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Створення ефективної економіки,
яка спроможна забезпечити високий
рівень життя населення і визнання
країни на світовому ринку як замож(
ної держави, є національним пріори(
тетом України. Найважливішою про(
блемою є стабілізація економіки та
підвищення її ефективності, що дуже
актуально для галузей, які визначають
промисловий потенціал країни.

При цьому значення паливно(
енергетичного комплексу (далі —
ПЕК) для сталого функціонування та
розвитку економіки України  складно
переоцінити. Так, однією з  провідних
галузей, що в значній мірі визначають
промисловий потенціал країни,  є на(
фтогазовий комплекс, від ефективної
роботи якого залежить реалізація
стратегії соціально(економічного роз(
витку України. Нафтогазова галузь,
атомна та електроенергетика відігра(
ють визначальну роль в реалізації
фіскальної функції держави, у забез(
печенні інших галузей народного гос(
подарства та населення енергетични(
ми ресурсами та вирішенні проблеми
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of the national economy. Certainly modern tendencies and basic directions
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енергетичної безпеки країни.
В умовах становлення незалеж(

ної української держави, реформу(
вання форм власності, розбудови
державних інститутів та переходу до
ринкових відносин ПЕК не минули
економічні негаразди. Критична си(
туація в галузі спричинена, в тому
числі, недосконалою та неефектив(
ною державною політикою в галузі,
призвела до кризи в інвестиційній
сфері: відсутності коштів для модер(
нізації виробництва, пошуку та ос(
воєння нових родовищ та джерел
енергопостачання, вирішення про(
блем соціального забезпечення [1].

Існуюча система державного уп(
равління в ПЕК України формувалась
спонтанно, діяла переважно в інтере(
сах окремих груп впливу і є недоско(
налою. Внаслідок цього держава втра(
тила контроль над активами в енерге(
тиці, відбувся відтік професійних
кадрів та зниження рівня науково(тех(
нічного забезпечення галузей ПЕК.

На даний час правові засади дер(
жавного регулювання в енергетиці

закладені, зокрема, такими норма(
тивно(правовими актами:

— Законами України: "Про при(
родні монополії", "Про електроенер(
гетику", "Про нафту і газ" [2, 3, 4];

— Указами Президента України:
від 22.07.98 № 810/98 "Про заходи
щодо впровадження Концепції адмі(
ністративної реформи в Україні"; від
21.04.98 №335/98 "Питання Націо(
нальної комісії регулювання елект(
роенергетики України"; від 15.12.99
№1572/99 "Про систему централь(
них органів виконавчої влади";  від
14.04.2000 року № 598/2000, яким
затверджено Положення "Про
Міністерство палива та енергетики
України" [5, 6, 7, 8].

Окремі норми зазначених норма(
тивно(правових актів на сьогодні у
деякій мірі застаріли, оскільки з часу
їх прийняття коло питань, що нале(
жать до  компетенції НКРЕ, суттєво
розширилося та змінилося  через
розвиток ринків ПЕК України, а та(
кож  через удосконалення та розви(
ток системи державного регулюван(
ня діяльності суб'єктів господарю(
вання у ПЕК України. Крім того, не
в повній мірі норми цих законодав(
чих актів відповідають і вимогам за(
гальноєвропейського законодав(
ства, що теж має значення  з огляду
на ратифіковані Україною Євро(
пейську енергетичну хартію та До(
говір до неї.

Державне управління та регулю(
вання ПЕК має відповідати організа(
ційно(функціональній побудові га(
лузі. Запланований стратегією роз(
виток і реформування енергетики
потребує чіткого визначення та роз(
межування функцій державного уп(
равління та регулювання, а також
уникнення впливу природних моно(
полій на прийняття рішень відповід(
ними державними органами.

Враховуючи викладене, слід заз(
начити, що сьогодні існує об'єктив(
на необхідність  законодавчого виз(
начення засад державного регулю(
вання в енергетиці України та закрі(
плення  статусу Національної комісії
регулювання енергетики України
(далі — НКРЕ) як незалежного дер(
жавного органу виконавчої влади.

