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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Забезпечення належного організаційно-правово-
го забезпечення розвитку енергетичного сектору
будь-якої країни залежить у значній мірі відобра-
жається на рівні інвестицій в даний сектор, а також
розроблення та впровадження інновацій щодо удос-
коналення та оптимізації сфери енергетики. Вивчен-
ня та пошук альтернативних шляхів енергії, впровад-
ження відновлюваних технологій використання енер-
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горесурсів підштовхує до систематичного удоскона-
лення існуючих технологій видобутку та виробницт-
ва енергетичних ресурсів. А це в свою чергу вимагає
значних фінансових затрат. Крім того, із вкладенням
грошових коштів в інноваційні проекти в сфері енер-
гетики очікується в майбутньому отримання інвести-
ційного доходу в ході їх реалізації, що ускладнюєть-
ся в свою чергу проблемою прогнозування та нестаб-
ільністю даного сектору. Вивчення та практична реа-
лізація інвестиційних проектів на зарубіжному досвіді
сприятиме зменшенню ризиків при впровадженні їх у
вітчизняну енергетику.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Організація інвестиційно-інноваційній діяльності в
паливно-енергетичному комплексі, а також вивчення
окремих питань діяльності його галузей присвячена
значна кількість наукових праць, зокрема таких вітчиз-
няних вчених, як Геєця В., Амоші О., Антонюка Л., Галь-
чинського А., Федулової Л., Холода Б., Ткаченка В.,
Тяна Р., Швець А., Денисюк С., Кириленко О., Стог-
ній Б. та інших. Також прийнято низку нормативно-пра-
вових актів щодо розвитку енергетики на законодавчо-
му рівні. Однак не існує до сьогодення серед науковців
та урядовців спільної позиції щодо напрямів і стратегій
розвитку енергетики не лише в Україні, а і в провідних
країнах світу. Для вирішення їх потрібні нові досліджен-
ня як на теоретико-методологічному, так і на науково-
практичному рівнях всіх аспектів розвитку паливно-
енергетичного комплексу.

Постановка завдання — аналіз та дослідження інве-
стиційно-інноваційної діяльності в енергетичному сек-
торі провідних країн світу із виокремленням основних
стратегічних напрямів розвитку даного сектору.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Підвищення ефективності економіки та продук-
тивність праці в розвинених країнах залежать від рівня
державних інвестицій у структурі ВВП. Країни, які
здійснюють значні державні інвестиції в інфраструкту-
ру економіки, мають і більш високе зростання продук-
тивності праці.

Головним фактором для інвесторів є стабільність
законодавства і правил регулювання діяльності в енер-
гетичній сфері, політика оподаткування і субсидіюван-
ня, інші форми стимулювання для залучення інвестицій.
У більшості країн, де держава залишається єдиним влас-
ником активів енергетичних компаній, інвестиції обме-
жені можливостями виділення коштів із державних дже-
рел.

Необхідною умовою для залучення інвестицій в
енергетичні проекти, особливо в країнах, що розвива-
ються, є усунення бар'єрів на шляху інвестиційного
співробітництва в енергетиці, створення умов, за яких
компанії країн-виробників і країн-споживачів енергоре-
сурсів мали б можливість здійснювати обопільні інвес-
тиції, купувати активи в паливно-енергетичній сфері в
інших країнах; створювати нові потужності, впроваджу-
вати заходи, направлені на підвищення надійності з пе-
редачі електричної енергії, транспортування нафти, на-
фтопродуктів і природного газу тощо.

Одним із основних засобів підвищення інвестицій-
но-інноваційної активності є законодавче та норматив-
но-правове стимулювання залучення інвестицій у підви-
щення енергетичної ефективності, розвиток поновлю-
вальних джерел енергії та комбіноване виробництво
тепла та електричної енергії.

У Німеччині, наприклад, інвесторам гарантуються
протягом 20-ти років фіксовані тарифи на енергію, ви-
роблену на ПДЕ. В Іспанії фіксовані тарифи встановлю-
ються на весь "життєвий" цикл електростанції. Деякі
країни гарантують інвестиційну безпеку на відносно три-
валий термін (Угорщина — 8 років, Естонія — 7 років
для біомаси та гідроенергетики і 12 років для інших видів
ПДЕ, в Чехії планується ввести період компенсації вит-
рат до 15 році).

У Швеції за останні роки мало місце випереджа-
юче зростання темпів ВВП за незначного нарощуван-
ня енергоспоживання за рахунок законодавчого сти-
мулювання розвитку поновлюваних джерел енергії,
у тому числі державного заохочення впровадження
сучасних інноваційних технологій. За останні роки в
країні реалізовано низку урядових програм у сфері
енергоефективності: програма залучення інвестицій
в енергоефективність громадських будівель (2005—
2007 роки); інвестиційна підтримка переходу від пря-
мого електричного і нафтового опалювання на цен-
тралізоване теплопостачання, біоенергію, теплові
насоси і сонячне опалювання (2006—2010 роки)
тощо.

У Данії для стимулювання комбінованого вироб-
ництва енергії і використання екологічно чистих дже-
рел енергії уряд країни запровадив інвестиційну суб-
сидію, що надається для переведення систем цент-
ралізованого теплопостачання на роботу від ТЕЦ і
установок на біомасі (у цілому виділялося по 50 млн
данських крон за рік); інвестиційні гранти для буді-
вництва мережі ЦТ і ремонту теплових мереж у разі
обов'язкового приєднання до магістральної мережі
з відповідною компенсацією 30—60% капіталовкла-
день; інвестиційні субсидії для впровадження енер-
гоефективних заходів у промисловості і торгівлі
тощо.

