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Суть проблемы полягае в грунтовншюму науковому осмисленш досваду краш 
св1тового ствтовариства з формування та розвитку енергетичного ринку, а також 
з урахуванням особливостей украшсьюи економши його використанню у 
вггчизнянш практшц. Конкурента! вадносини на ринку електроенергп впроваджеш 
в багатьох крашах св1ту. Розвиток енергориншв зумовлено низкою нацюнальних, 
пол1тичних, економ1чних чиннишв. 

Питаниям формування енергоринку та розвитку на ньому конкурентних 
вадносин присвячено чимало наукових роби як в1тчизняних, так i заруб1жних. Довол1 
активно розробляються проблеми падвищення ефективносп системи державного 
регулювання ринку енергопостачання у працях таких науковщв, як О. Амоша, 
В. Богданович, М. Гнвдий, Г. Ситник, О. Козирева, В. Семенов, I. Франчук, 
А. Чемерис, О. Чилжш, А. Шевцов, А. Шидловський та ш. Проте з багатьох 
ключових питань розвитку ринкових вцщосин в енергетшц едино! думки поки що 
немае, тому багато питань потребують додаткового опрацювання, а також 
обгрунтування нових тдход1в у цьому напрямг В електроенергетищ залишаються 
проблеми, що вимагають негайного вир1шення, у тому числ1 у галуз1 державного 
управлшня з питань становления ринкових вцщосин м1ж тдприемствами галуз1. 

Метою дано! роботи е узагальнення досв1ду краш свиу щодо державного 
регулювання процесу формування енергетичного ринку та розвитку на ньому 
конкурентних вадносин i визначення напрям1в упровадження закордонного досваду 
в Украш. 

Необхадшсть зм1н принцишв оргашзащ! i функщонування енергетики диктуеться 
зростанням невизначеносй умов ii функщонування (мшливютю щн на паливо, менш 
передбачуваним споживчим попитом тощо), пов'язаних з економ1чною конкуренц1€Ю 
кратн, що вже дпоть на свтовому ринку, яка висувае все б1льш жорстш вимоги до 
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вартосп електрично! енергп у промислових споживашв. Бшыне того, вертикальна 
штегращя в енергетищ mmi розглядаеться як найсерйозшша перешкода для 
подальшого шдвищення п ефективноеп, оскшьки 1снування жорстких 
внутр1шньоф1рмових зв'язшв виключае розвиток конкурентных вцшосин, а 
можливосп оргашв державного управлшня щодо виявлення резерв1в i стимулювання 
шдвищення ефективноеп регульованих компашй об'ективно обмежеш. 

На приклад! низки заруб1жних краш розглянемо результати впровадження 
конкурентних вцшосин на ринку енергетики. 

Так, в Англи та Уельс1 до 1990 р. централ1зована система електропостачання 
включала Центральне управлшня з виробництва та розподшення електроенергп i 
дванадцять репональних управлшь. Центральне управлшня з виробництва та 
розподшення електроенергп було власником й експлуатувало переважну частину 
електростанцп основш електричш мереж1. Дванадцять рейональних управл1нь були 
власниками та експлуатували розподшьш мереж1 i зд1йснювали передачу 
електроенергИ ввд Центрального управл1ння з виробництва та розподшення 
електроенергп споживачам [3, с. 88]. 

У 1989 р. у Kpami прийнято закон про енергопостачання шд назвою “Акт по 
електро1ндустри АнглИ та Уельсу", що передбачав уведення конкуренцп в систему 
генераци та постачання електроенергИ при збережешп монопольних структур у 
систем! передач! i розпод1лу електроенергИ, а в березш 1990 р. шсля вцщоввдних 
приготувань було введено в дпо нову структуру управл1ння електроенергетикою. 
У результат! приватизапи було утворено 12 репональних енергокомпашй на територп 
вцщовцщих дванадцяти репональних управл!нь. На основ! Центрального управлшня 
з виробництва та розподшення електроенергп було створено: 

- дв1 енергокомпанп, що виробляють електроенерпю на теплових i 
г!дроелектростанц!ях потужнютю 27 ГВт i потужнютю 19 ГВт; 

- енергокомпашя з атомними електростанщями i невеликою илыастю 
пдроелектростанцш, що знаходиться в державши власносй; 

- нащональну мережеву компанш. 
Починаючи з 1994 р., регулюючими органами неодноразово вшзначалася 

потенцшна небезпека змови виробнишв, що може завдати збитку антйсыай 
економ1щ, внасл1док в1льного цшоутворення в генераци за маржинальним щнами. 
3 II кварталу 2001 р. Пул, що був основою англшського енергоринку, перестав 
1снувати. Заметь нього оргашзовано Новий енергетичний ринок, основу якого (до 
97 %) становлять прям1 договори м1ж виробником i оптовим покупцем, укладеш 
через систему б1ржово1 торпвл1, в умовах б1льш суворого контролю щн [7, с. 22]. 

