
ності на 2010—2015 роки". Перша, зі згаданих цільо-
вих програм, передбачає створення умов для зниження
рівня енергоємності валового внутрішнього продукту,
оптимізації структури енергетичного балансу держави
шляхом збільшення обсягу використання відновлюва-
них джерел енергії й альтернативних видів палива, вто-
ринних енергоресурсів, впровадження дієвого механі-
зму реалізації державної політики у сфері енергоефек-
тивності, відновлюваних джерел енергії та альтернатив-
них видів палива. А інша — створення умов для набли-
ження енергоємності валового внутрішнього продукту
України до рівня розвинутих країн та стандартів Євро-
пейського Союзу, посилення конкурентоспроможності
національної економіки; оптимізацію структури енерге-
тичного балансу держави; зменшення частки імпортно-
го природного газу та заміщення його альтернативни-
ми і вторинними видами енергоресурсів.

Для іноземних партнерів вітчизняне законодавство
завжди було нездоланною перепоною на шляху реалі-
зації спільних проектів. З метою спрощення процедури
їх обгрунтування і реалізації запозичено міжнародну
практику розробки цільових програм для уніфікації про-
цедури підготовки проектних пропозицій, їх розгляду,
відбору та реалізації. В якості функціональних меха-
нізмів впроваджено "Методику розробки регiональних
та галузевих програм енергоефективностi та енергоз-
береження" [8] і нормативно-правові засади організації
"державно-приватного партнерства", що суттєво спро-
стило процес складання і погодження цільових програм
з енергозбереження. Законодавча нормативна база у
сфері енергетичної безпеки, енергоефективності та
енергозбереження давно потребує певного впорядку-
вання, адже передбачає створення багатьох регулятор-
них органів і нечіткого розмежування їх наглядових та
регуляторних функцій.

До адміністративних інституцій у сфері енергетич-
ної безпеки відносяться органи центральної виконавчої
влади та місцевого самоврядування.

Енергетична державна політика формується Вер-
ковною Радою України, Президентом України, Кабіне-
том міністрів України, Національною комісією, що
здійснює регулювання у сфері енергетики, координуєть-
ся профільними міністерствами, а реалізується Міністер-
ством енергетики та вугільної промисловості України
(Міненерговугілля України). Моніторинг безпеки поста-
чання електричної енергії здійснюється Міненергову-
гілля України, що реалізує державну політику в елект-
роенергетичному комплексі. Основними органами цен-
тральної виконавчої влади у сфері реалізації інвести-
ційних програм і проектів у сфері енергетичної безпеки
є Державне агентство з енергоефективності та енергоз-
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береження України; Державне агентство з інвестицій та
управління національними проектами України; Держав-
не агентство екологічних інвестицій України тощо.

Органи місцевого самоврядування забезпечують
формування організаційно-економічного механізму
енергетичної безпеки на регіональному рівні, обираю-
чи напрями розвитку енергоефективності та енергозбе-
реження з врахуванням державних і галузевих програм
та місцевого потенціалу відновлюваних джерел енергії,
заміщення традиційних й використання вторинних ре-
сурсів та енергоощадності тощо. З цією метою розроб-
ляються регіональні програми для планування, впровад-
ження та оцінювання ефективності заходів і повноти їх
виконання.

Держенергоефективності України забезпечує реа-
лізацію державної політики у сферах ефективного ви-
користання паливно-енергетичних ресурсів, відновлю-
ваних джерел енергії та альтернативних видів палива,
енергозбереження і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра економічного розвитку і торгівлі
України [9]. Держенергоефективності при виконанні
завдань може лише взаємодіяти з іншими органами
виконавчої влади, допоміжними органами і службами,
утвореними Президентом України, з органами місцево-
го самоврядування, об'єднаннями громадян, відповід-
ними органами іноземних держав і міжнародних орган-
ізацій, а також підприємствами й установами. Отже, фун-
кціональні повноваження виконавчого органу з питань
ефективності використання ПЕР суттєво обмежено.

Протягом 2013 року із Закону України "Про енер-
гозбереження" вилучено розділ щодо контролю у сфері
енергозбереження, що обумовило вилучення функцій
державного контролю у сфері ефективного використан-
ня паливно-енергетичних ресурсів у Держенергоефек-
тивності. З метою дерегуляції господарської діяльності
скасовано п'ять дозволів, які видавалися цим органом
згідно Закону України "Про альтернативні джерела
енергії".

