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ВСТУП
Паливно�енергетичний комп�

лекс, це одна з найважливіших скла�
дових економічної безпеки, яка за�
безпечує функціонування всіх галу�
зей економіки країни і є основою її
енергетичної безпеки. Українська
енергетика має багато проблем, по�
в'язаних перш за все з фізичним зно�
шенням устаткування і відсутністю
фінансових ресурсів навіть для про�
стого відтворення. Для їх вирішення
необхідний комплексний підхід, в
основу якого має бути покладене
залучення недержавних інвестицій,
вдосконалення галузевого менедж�
менту і прогресивна державна регу�
ляторна політика.

Визначення стратегічних орієн�
тирів соціально�економічного роз�
витку України дасть можливість виз�
начити відповідні цільові показники
стратегії енергозабезпечення, зок�
рема переоцінки перспективного по�
питу на енергоресурси. З одного
боку, розвиток ПЕК не повинен
стримувати зростання ВВП через
необгрунтоване підвищення цін на
енергоресурси та відволікання дер�
жавних інвестиційних ресурсів на
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гетичного комплексу України, на основі яких розроблено відповідні
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The article is about difficulties in forming and regulating investment

in energy development of Ukraine. On the basis of which is provided

improvement public investment policy recommendations.

субсидії нерентабельним виробниц�
твам, а з іншого — економічне зрос�
тання само стає передумовою нагро�
мадження капіталу, а відтак і модер�
нізації ПЕК. Тому важливим є узго�
дження пріоритетів економічної та
енергетичної стратегії України, при�
чому остання має бути похідною та
постійно коригуватися.

Розвиток окремих галузей ПЕК
України вимагає значних інвестицій,
що оцінюються на рівні десятків
мільярдів доларів США протягом
наступних двадцяти років. Так,
відповідно до Енергетичної стратегії
України на період до 2030 року в се�
редньому щорічні інвестиції в ПЕК
країни мають бути на рівні 41,8 млрд
грн. (базовий сценарій, ціни 2005 р.),
або близько 8,6 млрд дол. США (за
курсом НБУ станом на 15.08.20081) та
до 2030 р., ймовірно, збільшаться в
24 рази, що становитиме 1045,0 млрд
грн., тобто 215,9 млрд дол. США.
Інвестиції за напрямами фінансуван�
ня за період 2006—2030 рр. в млрд
грн. показані на таблиці 1.

Такі інвестиції не можуть бути
залучені у повному обсязі з держав�
них джерел фінансування. Тому для
реалізації планів модернізації та
розвитку ПЕК необхідно віднайти
реальні схеми та інструменти залу�
чення інвестицій.

Проблемою вивчення шляхів за�
лучення інвестиційних ресурсів роз�
витку паливно�енергетичного комп�
лексу країни займалися такі вітчиз�
няні вчені, як О.В. Білько, В.Е. Лір,
І.В. Недін, Л.С. Лесик, М.О. Комлик,
Д.В. Коробков, Ю.О. Кубушко, С.В.
Кукарцева, Т.А. Коцко, О.О. Підгай�
на, У.Є. Письменна, Р.В. Синівський,
Ю.П. Ященко та ін. Проте питання
щодо визначення основних проблем
формування та регулювання інвести�
ційних ресурсів ПЕК України носить
галузевий несистемний характер та
потребує грунтовного дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є визначен�

ня проблем формування та регулю�
вання інвестиційних ресурсів розвит�
ку паливно�енергетичного комплек�
су України, а також розробка реко�
мендацій щодо удосконалення дер�
жавної інвестиційної політики.

Теоретичною й методологічною
основою дослідження є положення
сучасної економічної теорії, наукові
праці вітчизняних і зарубіжних вче�
них, фахівців з питань формування
та регулювання інвестиційних ре�
сурсів взагалі та зокрема в паливно�
енергетичному комплексі.

Для досягнення мети досліджен�
ня використані наступні методи та
прийоми досліджень: теоретичне
узагальнення та порівняння; систем�
ний і ситуаційний підходи; статисти�
ко�економічний аналіз; метод фор�
малізації; графічне моделювання.