Норвепя прийняла нове енергетичне законодавство в 1991 р. Воно передбачало 
конкуренщю як 1нструмент для отримання ефективного i над1йного 
енергопостачання. Законодавство було необхщно для под1лу даяльносй, пов'язано1 
з передачею енергй та ддяльносп, що шдпадае шд категорпо конкурентно1. 

Закон про електроенергетику, який набув чинносй з 1 с1чня 1991 р., вадокремив 
конкурентоспроможн1 сфери вщ монопольних. Закон визначив сфери виробництва 
i постачання електроенерп! як сфери, в яких повинна бути введена конкуренщя. 
Сфери передаш i розпод1лу електроенергп повинш розвиватися i функц1онуватияк 
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природш монополи. У вертикально штегрованих компашях закон зажадав подогу 
зв1тност1 за видами догльностг Зпдно i3 законом було зобов'язано власншав мереж 
забезпечуюти передачу електроенергп для будь-якого постачальника чи споживача 
електроенергп на однакових для вйхумовах. Також надано споживачам право на 
кушвлю електроенергп у будь-якого постачальника електроенергп; встановлено 
необхвдшсть отримання лщензш для буд1вництва, розширення та експлуатаци 
об'еютв електроенергетики, а також було введено новий тип лщензш на торпвлю 
електроенерпею [6, с. 17]. 

Держава виступила шщатором подшу державно! енергоюмпанп на дв1: 
генеруючу компанпо i мережеву компанш. Генеруюча компашя волод1е близью 
30 % ycix генеруючих потужностей. Мережева компашя волод1е близью 75 % 
OCHOBHOI передавально! мережг 

Основним регулюючим агентством в електроенергетшц Норвегн е Директорат 
з водних pecypcie та енергетики. До його функщй входить пдролопчне обстеження, 
спостереження за повенями, станом дамб, швентаризащя пдроресурс1в, 
лщензування як розвитку ГЕС, так i буд1вництва та експлуатаци електроустановок 
i районних котелень. Директорат з водних pecypcie та енергетики регулюе монополи 
в передач! й розподш електроенергп, здшснюючи контроль за запропонованими 
1нвестищями та роботою електричних мереж. Координащя оперативно! роботи та 
забезпечення над1йност1 роботи в щлому Bciei' норвезью! енергосистеми та обм1шв 
потужностями з сусцщ1ми енергосистемами покладено на системного оператора, 
в якосп якого виступае норвезька нащональна мережева компашя [Там же, с. 18]. 

На сьогодш в електроенергетищ Норвегп юнуе велика илыасть енергоюмпашй, 
втомучисл1 близью 100 енергоюмпашй, що займаються виробницгвом, передачею 
та розподшом електроенергИ, близько 100 енергокомпанш, що займаються 
виробницгвом i передачею електроенергп, близько ПО розподшьних енергоюмпашй 
з незначною генеращею або и повною вщсутшстю. ГЕС i ГАЕС складають 99 % у 
структур! генеруючих потужностей краши [Там же, с. 21]. 

Перший основний крок Шведсью! реформи енергоринку було зроблено в 
1991 р. з прийняттям ршення роздшити виробшштво енерп! вад п передач! Компашя 
Свенска Крафтнат була засновала з метою управлшня найб1льшою передавальною 
нащональною мережею i почала ддяльшсть у 1992 р. Мережева догльшсть поступово 
була вщкрита для нових учаснишв: в1дповщне законодавство, що передбачае 
юнкуренщю, було прийнято 1 с1чня 1996 р. [5, с. 66]. 

Фшлящця ввела нове енергетичне законодавство, що передбачае юнкуренщю 
1 червня 1995 р. Фшською нащональною мережею володпоть дв1 мережев1 юмпаш!. 
Одна - частиною мереж1, що знаходиться у власност1 держави, друга -
шдустр1альною. У жовтш 1997 р. мережев1 операцИ цих двох юмпан1й були 
перетвореш на одну нац1ональну мережеву компанш [Там же, с. 67]. 