З метою визначення правових
засад державного регулювання в
енергетиці, а саме діяльності су(
б'єктів в електроенергетиці та на(
фтогазовому комплексі, діяльності
суб'єктів у теплоенергетиці, що
здійснюють комбіноване виробниц(
тво теплової і електричної енергії
або використовують нетрадиційні
чи поновлювані джерела енергії, та
засад діяльності відповідних дер(
жавних органів, які мають бути
спрямовані на забезпечення ефек(
тивного впливу держави на
діяльність суб'єктів господарюван(
ня на ринках ПЕК України, створен(
ня його чітких і  зрозумілих рамок.
Міністерством палива та енергети(
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ки України за участі, зокрема, НАК
"Нафтогаз України" та НАЕК
"Енергоатом" розроблено проект
Закону України "Про  державне
регулювання в енергетиці України"
[9]. Крім того, одним з завдань про(
екту є створення передумов ста(
лості  державного впливу, що доз(
волить уникнути  різких коливань у
умовах господарювання суб'єктів,
діяльність яких регулюється, зро(
бить таку діяльність прогнозованою
на більш тривалий термін,  а це є
важливим для енергетики як базо(
вої галузі економіки України. Роз(
роблений законопроект узагальнює
існуючі норми чинного законодав(
ства з питань державного регулю(
вання в енергетиці, узгоджує їх між
собою з урахуванням удосконален(
ня та розвитку системи державного
регулювання діяльності суб'єктів
господарювання у паливно(енерге(
тичному комплексі України, вимог
загальноєвропейського законодав(
ства тощо. Звертаємо увагу, що про(
ект Закону України прийнято за ос(
нову Верховною Радою України ще
07.02.07.

По(перше, законопроектом пе(
редбачено чіткий розподіл  повнова(
жень у сфері державного регулюван(
ня в енергетиці України.

Так, до повноважень Кабінету
Міністрів України віднесено забез(
печення рівних умов діяльності та
розвитку суб'єктів господарювання
всіх форм власності у сфері енерге(
тики; визначення засад ціноутворен(
ня на товари (послуги) суб'єктів
енергетичних ринків; визначення за(
сади регуляторної політики; спряму(
вання і координація діяльності
міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади в сфері
державного регулювання енергети(
ки; здійснення інших повноваження,
встановлених законом.

Орган державного регулювання
в енергетиці України, яким визначе(
но Національну комісія регулюван(
ня енергетики України (НКРЕ), в
межах компетенції має розробляти
та затверджувати механізм прова(
дження певних видів господарської
діяльності суб'єктами енергетичних
ринків в частині  їх ліцензування,
дотримання антимонопольного за(
конодавства, ціноутворення, досту(
пу учасників енергетичних ринків до
транспортних мереж, функціону(
вання загальнодоступної системи
отримання інформації на енергетич(
них ринках тощо, а також забезпе(
чувати в межах своїх повноважень
виконання зобов'язань про парт(
нерство і співробітництво між Ук(
раїною і Європейськими Співтова(
риствами та їх державами(членами
ЄС, адаптацію законодавства Украї(
ни до законодавства Європейсько(
го Союзу, виконання інших заходів
щодо інтеграції України до Євро(
пейського Союзу.

Органи місцевого самоврядуван(
ня, відповідно, регулюватимуть
діяльність суб'єктів відносин у сфері
теплопостачання в межах, віднесених
до відання відповідних рад; регулю(
ють (встановлюють) для відповідної
територіальної громади в порядку і
межах, визначених законодавством,
тарифи на теплову енергію, яка по(
стачається споживачам підприєм(
ствами та організаціями комунальної
власності, крім виробленої на уста(
новках комбінованого виробництва
теплової і електричної енергії.

Втім, необхідно враховувати, що
система державних органів, які
здійснюють державне регулювання у
цій сфері, не вичерпується зазначени(
ми органами. Так, суттєві повноважен(
ня у цій сфері має Верховна Рада Ук(
раїни, а також Міністерство палива та
енергетики України, яке згідно з По(
ложенням про нього, затвердженим
Указом Президента України від 14
квітня 2000 року №598/2000 "Про
Міністерство палива та енергетики Ук(
раїни", є головним  (провідним)  орга(
ном  у системі центральних органів
виконавчої влади з питань забезпечен(
ня реалізації державної політики в
електроенергетичному, ядерно(про(
мисловому та нафтогазовому комп(
лексах [8]. Крім цього, певні повнова(
ження у цій сфері мають Антимоно(
польний комітет України, місцеві орга(
ни державної влади, Державний ком(
ітет ядерного регулювання України,
Національне агентство України з пи(
тань забезпечення ефективного вико(
ристання енергетичних ресурсів.

Метою державного регулювання
в енергетиці має стати досягнення
балансу економічних інтересів
суб'єктів відносин в даній сфері при
забезпеченні надійного, якісного та
безпечного, з дотриманням встанов(
лених норм і правил енергопостачан(
ня споживачів і захисту їх прав.

