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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне державне регулювання зовнішньоеконо$

мічної діяльності в сфері електроенергетики відіграє

ключову роль для подальшого розвитку України, яка

повинна орієнтуватися на зовнішні ринки енергоресурсів

враховуючи те, що вона має необхідний потенціал для

активізації інтеграційних процесів у контексті розвитку

інфраструктури сфери електроенергетики та приєднан$
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У статті запропоновано визначення та структуру механізму державного регулювання зовні�

шньоекономічної діяльності в сфері електроенергетики. В якості технології даного механізму

виступає модель структурних перетворень державного регулювання в сфері електроенерге�

тики.
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ня до європейських енергетичних систем. Все вищеза$

значене підтверджує актуальність обраної теми дослі$

дження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Механізми державного регулювання в сфері

електроенергетики досліджувалися в наукових



Інвестиції: практика та досвід № 9/201690

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

напрацюваннях багатьох видатних вчених, зокре$

ма, таких, як: О.М. Суходоля [3], Д.Ю. Дрожжин

[2], О.І. Цапко$Піддубна [5], Г.О. Дзяна [1], Т.Д. Тау$

кешева [4] та ін.

Проте, що стосується визначення "механізм держав$

ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в

сфері електроенергетики", то в науковій літературі при$

сутні лише подібні дефініції. Здебільшого подібні до$

слідження присвячені механізмам державного регулю$

вання в сфері енергоефективності. Що стосується ме$

ханізмів державного регулювання зовнішньоекономіч$

ної діяльності в зазначеній сфері, то зазначене питання

залишається невисвітленим.

Відповідно, актуальною і необхідною є розробка та

впровадження дієвих механізмів державного регулюван$

ня зовнішньоекономічної діяльності в сфері електроенер$

гетики, які дозволили б урахувати всі особливості націо$

нального електроенергетичного ринку, підтримати енер$

гетичну безпеку держави та забезпечити сталий експорт

електроенергії, що, в свою чергу, дозволить суттєво

підвищити рівень конкурентоспроможності України на

світовому рівні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка механізму державного ре$

гулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері

електроенергетики.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхід$

но поставити та вирішити такі завдання:

— узагальнити наукові думки стосовно механізмів

державного регулювання в сфері електроенергетики;

— сформулювати визначення механізму державно$

го регулювання зовнішньоекономічної діяльності в

сфері електроенергетики;

Рис. 1. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері
електроенергетики
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— запропонувати механізм державного регулюван$

ня зовнішньоекономічної діяльності в сфері електро$

енергетики;

— побудувати модель структурних перетворень

державного регулювання в сфері електроенергетики,

яка є технологією механізму державного регулювання

зовнішньоекономічної діяльності в сфері електроенер$

гетики.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

По$перше, необхідно узагальнити наукові думки

стосовно механізмів державного регулювання в сфері

електроенергетики. Так, О.М. Суходоля здійснив досл$

ідження теоретико$методологічних засад механізмів

державного регулювання в сфері енергоефективності

з виділенням закономірностей впливу різнохарактерних

факторів на енергоефективність економіки в цілому.

Крім того, даний автор здійснив уточнення системи оц$

інки індикаторів стану енергоефективності з визначен$

ням пріоритетності відповідних управлінських заходів.

Вчений запропонував шляхи вдосконалення механізмів

державного регулювання в сфері енергоефективності,

а також дослідив систему цілей, зміст та типи відповід$

них дій управлінського характеру [3].

Так, Д.Ю. Дрожжин досліджує механізм держав$

ного регулювання енергоефективності, який описує

як послідовне й упорядковане застосування органа$

ми державної влади на основі певних принципів ком$

плексу інструментів, методів, способів та важелів

впливу з метою забезпечення державної політики

енергоефективності. Крім того, автор зазначає, що

дане поняття можна розглядати в якості способу, що

дозволяє подолати протиріччя в процесі оптимізації

використання ресурсів енергетичного типу, та осно$

вою якого є поєднання суб'єктів й об'єктів, цілей і зав$

дань, методів, заходів, принципів, технологій впливу.

При цьому під технологією впливу Д.Ю. Дрожжин ро$

зуміє порядок та послідовність використання впливо$

вих інструментів. Проте зазначений механізм сто$

сується виключно енергоефективності на загальнона$

ціональному рівні, без урахування зовнішньоеконо$

мічної діяльності. Крім того, він охоплює не тільки

електроенергетику, а всі компоненти паливно$енер$

гетичного комплексу [2].