Досвід Данії активно використовують багато євро-
пейських країн, Китай і СІЛА.

Головне місце під час стимулювання інновацій-
но-інвестиційної діяльності в розвинених країнах
приділяють прямим і непрямим засобам державно-
го регулювання. Пряме асигнування з бюджету і по-
забюджетних фондів у вигляді субсидій знайшло
поширення в таких країнах, як Франція, Німеччина,
Бельгія, Нідерланди і Великобританія. Значні суб-
сидії направляються на підтримку досліджень. У той
же час на становлення технопаркових структур ви-
діляється менша частина субсидій. У Канаді пряме
стимулювання наукових досліджень державою по-
лягає в наданні державної гарантії кредиту в комер-
ційних банках і державному фінансуванні. У Японії
держава здійснює державне субсидування і пільго-
ве кредитування інноваційної діяльності різних
міністерств, державних корпорацій, дослідницьких
центрів, що виконують наукові дослідження спільно
з приватними компаніями. У Німеччині уряд здійс-
нює фінансову підтримку розвитку довгострокових
і ризикових досліджень у ключових галузях науко-
во-технічної і виробничо-господарської діяльності.
У Франції і США пряме фінансування досягає 50%
від витрат на створення нової продукції і технології.
У Швеції практикують надання позик без виплати
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відсотків. У багатьох розвинених країнах, таких як
Великобританія, Німеччина, Франція, Швеція то-
що, широко практикують створення фондів впро-
вадження інновацій з урахуванням можливого ри-
зику.

Безвідплатні позики до 50% витрат на інноваційні
впровадження надаються в Німеччині.

Непряме стимулювання державою інноваційно-інве-
стиційної діяльності в Австрії, Німеччині, США тощо
здійснюють шляхом зниження державного мила на інди-
відуальні винаходи. Такий важіль, як дотації, податкові
пільги, "податкові канікули", застосовують практично у
всіх розвинених країнах.

До непрямих методів регулювання інноваційно-інве-
стиційної діяльності в зарубіжних країнах із розвине-
ною економікою найчастіше відносять такі форми опо-
даткування, як пільгове оподаткування прибутку, пільго-
ве оподаткування операцій, пов'язаних з оборотом
науково-технічної продукції, зменшення податку на при-
ріст інноваційних витрат тощо.

Податкові пільги на капітальні вкладення найчасті-
ше надаються у вигляді "інвестиційного податкового
кредиту". Як правило, цю пільгу надають компаніям, які
скеровують інвестиції на впровадження нової техніки,
устаткування, технологій тощо.

Для забезпечення прискореного виходу еконо-
міки з фінансово-економічної кризи Конгресом США
прийнято Закон про невідкладні заходи щодо стабі-
лізації виробництв в основних галузях економіки та
енергетики в 2008—2009 роках, яким визначено ряд
податкових пільг. Зазначеним законом надано галу-
зевий пріоритет енергетиці країни через впровад-
ження ряду стимулів для виробників та споживачів
електроенергії — пільгове інвестування в розвиток
поновлювальних джерел енергії та альтернативних
видів палива, впровадження інновацій щодо підви-
щення ефективності використання енергоресурсів у
житлово-комунальному секторі, на транспорті та в
енергомістких галузях промисловості.

В Росії до пріоритетних проблем, які потребують
державної підтримки пропонується на період кризи
віднести зменшення прибутків енергокомпаній аж до
нульових, посилаючись на практику США і Китаю, а
також відродження наукового, конструкторського,
технологічного потенціалу для розвитку галузі на
базі вітчизняного обладнання. За прийнятим в умо-
вах фінансово-економічної кризи Урядовим рішен-
ням (від 14.09.2009 року) запроваджено часткове ре-
гулювання тарифного навантаження на бізнес та у
сфері експортно-орієнтованої промисловості для не-
допущення зниження її конкурентоспроможності на
зовнішніх ринках. Прийнято також рішення щодо
встановлення граничних рівнів тарифів та посилен-
ню контролю за їх дотриманням. З урахуванням кри-
зових явищ в економіці в Росії підготовлено концеп-
цію державної тарифної і цінової політики в інфрас-
труктурних секторах економіки. До основних поло-
жень Концепції відносяться і питання інвестиційної
діяльності. Передбачено проведення оптимізації
процесів інвестиційного планування і реалізації інве-
стиційних проектів тих об'єктів, які регулюються
державою; посилення контролю за реалізацією

інвестиційних програм та їх корегування на основі
підвищення ефективності капіталовкладень і прогре-
сивних проектних рішень. Концепцією передбачаєть-
ся перехід на довгострокове цінове регулювання, в
тому числі для підвищення інвестиційної привабли-
вості.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Результати проведеного аналізу розвитку та мо-
дернізації електроенергетичного сектору свідчать про
значний крок у вирішенні питання підвищення енер-
гоефективності ресурсів, а також формуванню інве-
стиційних проектів та їх практичне втілення. Порівнян-
ня між провідними країнами світу особливостей
втілення інвестиційно-інноваційної діяльності в роз-
витку електричного ринку дало можливість вибору,
яким шляхом можна модернізувати вітчизняну енер-
гетику.
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