Державне агентство з інвестицій та управління на-
ціональними проектами України (Держінвестпроект Ук-
раїни) є головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади із забезпечення реалізації державної
політики у сфері інвестиційної діяльності та управління
національними проектами (стратегічно важливими про-
ектами, що забезпечують технологічне оновлення та
розвиток базових галузей реального сектору економі-
ки України) [10].

Функціонально Держінвестпроект України у сфері
енергетичної безпеки сприяє залученню вітчизняних та
іноземних інвестицій для фінансування заходів з енер-
гоефективності; контролює дотримання вимог законо-
давства щодо підготовки і реалізації національних та
інвестиційних проектів; забезпечує експертизу націо-
нальних, інвестиційних та інших проектів; бере участь в
укладенні та виконанні договорів концесії, забезпечує
розробку та реалізацію проектів державно-приватного
партнерства; ініціює утворення спеціалізованих держав-
них інвестиційних фінансово-кредитних установ для
фінансової підтримки програм і проектів; визначає по-
рядок формування та використання коштів спеціалізо-
ваних державних фінансово-кредитних установ, конт-
ролює їх діяльність; взаємодіє з місцевими органами ви-
конавчої влади та органами місцевого самоврядування
з питань підготовки і реалізації національних проектів
та цільових планів інвестиційного розвитку територій;

співпрацює з міжнародними організаціями, відомства-
ми іноземних держав, координує реалізацію та впровад-
жує проекти міжнародної технічної допомоги тощо.

Державне агентство екологічних інвестицій Украї-
ни координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра екології та природних ресурсів України. Аген-
ство входить до системи органів виконавчої влади і за-
безпечує реалізацію державної політики у сфері регу-
лювання негативного антропогенного впливу на зміну
клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рам-
кової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну
клімату та Кіотського протоколу до неї [11].

Функціонально у сфері енергетичної безпеки еко-
номіки Держекоінвестагентство України готує пропо-
зиції щодо вимог до підготовки проектів спільного впро-
вадження; створює та забезпечує функціонування на-
ціональної системи обігу та торгівлі вуглецевими оди-
ницями; організовує розгляд та приймає рішення про
схвалення, реалізацію і фінансування або про відмову
у підтримці проектів цільових екологічних (зелених)
інвестицій та заходів, пов'язаних з реалізацією таких
проектів; створює базу даних новітніх технологій у сфері
скорочення викидів парникових газів; організовує ро-
боту щодо залучення міжнародної фінансової та техні-
чної допомоги, грантів та інших міжнародних програм
тощо.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведен-
ня фахових консультацій з основних питань енергетич-
ної безпеки економіки та політики центральними орга-
нами виконавчої влади можуть утворюватися постійні
або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні
органи. Сьогодні активно працюють Міжвідомча комі-
сія з питань розвитку енергетики та спільна група моні-
торингу програм секторальної бюджетної підтримки
Європейського Союзу.

До основних методів адміністративного регулюван-
ня використання паливно-енергетичних ресурсів слід
віднести: 1) національні стандарти та технічні регламен-
ти у сфері ефективного використання паливно-енерге-
тичних ресурсів для забезпечення відповідності діяль-
ності і продукції досягненню оптимального рівня ефек-
тивності використання паливно-енергетичних ресурсів
й енергетичної безпеки; 2) система нормування питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів для забезпечен-
ня їх ефективного використання; 3) створення та впро-
вадження системи національних стандартів зі встанов-
лення показників енергоефективності конкретних тех-
нологічних процесів, обладнання, робіт, послуг; 4) енер-
гетичне маркування про обсяг споживання відповідни-
ми технологіями, продукцією, матеріалами, обладнан-
ня, будівлями (спорудами) паливно-енергетичних ре-
сурсів з метою стимулювання виробництва більш енер-
гоекономної продукції; 5) державна експертиза з енер-
гозбереження — система заходів зі встановлення відпо-
відності показників об'єктів експертизи щодо викорис-
тання паливно-енергетичних ресурсів та дотримання ви-
мог нормативно-правових актів і нормативно-технічних
документів у сфері енергозбереження; 6) система енер-
гетичного менеджменту підприємств, установ та орган-
ізацій, створена у відповідності до національних стан-
дартів; 7) енергетичний аудит суб'єктів господарюван-
ня з річним обсягом споживання паливно-енергетичних
ресурсів, що перевищує встановлений; 8) державний
нагляд і контроль, що здійснюються Міненерговугілля
України; 9) стандарти операційної безпеки функціону-
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вання об'єднаної енергетичної системи України та по-
казники якості послуг з розподілу і постачання елект-
ричної енергії.