За результатами узагальнення наукових думок у

статті пропонується визначити механізм державного ре$

гулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері

електроенергетики як сукупність корелюючих компо$

нентів, що спрямовані на впровадження ключових прин$

ципів і пріоритетів державної зовнішньоекономічної

політики в сфері електроенергетики відносно активізації

міжнародного співробітництва, яке полягає в можли$

вості здійснення зовнішньоторговельних операцій щодо

реалізації електроенергії зарубіжним партнерам на фоні

забезпечення потреб у її постачанні на внутрішньому

ринку.

Відповідно, в статті пропонується механізм держав$

ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в

сфері електроенергетики (рис. 1).

У зазначеному механізмі, на відміну від існуючих, в

якості технології державного регулювання зовнішньо$

економічної діяльності в сфері електроенергетики ви$

ступає модель структурних перетворень державного ре$

гулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері

електроенергетики (рис. 2).
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Рис. 2. Модель структурних перетворень державного регулювання
в сфері електроенергетики
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Наведена модель структурних перетворень держав$

ного регулювання в сфері електроенергетики грунтуєть$

ся на дотриманні державної зовнішньоекономічної по$

літики в сфері електроенергетики, яка базується на

принципах політики енергозаощадження; політики енер$

гоефективності; політики у сфері ефективного викори$

стання паливно$енергетичних ресурсів, енергозбере$

ження, відновлюваних джерел енергії та альтернатив$

них видів палива та тарифної й цінової політики та пе$

редбачає перехід до повномасштабного конкурентно$

го ринку електроенергії та паралельне зниження обсягів

споживання електроенергії на внутрішньому ринку.

Це, в свою чергу, дозволить підвищити конкурен$

тоспроможність України на зовнішніх ринках електро$

енергії та сприятиме інтеграції України до європейсь$

кої енергетичної системи з метою підвищення обсягів

експорту електроенергії до країн ЄС.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМКУ

Таким чином, за результатами даного дослідження

було отримано такі висновки.

1. Узагальнення наукових думок стосовно ме$

ханізмів державного регулювання в сфері електроенер$

гетики уможливило зазначити, що в науковій літературі

відсутнє поняття "механізм державного регулювання

зовнішньоекономічної діяльності в сфері електроенер$

гетики". Здебільшого подібні дослідження присвячені

механізмам державного регулювання в сфері енергое$

фективності. Що стосується механізмів державного ре$

гулювання зовнішньоекономічної діяльності в зазна$

ченій сфері, то зазначене питання залишається невисв$

ітленим.

2. Сформульовано визначення механізму держав$

ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в

сфері електроенергетики в якості сукупності корелюю$

чих компонентів, що спрямовані на впровадження клю$

чових принципів і пріоритетів державної зовнішньоеко$

номічної політики в сфері електроенергетики відносно

активізації міжнародного співробітництва, яке полягає

в можливості здійснення зовнішньоторговельних опе$

рацій щодо реалізації електроенергії зарубіжним парт$

нерам на фоні забезпечення потреб у її постачанні на

внутрішньому ринку.

3. Запропоновано якісно новий підхід до побудови

механізму державного регулювання зовнішньоеконо$

мічної діяльності в сфері електроенергетики, який

містить такі компоненти: суб'єкти, принципи, пріорите$

ти, технологія, методи, заходи та об'єкти регулювання.

В описаному механізмі, на відміну від існуючих, в якості

технології виступає модель структурних перетворень

державного регулювання зовнішньоекономічної діяль$

ності в сфері електроенергетики.

4. Побудовано модель структурних перетворень

державного регулювання в сфері електроенергетики,

яка грунтується на дотриманні державної зовнішньо$

економічної політики в сфері електроенергетики, яка

базується на принципах політики енергозаощадження;

політики енергоефективності; політики у сфері ефектив$

ного використання паливно$енергетичних ресурсів,

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та

альтернативних видів палива, а також тарифної й ціно$

вої політики та передбачає перехід до повномасштаб$

ного конкурентного ринку електроенергії та паралель$

не зниження обсягів споживання електроенергії на внут$

рішньому ринку, що, в свою чергу, дозволить підвищи$

ти конкурентоспроможність України на зовнішніх рин$

ках електроенергії та сприятиме її інтеграції до євро$

пейської енергетичної системи з метою підвищення об$

сягів експорту електроенергії до країн ЄС.
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