Інформаційну основу досліджен�
ня складають законодавчі акти Вер�
ховної Ради України, укази Прези�
дента, аналітичні огляди та статис�
тичні дані Держкомстату України,
Міністерства палива та енергетики
України, офіційні дані та документа�
ція інших органів виконавчої влади,
які регулюють інвестиційну діяль�
ність об'єктів паливно�енергетично�
го комплексу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

В основі розвитку паливно�енер�
гетичного комплексу лежать інвес�
тиційні ресурси. В економічному ас�
пекті вони забезпечують реалізацію
інвестиційного проекту та отриман�
ня певної вигоди. Але формування та
подальше регулювання інвестицій�
них ресурсів розвитку ПЕК пов'язані
з рядом проблем. До них належать:

1. Обмеженість власного потен�
ціалу інвестиційних ресурсів.

За результатами досліджень
Інституту економіки промисловості

_______________________________
1Національний банк України (http://

www.bank.gov.ua).
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НАН України, власний річний інвес�
тиційний потенціал по тепловим
електростанціям оцінюється на рівні
200,0 млн грн. Шляхом порівняння з
початковою вартістю основних ви�
робничих фондів таких компаній,
яка дорівнює 7,9 млрд грн., можна
зробити висновок, що при фактично�
му потенціалі власних інвестиційних
ресурсів повне відновлення основ�
них фондів може буди здійснено за
40 років. Аналогічна ситуація скла�
лася з відтворювальними пропорці�
ями вугільної промисловості. Част�
ка матеріальних витрат у вартості
товарної продукції вугільної про�
мисловості складає 45% і є меншою,
ніж у тепловій енергетиці. Значну
частину валової доданої вартості га�
лузі складає заробітна плата і нара�
ховані податки. У той же час власні
інвестиції дорівнюють всього 6% (у
загальних витратах на виробництво).
Тому для вугледобувних підпри�
ємств розрахунковий період повно�
го оновлення основних фондів за ра�
хунок власних інвестицій досягає 60
років.

За рахунок амортизаційних
відрахувань в нафтогазовій галузі
планується здійснити 4% капітало�
вкладень, а також 1% за рахунок ре�
фінансування витрат. Важливо заз�
начити, що у фінансуванні
капіталовкладень електрое�
нергетичної галузі ці дже�
рела не задіяні: обсяг амор�
тизаційних відрахувань
(який за рік у теплоенерго�
генеруючих підприємств
становить близько 430 млн
грн.) витрачається на просте
відтворення і поточні витра�
ти. Без переоцінки балансо�
вої вартості основних фон�
дів неможливо розглядати
амортизацію як джерело
модернізації виробництва.
Цікаво, що такий самий об�
сяг планується до залучен�
ня у 2008 році в якості інве�
стиційної надбавки до тари�
фу на електроенергію на

фінансування проектів електроенер�
гетичної галузі, що чинить додатко�
ве навантаження на ціну виробницт�
ва електроенергії у розмірі 2,61 грн./
МВт*год або 2 відсотки.

2. Збільшення капітало�/матері�
аломісткості ПЕК.

Зростання капітало�/матеріало�
місткості ПЕК може негативно по�
значитися на темпах економічного
зростання. Для очікуваних умов на
початку XXI століття граничне зна�
чення частки ПЕК у загальних капі�
таловкладеннях в національну еко�
номіку орієнтовно буде складати 24�
25%. Для України частка ПЕК у за�
гальних обсягах капіталовкладень у
2000 р. складала 17,9% і в останні
роки знизилася (до 13,5% у 2005 р.
або 2,5 млрд грн. , тобто близько 0,6
млрд дол. США (за курсом НБУ на
15.08.2008) та 2007 р. — 7,1 млрд грн.2,
тобто 1,5 млрд дол. США (рис. 1—2).
Цей показник зараз знаходиться на
рівні 1985 року, тобто відповідає
тому моменту, коли інвестиції в
енергетику вже були орієнтовані на
перспективні об'єкти освоєння родо�
вищ Західного Сибіру.

Як бачимо, інвестиції в основний
капітал за окремими галузями палив�
но�енергетичного комплексу зміню�
вали протягом зазначеного періоду

в залежності від пріоритетів розвит�
ку даного сектору народного госпо�
дарства. Після розпаду СРСР інвес�
тиції ПЕК зменшилися по всім галу�
зям. Особливо стрімке падіння спо�
стерігалося у вугільній, електро�
енергетичній та газовій промислово�
стях. Насамперед це пов'язано з тим,
що у минулому паливно�енергетич�
не господарство України було лише
територіальною підсистемою об'єд�
наної радянської енергосистеми.
Також це відбулося внаслідок обме�
женості власних запасів газу та на�
фти, дестабілізації роботи нафтопе�
реробних підприємств після розпаду
СРСР та нерозвиненості внутрішнь�
ого ринку нафтопродуктів.