Фінансовими інституціями у сфері енергетичної без-
пеки виступають: Державний фонд регіонального роз-
витку; Державний фонд енергозбереження; фінансові
установи, які можуть створюватися Держінвестпроект
під його керівництвом для фінансування програм націо-
нальних проектів; Державний фонд фінансування мо-
лодіжного будівництва; комерційні банки, енерго-
сервісні компанії, венчурні фонди, спільні інвестиційні
установи, міжнародні фінансово-кредитні установи
тощо.

Форми фінансового забезпечення і стимулювання
можна класифікувати в залежності від джерел та ме-
ханізмів фінансування.

Значна кількість проектів енергозберігаючих за-
ходів фінансується за допомогою національних про-
ектів, під які Держінвестпроект залучає кошти міжна-
родних організацій та донорів (ОБСЄ, НЕФКО, МБРР,
ЄБРР тощо). Вказані кошти надаються фізичним осо-
бам через Державний фонд фінансування молодіжно-
го будівництва одночасно із виділенням бюджетних при-
значень у формі субсидій, дотацій через регіональні
представницта Держінвестпроекту.

В Україні використовується складна процедура
підготовки і затвердження проектів, які реалізуються
у сфері енергозбереження за рахунок коштів держав-
ного бюджету або часткового їх залучення для фінан-
сування. У такому випадку вони портебують розгляду
і затвердження Державним агентством з енергоефек-
тивності та енергозбереження України й Державним
агенством з інвестицій та управління національними
проектами, а у випадку "зелених інвестицій" (коли
фінансування здійснюється за механізмами Кіотсько-
го протоколу) — Державним агенством екологічних
інвестицій.

Складнощі виникають і при отриманні кредитів від
міжнародних донорів, бо їх фінансування або покриття
відсотків здійснюється за рахунок місцевого бюджету,
тому необхідний дозвіл Міністерства економічного роз-
витку та торгівлі України, а для випуску муніципальних
позик з метою покриття витрат на енергозбереження —
Міністерства фінансів України.

Інвестування енергозбереження передбачено у
формі власних інвестицій підприємств і організацій; пря-
мого фінансування з державного і місцевих бюджетів;
фінансування із залученням енергосервісних компаній,
концернів, фінансово-промислових груп тощо; фінан-
сування із залученням коштів загальнодержавного по-
забюджетного фонду енергозбереження; фінансуван-
ня із залученням приватних коштів й іноземних інвес-
тицій; передачі енергозберігаючого обладнання у дов-
гострокову оренду (лізинг) з поверненням наданих
коштів за рахунок прибутку від реалізації проекту; пер-
фоманс-контрактингів, коли вартість переданого енер-
гозберігаючого обладнання та послуг повертається за
рахунок вартості виробленої або заощадженої енергії
після впровадження проекту тощо.

Фінансування інвестиційних проектів із залучення
альтернативних джерел енергії можливе за рахунок
коштів, передбачених в оптових тарифах на електро-
енергію та тарифах на теплову енергію, джерелом яких
є кошти спеціальної цільової надбавки до тарифу, ви-
значеної законодавством.

З 2011 року створено Державний фонд регіональ-
ного розвитку, який формується в обсязі не менше 1 від-
сотка прогнозного обсягу надходжень загального фон-
ду Державного бюджету України на відповідний пері-
од. З нього фінансується виконання заходів державної
стратегії регіонального розвитку та регіональних стра-
тегій розвитку; державних цільових програм й інвести-
ційних проектів у частині виконання заходів регіональ-
ного розвитку; державних програм розвитку транскор-
донного співробітництва; програм і заходів соціально-
економічного розвитку регіонів та окремих адміністра-
тивно-територіальних одиниць.

Для забезпечення фінансування заходів щодо ефек-
тивного використання паливно-енергетичних ресурсів
функціонує Державний фонд енергозбереження. Як де-
рела його формування було передбачено надходжен-
ня коштів у вигляді штрафних санкцій за порушення за-
конодавства з питань забезпечення ефективного вико-
ристання енергетичних ресурсів та частини зборів за ви-
користання природних ресурсів. Після внесених змін як
джерело фінансування визначено тільки добровільні
внески підприємств, установ, організацій та громадян
[12, 13]. Отже, це свідчить про обмеження ролі та ре-
сурсної бази Держенергоефективності як провідника
енергетичної політики, що негативно впливає на усклад-
нення схем фінансування заходів з енергозбереження
та залучення коштів з бюджету.