Цільовими задачами державного
регулювання в енергетиці є: створення
умов для стійкого і збалансованого
розвитку енергетики як бази життєза(
безпечення і розвитку економіки; за(
безпечення прогнозованості зміни та(
рифів на відповідний період; недопу(
щення перехресного субсидування,
ліквідація цінових диспропорцій і фор(
мування справедливих цінових сигналів
суспільству; підвищення ефективності
діяльності суб'єктів регулювання на
основі формування конкурентного се(
редовища на ефективно функціоную(
чих енергетичних ринках; створення
економічних стимулів для ефективно(
го розвитку суб'єктів енергетики, уп(
ровадження і використовування енер(
гозберігаючих і екологічно чистих тех(
нологій на основі інвестиційної приваб(
ливості; стимулювання підвищення
якості товарів і послуг, що надаються
суб'єктами природних монополій і суб(
'єктами суміжних ринків.

Державне регулювання в енер(
гетиці має здійснюватись виключно

з дотриманням встановлених зако(
нодавством принципів регулятор(
ної політики і спрямовуватись на
забезпечення дотримання загаль(
них принципів організації відносин
в енергетичній сфері, а саме: забез(
печення енергетичної безпеки Ук(
раїни при безперебійному і над(
ійному функціонуванні технологі(
чно єдиних енергетичних комп(
лексів для задоволення попиту на
енергію споживачів, що забезпечу(
ють належне виконання своїх зобо(
в'язань перед суб'єктами господа(
рювання в енергетиці; здійснення
економічної діяльності у сфері
енергетики з урахуванням законо(
давчо встановлених обмежень та
вимог в умовах подальшого розвит(
ку ринкових відносин і конку(
ренції, формування стійкої систе(
ми задоволення попиту на енергію
і енергоносії, забезпечення їх на(
лежної якості і мінімізації вартості;
державна регламентація основ
ціноутворення в енергетиці на од(
номанітній методології розрахун(
кового обгрунтування цінових про(
позицій ліцензіатів і порядку регу(
лювання, що встановлює правила і
процедури в процесі підготовки і
ухвалення регуляторних рішень,
що пройшли відомчу або незалеж(
ну експертизу; дотримання балан(
су економічних інтересів вироб(
ників, постачальників інших учас(
ників енергетичних ринків і спожи(
вачів енергії і енергоносіїв; компен(
сація суб'єктам регулювання еко(
номічно обгрунтованих витрат на
виробництво товарів і послуг при
забезпеченні прибутковості влас(
ного або позикового інвестиційно(
го капіталу, що направляється на
розвиток виробництва, науково(
технічний супровід і соціальне за(
безпечення; роздільний облік вит(
рат по видах діяльності при регу(
лярному наданні звіту ліцензіата і
оцінка результативності діяльності
суб'єктів господарювання в попе(
редні періоди регулювання; забез(
печення реальної участі суб'єктів
регулювання в підготовці і колегі(
альному ухваленні регуляторних
рішень при відкритості матеріалів
по обгрунтовуванню цінових про(
позицій.

Державне регулювання в енер(
гетиці України здійснюється, зок(
рема, шляхом: формування
макроекономічних показників, які
створюють відповідну мотивацію
діяльності суб'єктів енергетичних
ринків (податкова система, курс
національної валюти, ставка рефі(
нансування, митна політика тощо);
формування та забезпечення реал(
ізації єдиної державної політики
щодо ефективного функціонуван(
ня, розвитку і лібералізації енерге(
тичних ринків; ліцензування діяль(
ності суб'єктів енергетичних ринків
та контролю за дотриманням ліцен(
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зійних умов; формування цінової і
тарифної політики на енергетичних
ринках.

Враховуючи, що формування
макроекономічних показників, які
створюють відповідну мотивацію
діяльності суб'єктів енергетичних
ринків, а також  формування та за(
безпечення реалізації єдиної дер(
жавної політики щодо ефективно(
го функціонування, розвитку і
лібералізації енергетичних ринків є
базовими шляхами здійснення дер(
жавного регулювання в енергетиці,
розробка ефективної податкової
політики та сучасної законодавчої
бази є першочерговим завданням
держави для забезпечення сталого
функціонування та розвитку еко(
номіки України. Визначального
значення набуває загальний вектор
розвитку податкової політики.
Сутність, роль, розмір, функції
держави виступають першопричи(
ною щодо функціонування окре(
мих елементів, вибору методів дер(
жавного регулювання економіки
(зокрема, бюджетно(податкових),
їх ефективності . У такому ро(
зумінні сутність та закономірності
трансформації ролі держави в еко(
номіці здійснюють перетворюючий
вплив на політику витрат, податко(
ву політику, які як частини систе(
ми підпорядковані цілому. Тому
важливо, в першу чергу, приділити
увагу детермінантам, які вплива(
ють, насамперед, на формування
змістовних ознак економічної ролі
держави, а в подальшому звернути(
ся до проблеми ефективності еко(
номічної ролі держави через її
фіскальну політику, податкову си(
стему, податки.