Як бачимо, інвестиції в основний
капітал значно зросли в 2006 та 2007
роках у галузях, які займаються ви�
робництвом коксу і продуктів на�
фтопереробки. Причиною цього ста�
ло затвердження Енергетичної стра�
тегії України на період до 2030 як ос�
новного документа в ПЕК, що
містить довгостроковий прогноз
його розвитку. Це позитивно впли�
нуло на покращення інвестиційної
привабливості даного сектору еко�
номіки.

3. Фінансування інвестиційних
проектів головним чином з Держав�
ного бюджету.

Ще однією проблемою було те,
що протягом минулих років фінан�
сування інвестиційних проектів у га�
лузях ПЕК здійснювалося головним
чином з Державного бюджету. У
2006 році ця цифра склала 652 млн
грн. Але після усвідомленої необхі�
дності стимулювання самостійного
залучення компаніями інвестиційних
коштів, в бюджеті на 2007 рік прин�
ципово змінився підхід до фінансу�
вання інвестиційних проектів. Дер�
жавні інвестиції спрямовувалися
виключно на здешевлення кредитів
на будівництво та створення запасів
палива для енергетичних підпри�

_______________________________
2Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно�енергетичного комплексу України за грудень та 2007 рік.

— http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=121024&cat_id=35081 (Міністерство палива та енергетики України).

Таблиця 2. Інвестиції в основний капітал за окремими галузями промисловості
(у порівняльних цінах, млн грн.)

Джерело: Державний комітет статистики України. Статистичний щорічник України за
2001 рік. — К.:Техніка. — 2002 р. — С. 219.

  

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
   44690 55368 16097 12557 11449 12151 12197 13955

. . .         
 17190 19088 6121 5055 4644 4540 4582 5672

 . .          
-  5791 5858 2764 2541 2461 2403 2358 2493

 1891 1593 969 776 676 701 773 849 
 2407 2682 1179 1009 901 835 770 683
  395 410 326 280 165 170 173 254 

 1090 1164 288 475 681 660 616 690
  8 9 2 1 1 1 2 2 

 37 36 24 15

Таблиця 1. Інвестиції в ПЕК за напрямами фінансування

* — без урахування Ташлицької ГАЕС; ** — з урахуванням інвестицій
на введення Ташлицької ГАЕС �700 млнгрн.

  2006 – 
2010 

2011 – 
2020 

2021 – 
2030 

2006 – 
2030 

 
  : 158,2 431,0 455,9 1045,0 

  16,7 75,8 90,9 183,4
 2,8* 5,6 10,6 19

   13,2 43,8 25,9 82,9
  11,6** 79 117,6 208,2

   
  (  

) 
1,1 3,0 3,0 7,1 

-   4,0 13,3 4,4 21,7 
  42,4 87,9 91,4 221,7

  65,6 122,6 112,1 300,3
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ємств (352 млн грн.), на надання кре�
дитів Державного бюджету (106 млн
грн.) та на збільшення статутних
фондів державних банків (400 млн
грн.)3, що повинно було дати їм мож�
ливість збільшити кредитування
підприємств галузі до 4 млрд грн.
Отже, якщо у попередні роки щорі�
чний внесок держави у розширене
відтворення підприємств Мінпаливе�
нерго був на рівні близько 2% пер�
винної вартості їх основних фондів
(або 1,5% потреби, визначеної Енер�
гетичною стратегією), відтепер цей
внесок є опосередкованим. Потен�
ціал кредитування вітчизняними
банками збільшився до 13% первин�
ної вартості фондів (10% потреби),
іноземними — може оцінюватись на

рівні 33% (23% по�
треби).

4. Неоптима�
льна структура
капіталовкладень.