На формування інвестиційного капіталу та інвес-
тиційні витрати підприємств суттєво впливають подат-
кові пільги для стимулювання використання енергозбе-
рігаючих технологій, обладнання і матеріалів; застосу-
вання диференційованих ставок рентної плати за видо-
бування вуглеводнів; преміювання колективів та окре-
мих робітників за ефективне використання, економію
паливно-енергетичних ресурсів; надання "зеленого" та-
рифу для реалізації електроенергії, виробленої з віднов-
люваних джерел; використання механізмів компенсацій
вуглецевого ринку; використання прискореного мето-
ду нарахування амортизації для енергозберігаючих
основних засобів сприятиме скороченню періоду окуп-
ності інвестицій; підвищення тарифів та вартості ПЕР до
ринкового рівня; механізми стимулювання своєчасної
оплати споживачами ПЕР; пільгове кредитування.

Практично використання економічних стимулів, як і
санкцій за неефективне використання паливно-енерге-
тичних ресурсів, суттєво обмежене, що негативно впли-
ває на енергетичну безпеку України. Зниження ціни
придбання імпортного природного газу створює пере-
думови для поглиблення енергетичної залежності від
російських поставок, зниження економічної ефектив-
ності впровадження енергозберігаючих технологій і
розширення використання альтернативних джерел
енергії. Відсутність вагомих фінансових та економічних
стимулів негативно впливає на модернізацію та впровад-
ження інновацій у паливно-енергетичному комплексі.

В якості основних індикаторів ефективності орга-
нізаційно-економічного механізму забезпечення енерге-
тичної безпеки використовуються індикатори цільових
програм. Він також передбачає імплементацію економіч-
них законів для стимулювання впровадженя заходів з
підвищення енергоефективності та енергоощадності ви-
користання ПЕР за рахунок впровадження податкових,
організаційних і фінансових методів і форм регулювання.

Економічні закони реалізуються через стихійну
діяльність людей, через конкурентну боротьбу. Сьогодні,
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в умовах колективної монополістичної та державної влас-
ності, стихійна дія економічних законів доповнюється
елементами адаптації та обмеження їх впливу через дер-
жавне і наднаціональне регулювання економіки, органі-
заційно-правовий та плановий механізми. При цьому, до-
мінуючим у розвинутих економіках є їх цілеспрямоване
використання, а стихійне — підпорядкованим шляхом
удосконалення реалізації права власності та господарсь-
кого механізму впровадженням державного управління.
З-поміж основних економічних законів стимулюючий
вплив на економічний розвиток має конкуренція між спо-
живачами та виробниками, що суттєво пливає на ефек-
тивність використання різноманітних ресурсів, в тому
числі і паливно-енергетичних. Проте паливно-енергетич-
ний комплекс України характеризується монополізацією
виробництва, як і галузі, що є основними споживачами:
житлово-комунальне господарство, металургійне вироб-
ництво тощо. Така ситуація не сприяє раціоналізації ви-
користання і виробництва паливно-енергетичних ре-
сурсів, яка потребує значних інвестиційних витрат у тех-
нологічне переозброєння та модернізацію вітчизняних
підприємств. Суттєвим недоліком, що суперечить зако-
нам ринкової економіки, стало переважання державної
власності у ПЕК, який не дозволяє залучати та ефектив-
но використовувати приватний капітал, а набуття права
користування окремими об'єктами на умовах концесії не
стимулює залучення інвестицій у їхній розвиток.

При реформуванні паливно-енергетичного комплек-
су слід враховувати, що він та економічна система побу-
довані на основі відчуження більшості наймних працівників
від власності і влади, від управління ними, тому, згідно з
національними інтересами не доцільно їх захищати від
внутрішніх і зовнішніх загроз, усунення яких стимулює зба-
гачення тільки правлячої еліти і становить енергетичну не-
безпеку. Протекційні заходи повині грунтуватися на умо-
вах забезпечення сталого розвитку: використання сиро-
винної бази ПЕР не на шкоду майбутнім поколінням.