Так, наприклад, державне регулю(
вання  системи оподаткування діяль(
ності підприємств комплексу, в першу
чергу, полягає у встановленні розмірів,
форм і термінів стягнення податків і
платежів, які мають податковий харак(
тер й необхідні державі для виконання
її функцій, а також механізмів справ(
ляння та  адміністрування  відповідно
до чинного законодавства України, що
істотно впливає на їх економічну й
інвестиційну активність. Разом з цим в
Україні з самого початку побудови
нової податкової системи був узятий
фіскальний орієнтир. В результаті не(
виваженої податкової політики, непра(
вильного розподілу доходів підпри(
ємств відбулися гальмування реновац(
ійних та інвестиційних процесів та на(
громадження потреби в інвестиціях для
переозброєння виробництва. Таким чи(
ном, сучасна українська економіка
практично позбавлена стимулів довго(
строкового розвитку, які в сучасних
умовах мають забезпечуватись збалан(
сованим комплексом усіх функцій опо(
даткування — фіскальної, регулятор(
ної та стимулюючої.

Враховуючи викладене, можна
зробити висновок, що лише чітке виз(

начення правових засад державного
регулювання в енергетиці та засад
діяльності відповідного державного
органу, які мають бути спрямовані на
забезпечення ефективного впливу
держави на діяльність суб'єктів госпо(
дарювання на ринках паливно(енерге(
тичного комплексу України, сворення
його чітких і  зрозумілих рамок, доз(
волить створити передумову сталості
державного впливу через рішення
НКРЕ та сприятиме вирішенню вище(
зазначених проблемних питань, що
постали на сучасному етапі перед на(
ціональною економікою взагалі та па(
ливно(енергетичним комплексом зок(
рема. Це дозволить уникнути  різких
коливань у умовах господарювання
суб'єктів, діяльність яких регулюєть(
ся, зробить таку діяльність прогнозо(
ваною на більш тривалий термін,  а це
є вкрай важливим для енергетики як
базової галузі економіки України.
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Новини

Міністерство фінансів працює над
змінами до Бюджетного кодексу Ук�
раїни. Про це заявив Міністр фінансів
Віктор Пинзеник під час селекторної
наради з головами обласних держав�
них адміністрацій.

“Бюджет – це продукт політичних
компромісів”, � сказав він. Зокрема,
до Бюджетного кодексу пропонуєть�
ся внести зміну щодо розширення
кола міст, яким дозволяється виходи�
ти на зовнішні запозичення. Наразі
таке право мають міста з населенням
800 тис. жителів і більше. Мінфін про�
понує зменшити цю норму до міст з
населенням 500 тис.

Зазначені зміни стосуються і пла�
ти за землю. “Сьогодні велика части�
на плати за землю зараховується до
першого кошика і є предметом
міжбюджетних стосунків. У бюджеті
ця частка складає від 40 до 25%. За�
раз ми підтримуємо ідею, щоб плата
за землю на 100% зараховувалася до
другого кошика”, � сказав Віктор
Пинзеник.

Міністр фінансів повідомив також,
що Міністерство підтримало ідею
встановлення податку на нерухомість.

ВІКТОР ПИНЗЕНИК: БЮДЖЕТ � ЦЕ ПРОДУКТ
ПОЛІТИЧНИХ КОМПРОМІСІВ

Цей законопроект знаходиться зараз
у Верховній Раді. Він передбачає по�
вну свободу місцевих органів влади у
встановленні умов та ставок цього по�
датку і порядок його введення.

За словами Віктора Пинзеника,
пропонується також внести зміну до
Бюджетного кодексу, які стосують�
ся парковки автомобілів  за
кількістю парковочних місць, а не за
погодинну парковку як зараз. Та�
кож пропонується всі відрахування
з власників транспортних засобів
спрямовувати виключно на сільські
дороги та дороги комунальної влас�
ності. Міністр фінансів відзначив,
що в кодексі запропоновано, щоб
малі міста самі могли визначати
куди направляти субвенції з Дер�
жавного бюджету.

Віктор Пинзеник сказав, що всі ці
пропозиції Міністерство отримало з
різних регіонів, від громадських
організацій та Асоціації міст України.
За його словами, вони узагальнені
Мінфіном і в серпні ще раз будуть об�
говорені за участі всіх міністерств та
представників регіонів та передані до
Верховної Ради.