А на ліз уюч и
пріоритетні про�
екти в паливно�
е не рге т ич ном у
комплексі, на�
мічені до виконан�
ня в найближчі
роки, слід зазна�
чити, що в струк�
турі запланованих
інвестицій в елек�

троенергетику над
власними джерела�
ми (23%) превалю�
ють запозичені
(77%), з яких 47%
— кредити міжна�
родних фінансових
організацій, 30% —
комерційні (рис. 3,
4). В нафтогазовій
сфері власні кошти
становлять лише
6%, запозичені
складаються на
80% з комерційних
та на 20% — з іно�
земних кредитів. У

зарубіжних країнах співвідношення
власного і запозиченого капіталу
неоднакове і залежить від рівня роз�
витку економіки та ринку капіталу
зокрема. Серед фінансових аналі�
тиків вважається, що оптимальним
співвідношенням є третина власного
та дві третини запозиченого капіта�
лу. В Україні, як було вказано вище,
в електроенергетиці та нафтогазовій
сфері це співвідношення не додер�
жується (відповідно 1:4 та 1:16), і
така тенденція буде посилюватись.
Таким чином, оптимальна структура
інвестицій має неабияке значення.
Зростання капіталомісткості ПЕК
викликає збільшення тарифів, що
стримує споживчий попит, тому по�
стає питання про умови і терміни по�

вернення кредитів та відповідний
розподіл цінового навантаження, що
потребує відповідної прогнозної
оцінки.

 Крім того, спрямоване на подо�
лання проблем формування інвести�
ційних ресурсів енергозбереження,
що є значною мірою менш капітало�
містким процесом, ніж видобуток
первинних енергоресурсів, в змозі
скоротити інвестиційний попит ПЕК
і прискорити темпи економічного
розвитку. Результатом енергозбере�
ження є відставання зростання енер�
госпоживання від ВВП, яке характе�
ризується величиною еластичності

енергоспоживання від
ВВП. Як показують про�
гнозні сценарії для Росії
еластичність енергоспо�
живання змінюється від
0,85 в 1990 р. до 0,73 для
періоду 1995—2010 рр.
Аналіз результатів
свідчить, що зменшення
енергоємності ВВП на 0,1
туп/1000 US$ відповідає
приросту темпів зростан�
ня ВВП на 0,030—0,035%.
Отже, енергозбереження
є суттєвим фактором еко�
номічного розвитку та
підвищення конкурентос�
проможності економіки
за рахунок зменшення
енергоємності товарів та

послуг. Проте ефект від енергозбе�
рігаючої політики може з'явитися
лише через  10—15 років після почат�
ку економічного зростання. Тобто
лише стабільний розвиток економі�
ки з високими темпами економічно�
го зростання створює необхідні умо�
ви для реалізації енергозберігаючої
політики.

На основі вищезазначених про�
блем стратегія енергоресурсного за�
безпечення інноваційної моделі еко�
номічного зростання в Україні вима�
гає певного структурно�інвестицій�
ного маневру. Так, у найближчі роки
основний приріст інвестицій буде
припадати на подовження терміну
експлуатації основних фондів енер�
гетики і забезпечення надійності по�
стачань енергоресурсів, тобто ство�
рення умов для модернізації основ�
них фондів (введення прискореної
амортизації та контроль за цільовим
використання амортизаційного фон�
ду, оптимізація структури виробниц�
тва електроенергії (збільшення кое�
фіцієнту використання потужнос�
тей). З метою зменшення контрпро�
дуктивного впливу на економіку та�
рифна політика на цьому етапі має
забезпечити зменшення виробничих
витрат енергопідприємств та можли�
вості модернізації пріоритетних
об'єктів ПЕК державної форми влас�
ності за рахунок приватизації та
інвестиційних податкових кредитів.

Інвестиційно�інноваційний шлях
економічного зростання обумовлює

Рис. 1. Інвестиції в основний капітал за окремими галузя5
ми промисловості
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4 Закон України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"

Таблиця 3. Інвестиції в основний капітал по видах економічної діяльності
(у фактичних цінах, млн грн)

Джерело: Державний комітет статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua).

Рис. 2. Інвестиції в основний капітал по видах
економічної діяльності  за період 2001—2007

(у фактичних цінах, млн грн.)
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той факт, що стратегія енергозабез�
печення країни має базуватися на
концепції інноваційного розвитку
ПЕК через формування конкурент�
них ринків енергоресурсів, оскільки
у випадках, коли інновації є основою
модернізації технологічних про�
цесів, саме конкурентна структура
ринків у більшій мірі сприяє розвит�
ку інноваційної діяльності у по�
рівнянні з монопольною. Глобальне
протиріччя механізму відтворюваль�
них процесів полягає в тому, що
енергетика, з одного боку, забезпе�
чує первинний попит на ринку спо�
живчих товарів, а з іншого, замика�
ючий на ринку інвестицій.