Підвищення ефективності споживання ПЕР можливе
за умови структурної перебудови національної економі-
ки, зростання питомої ваги продукції галузей економіки
наближених до кінцевих споживачів (сфери послуг,
торгівлі, зв'язку, які вимагають незначного обсягу про-
міжного споживання енергоресурсів), стимулювання роз-
витку галузей, які забезпечують виробництво науковоє-
мної і високотехнологічної продукції. Такий підхід спри-
ятиме збереженню рівня ВВП при зменшенні споживан-
ня енергоресурсів, що стимулюватиме зниження енергоє-
мності ВВП. Отже, слід обмежувати надання пільг енер-
гоємним галузям паливно-енергетичного та гірничо-ме-
талургійного комплексу для реалізації державної енер-
гозберігаючої політики в аспекті зниження енергоємності
ВВП України. Враховуючи стратегічні напрями розвитку
національної економіки, необхідно поступово обмежу-
вати (податковими стимулами і фінансовими санкціями)
обсяг експорту ресурсоємної продукції, що дозволить пе-
реорієнтуватись на розвиток внутрішнього ринку, і пол-
іпшити структуру промисловості.

ВИСНОВКИ
Організаційно-економічний механізм забезпечення

енергетичної безпеки національної економіки визна-
чається Енергетичною стратегією України і тактикою за-
безпечення енергетичної безпеки, що відображається в
сукупності державних, галузевих та цільових регіональ-
них програм з енергоефективності та енергозбережен-

ня. В них визначаються основні індикатори, за якими
здійснюється монітринг загроз і можливостей енергетич-
ної безпеки та розвитку енергетичної системи країни.

Організаційно-економічний механізм забезпечення
енергетичної безпеки економіки передбачає певну по-
слідовність використовуваних інституційними та органі-
заційними структурами методів, способів і конкретних
дій щодо послаблення і усунення загроз погіршення ста-
ну та зниження рівня енергетичної безпеки. Його ефек-
тивність характеризуватиметься оптимальним співвідно-
шенням між ринковими та державним важелями регу-
лювання, між адміністративними, правовими й економ-
ічними важелями впливу, механізмами використання
економічних законів та узгодження економічних супе-
речностей з доктриною забезпечення сталого розвит-
ку при формуванні державної енергетичної політики.

Державне економічне регулювання повинне пере-
важати і доповнюватися наддержавним у випадку всту-
пу в економічні союзи або тісного співробітництва з
міжнародними організаціями з метою уникнення дик-
тату окремих країн у зовнішній та внутрішній еко-
номічній політиці. В умовах інтенсивної інтернаціоналі-
зації економічних систем значну загрозу енергетичній
безпеці України становить її відмежування від асоціації
з ЄС, що посилює енергетичну залежність від Російсь-
кої Федерації.

Організаційно-економічний механізм забезпечення
енергетичної безпеки національної економіки слід пе-
реорієнтувати на формування економічних умов для
розвитку паливно-енергетичного комплексу та створен-
ня нових енергетично ефективних споживачів; створен-
ня конкурентного ринку електро-, теплоенергії та палив-
но-енергетичних ресурсів; відновлення фінансової ста-
більності підприємств ПЕК і споживачів ПЕР; підвищен-
ня техніко-технологічного рівня виробництва; іннвацій-
ний розвиток підприємств з використанням новітніх тех-
нологій тощо.

Важливим джерелом фінансового забезпечення має
стати економія енергоносіїв, яка досягається шляхом впро-
вадження маловитратних заходів з енергозбереження. Ці
заходи включають вирішення організаційних питань, впро-
вадження механізму заохочення та стимулювання заощад-
ження ПЕР, облік витрат ресурсів з урахуванням диферен-
ційованих тарифів, запобігання втрат енергоресурсів, за-
стосування оптимальних графіків роботи тощо.

Інший механізм, який необхідно застосовувати, зок-
рема при реконструкції об'єктів енергопостачання та при
встановленні приладів обліку, полягає в заснуванні му-
ніципального Фонду сприянню енергозбереженню, що
формується за рахунок кредитних внесків енергосерві-
сних компаній у вигляді їх продукції, яка залишається у
їх власності та в процесі експлуатації передбачає повер-
нення цих кредитів. Кредити — основна форма надан-
ня фінансової допомоги для реалізації енергозберіга-
ючих заходів (проектів) шляхом покриття частини вит-
рат, достатньої для того, щоб споживачі енергоресурсів
змогли покрити решту витрат з власних коштів. Гарантії
повернення кредитів може надавати міська рада у ме-
жах терміну функціонування обраного складу.
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