Окрім відсутності сучасної стра�
тегії розвитку, вирішенню проблем в
ПЕК перешкоджає відсутність
стійких і передбачених умов і правил
його функціонування, що обмежує
приплив приватного капіталу. Аналіз
роботи паливно�енергетичного ком�
плексу за останні роки показує, що
стримуючим чинником його розвит�
ку є домінуюче положення держави,
яка не здатна виступити ефективним
власником, про що свідчить пере�
важно низький рівень ефективності
управління енергетичними активами.
Це також стосується і проблеми
енергоефективності, про що свідчить
низька результативність програмно�
цільового методу реалізації політи�
ки енергозбереження. Ці проблеми
можуть бути вирішені шляхом при�
ватизації підприємств. Так, наприк�
лад, приватизація розподільних
енергетичних компаній (обленерго)
і залучення недержавних інвестицій
дозволили свого часу понизити
рівень неплатежів в галузі. Крім того,
приватизація має стати значним інве�
стиційним ресурсом розвитку енер�
гетичних компаній державної фор�

ми власності. Але
політика лібералі�
зації повинна бути
підкріплена інсти�
туційними засада�
ми функціонування
ринків енергоре�
сурсів, тобто зако�
нами про ринок
природного газу,
вугілля тощо.

Процесу прива�
тизації повинна пе�
редувати розробка

відповідного закону, що
відображає державну
політику розвитку ПЕК.
Приватизація буде ефек�
тивною і виправданою у
разі прив'язки її до пи�
тань національної безпе�
ки, стратегії довгостро�
кового розвитку галузі і
створення стимулюючо�
го законодавчого і регу�
ляторного середовища.
На сьогоднішній день ре�
алізації потенціалу га�

лузі перешкоджає низький рівень ка�
піталізації, в відтак перед початком
приватизації необхідно провести пе�
реіндексацію основних фондів енер�
гетичних компаній. Після привати�
зації можливе утворення та ефек�
тивне функціонування вертикально�
інтегрованих компаній, об'єднуючих
підприємства енергетики, вугільної
промисловості та інших суміжних га�
лузей. Наприклад, можливість об'єд�
нання вугледобувних, вуглеперероб�
нихпідприємств і електростанцій, які
працюють на вугіллі, є найбільш пер�
спективним варіантом вертикальної
інтеграції. Однак процеси злиття та
поглинання компаній повинні мати
цивілізований характер через транс�
акції на фондовому ринку, а не
здійснюватися через механізми бан�
крутства або рейдерства.

Таким чином, задекларована у
2006 році стратегія розвитку енерге�
тичної галузі до 2030 року вже в да�
ний час не відповідає дійсності і ви�
магає серйозного осмислення і онов�
лення, виходячи зі зміни кон'юнкту�
ри на світовому енергетичному рин�
ку. Держава, як впливовий власник в
енергетиці (контролює, наприклад,
85% генерації електроенергії), немає
узгодженого з цільовими індикато�
рами генерального плану відповід�
них інвестиційних програм розвитку
субгалузей (в якості механізму їх
досягнення). Такі програми мають
грунтуватися на партнерських сто�
сунках влади та бізнесу. Отже, по�
требує вдосконалення система інсти�
туційного забезпечення реалізації
енергетичної стратегії, важливою
складовою якої має стати нова сис�
тема моніторингу та стратегічного
планування розвитку ПЕК України.

Що ж стосується інституційно�
го забезпечення, то тут необхідно

створити систему стратегічного пла�
нування у паливно�енергетичному
комплексі України для забезпечен�
ня належної підтримки прийняття
управлінських рішень в умовах не�
визначеності варіантів розвитку
енергетики, зумовленої ускладнен�
ням геостратегічних процесів, мож�
ливого широкого впровадження
принципово нових джерел, методів
та шляхів використання енергоре�
сурсів згідно з Планом заходів на
2006—2010 роки щодо реалізації
Енергетичної стратегії України на
період до 2030 року затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 27 липня 2006 р №436�
р.). Доцільно впровадити постійно
діючу систему моніторингу і плану�
вання розвитку ПЕК, на основі якої
будуть послідовно уточнюватись
Енергетична стратегія України, заз�
начені програми та плани робіт.

На шляху адаптації ПЕК до рин�
кової економіки та подолання про�
блем, пов'язаних з формуванням та
регулюванням інвестиційних ре�
сурсів, зроблені радикальні кроки.
Наприклад, до основного докумен�
ту в ПЕК — Енергетичної стратегії
України на період до 2030 року —
вже внесені зміни, які схвалені роз�
порядженням КМУ від 26 березня
2008 р. №507. Основною фінансово�
го забезпечення згідно з ним є:

— створення умов для збільшен�
ня доходності та підвищення рівня
капіталізації енергетичних підпри�
ємств;

— ліквідація субсидування інших
галузей економіки і соціальної сфе�
ри за рахунок галузей ПЕК;

— надання державного фінансу�
вання недержавним підприємствам зі
збільшенням державної частки їхніх
акцій відповідно до обсягів фактич�
но витрачених державних ресурсів;

— фінансування розвитку тепло�
вої енергетики, яка належить до най�
важливіших чинників енергетичної
безпеки України, проте немає дос�
татніх можливостей використаня
власних фінансових ресурсів, доці�
льно здійснювати шляхом продажу
інвесторам контрольних пакетів
акцій генеруючих компаній (підпри�
ємств) під зобов'язання з виконання
умов конкурсу та з відкритістю про�
понування ціни за принципом аукці�
ону. Крім того, вважається доціль�
ним продаж пакетів акцій енергопо�
стачальних компаній, в яких держав�
на частка не дозволяє ефективно
здійснювати функції з управління
підприємством, зокрема, відкритих
акціонерних товариств "Львівобле�
нерго" (доля акцій, які виставлено на
приватизацію, становить 26,984%),
"Одесаобленерго" (25,006%), "Пол�
таваобленерго" (25%+1), "Прикар�
паттяобленерго" (25,021%), "Суми�
обленерго" (25%+1), "Чернігівобле�
нерго" (25%+1) та "Черкасиобленер�
го" . В результаті планується отри�

Рис. 3. Співвідношення власних та залучених коштів в
електроенергетиці та нафтогазовій галузі
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Рис. 4. Структура запозичених коштів
електроенергетичної та нафтогазової галузей
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мати кошти в розмірі  2,5 млрд грн., а
загальна кількість коштів від привати�
зації державного майна, передбачених
в бюджеті, становить 8,6 млрд грн.

Проте необхідне послідовне
здійснення подальшої зміни системи
управління та організації для галузе�
вих енергетичних ринків у таких на�
прямах, як: вдосконалення системи
управління державними корпоратив�
ними правами (на базі включення до
складу правління акціонерних ком�
паній фахівців енергоменеджерів
замість представників ФДМУ); розме�
жування та спеціалізація функції ос�
новних інститутів ринку і держави (на�
самперед між Мінекономіки, Мінпа�
ливенерго, Мінвуглепрому, НКРЕ,
ФДМУ, АМКУ, НАЕР); розробка си�
стеми стратегічного планування (на
базі концепції інтегрованого плану�
вання енергоресурсами); визначення
опцій ринку і держави у реалізації
інвестиційно�інноваційної політики
(створення умов для активізації
відтворювальних процесів в енерге�
тиці). Необхідно ліквідувати такі яви�
ща, як управління фінансовими пото�
ками та процесів ціноутворення на
ринках енергоресурсів, прямі субсидії
(пільги) окремим підприємствам, по�
стачальникам або галузям ПЕК, суб�
'єктивний фактор у процесі прийнят�
тя стратегічно важливих рішень, бюд�
жетування та фінансування галузевих
програм за принципом консенсусу
інтересів фінансово�промислових та
політичних груп.

ВИСНОВКИ
На основі аналізу проблем фор�

мування та регулювання інвестицій�
них ресурсів розвитку паливно�енер�
гетичного комплексу України мож�
на зробити висновки, що існує ряд
основних негативних чинників, які
зменшують ефективність вкладення
коштів та потребують зменшення
цього впливу шляхом їх усунення.
Таким чином, запропоновано ряд
наступних заходів:

1) здійснення структурно�інвес�
тиційного маневру у напрямі пріори�
тетного фінансування інноваційних
проектів модернізації діючих об'єк�
тів ПЕК, скорочення інвестиційного
попиту ПЕК і прискорення темпів
економічного розвитку шляхом ши�
рокого впровадження енергозбере�
ження;

2) формування конкурентної
структури ринків у більшій мірі спри�
яє розвитку інноваційної діяльності
у порівнянні з монопольною, а відтак
і зростають можливості модернізації
пріоритетних об'єктів ПЕК держав�
ної форми власності за рахунок при�
ватизації та інвестиційних податко�
вих кредитів;

3) забезпечення тарифною по�
літикою інвестиційної складової,
прискореної амортизації та змен�
шення виробничих витрат енерго�
підприємств;

4) створення системи моніторин�
гу та стратегічного планування у па�
ливно�енергетичному комплексі Ук�
раїни; методологічною основою си�
стеми прогнозування та стратегічно�
го планування розвитку ПЕК  є трьох�
етапна схема організації робіт, що
включає: довгостроковий прогноз і
стратегію розвитку до 25 років, ге�
неральну схему (інвестиційну про�
граму)  розвитку ПЕК  —  до 15 років
та індикативний план�прогноз — 5
років;

5) удосконалення системи уп�
равління та регулювання галузевих
енергетичних ринків у таких напря�
мках, як: вдосконалення системи уп�
равління державними корпоратив�
ними правами; розмежування та
спеціалізація функції основних
інститутів ринку і держави у реалі�
зації інвестиційно�інноваційної по�
літики;

6) ліквідація таких явищ, як уп�
равління фінансовими потоками та
процесів ціноутворення на ринках
енергоресурсів, прямі субсидії
(пільги) окремим підприємствам, по�
стачальникам або галузям ПЕК, суб�
'єктивний фактор у процесі прийнят�
тя стратегічно важливих рішень,
бюджетування та фінансування га�
лузевих програм за принципом кон�
сенсусу інтересів фінансово�промис�
лових та політичних груп.

Реалізація зазначених заходів, а
також послідовна та прозора політи�
ка в питаннях приватизації та
співпраці з інвесторами мають спри�
яти загальному інвестиційному
клімату в державі, зміцненню енер�
гетичної безпеки країни, забезпе�
ченню зростання обсягів і надійності
постачання дешевої електроенергії,

впровадженню новітніх екологічно
чистих технологій із оновленням ма�
теріально�технічної бази підпри�
ємств ПЕК, а також підтвердити
імідж України як надійного та перед�
бачуваного ділового партнера.
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Новини

Фахівці аграрної галузі високо
оцінюють ініціативи Уряду, спрямо�
вані на розвиток вітчизняного тва�
ринництва.

Підйом тваринництва вперше за
роки незалежності почався в 2005
році, коли Прем’єр�міністром стала
Юлія Тимошенко, сьогоднішнє засі�
дання Уряду дає підстави сподівати�
ся, що нарешті в Україні почнуться
позитивні зрушення у розвитку тва�
ринництва", — заявив журналістам
народний депутат, перший заступ�
ник голови комітету Верховної Ради
України з питань аграрної політики
та земельних відносин Євген Сігал.

"Дуже важливо, що такі рішення
Уряд приймає при широкій підтримці
аграрного бізнесу", — зауважив го�

лова ради директорів Асоціації
"Союз птахівників України" Олек�
сандр Бакуменко.

За словами президента Асоціації
фермерів та приватних землевлас�
ників України Івана Томича, "сьо�
годнішнє рішення Уряду свідчить
про комплексний підхід до розв’я�
зання системних проблем, які нагро�
мадились протягом десятиліть". За
умов підтримки Урядом тваринниц�
тва 6—7 мільйонів селян, зайнятих у
аграрному секторі, зможуть пол�
іпшити свій добробут за рахунок
розвитку цієї галузі, � підкреслив він.
"Україна приречена бути сильною
економічно розвинутою аграрною
країною", — резюмував свій виступ
Іван Томич.

ФАХІВЦІ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ВИСОКО

ОЦІНЮЮТЬ ІНІЦІАТИВИ УРЯДУ,

СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК

ТВАРИННИЦТВА