Дата прийняла нове енергетичне законодавство в 1996 р. Дане законодавство 
в1дкрило для трепх oci6 можливють торпвл1, так само як i доступ до нащонально! 
мереж1 кра!ни i можлив1сть юнкуренщ! для споживашв з р1чним споживанням б1льше 
100 ГВт/г, дистриб'ютор1в з р1чним обсягом завантаження бшьше 100 ГВт/г та 
виробншав з р1чним обсягом виробництва б1лыне ГВт/г. Мережева юмпашя Елтра, 
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вцщоввдальна за дв1 обласп Дани, була заснована 1 слчня 1998 р. ГНзшше була 
створена додаткова компашя Елкрафт Систем, вццкшдальна ще за одну область 
краши[5,с. 68]. 

У1996 р. Швещя i Норвепя утворили м1ждержавний ринок електроенерги, до 
яюго в 1998 р. прнедналася Ф1нлящця, а в 1999 р. - Дашя. Установлена потужшсть 
електростанщй енергооб'еднання NORDEL становить майже 90 млн кВт. 
Диспетчерське управлшня грунтуеться на комерцшних пропозищях продавщв i 
покупщв електроенерги. Ул учасники е вшьними в укладенш двостороншх контракпв 
для покупки/продажу електроенерги [Там же, с. 68]. 

На ринку електроенерги передбачаються три тимчасових перюди оперативних 
взаемовцщосин м1ж суб'ектами ринку: спотовий, ф'ючерсний i реального часу [6]. 

Спотовий ринок передбачае формування щн напередодш розрахунково! доби 
для кожно1 години доби. Пропозицп з продажу та кушвл1 електроенерги 
представляються для южно! години у виглядд лшшних сегменпв залежностей, що 
пов'язують щну i шлыасть електроенерги. Bci пропозицп з кушвл1 та продажу 
електроенергИ за вцщовцщий перюд часу сумуються системним оператором, i в 
результат! перетину сумарних крив их визначаеться щна електроенерп! спотового 
ринку, що називаеться системною цшою, за якою оплачуегься електроенерпя 
продавцям i купуегься покупцями. Якщо е “вузыа м1сця" у передавально! мереж1, 
то для i'x врахування при формуванш системно! щни 1снують певш процедури, що 
в1др1зняються в Норвеги та Швеци, 

На додаток до спотового ринку е ринок реального часу. Цей ринок 
використовуеться системним оператором для забезпечення балансу потужносп в 
реальному 4aci. Пропозицп учаснишв ринку щодо регулювання i'x потужносп для 
використання на ринку реального часу представляються напередодш доби, в якш 
вони будуть задаяш. Системний оператор здшснюе щ пропозищ! в Mipy необх1дност1 
для забезпечення балансу потужносп, використовучи при цьому найб1льш дешеву 
регульовану потужн1сть. 

Тижневий (ф'ючерсний ринок) передбачае два типи контракпв: на базову 
електроенергио i на денну шкову електроенергтю. У першому випадку розглядаються 
Bci 168 год. тижня, в другому випадку - п'ять робочих дн1в. ЦД контракти спочатку 
були контрактами для ф1зичного постачання електроенерги, але з жовтня 1995 р. 
перейшли у форму фшансових контракпв. Под1бн1 контракти можуть укладатися 
завчасно (до трьох роив). Протягом тижня, коли здшснюеться поставка електроенерги, 
ф'ючерсш контракти вир1шуються на OCHOBI середньо! цши спотового ринку, що 
мае м1сце на цьому тижш. Учасники ф'ючерсного ринку платять членсыа щор1чн1 
внески за участь у ринку, KOMicunri за контракти i несуть збитки, якщо щна на 
спотовому ринку виявилася нижчою за щну ф'ючерсного ринку. 

Електроенергетика Францп вадноситься до об'ект1в активного втручання 
держави у сферу i'i' ддяльносп. Дом1нуючу роль у шй вццграе державна 
електроенергетична компан1я "Електрисите де Франс", що забезпечуе виробництво, 
передачу i розподал електрично! енерп! (до 91 %). "Електрисите де Франс" виступае 
безпосередн1м пров1дником державно! полггики в галуз1 електроенергетики, 
погоджуючи свою д1яльн1сть з М1н1стерством промисловосп та репонального 
розвитку, а також MimcTepcTBOM економ1ки, ф1нанс1в i бюджету [4, с. 69]. 
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Регулярно (КОЖЕП п'ять рошв) "Електрисите де Франс" укладае планов! 
контракти з урядовими адмш1стративними органами, де фжсуються основш 
показники д1яльност1 компани (обсягн реал1заци електроенерги, pi4Hi прирости 
промислового енергоспоживання тощо), зниження соб1вартост1 електроенерги за 
рахунок шдвищення продуктивное^ пращ (у середньому на 2-3 % на piic), 
забезпечення частки самофшансування в загальному обсяз1 катталовкладень (до 
50 %), розвиток юнтролю в обласй обл1ку споживання електроенерги, розширення 
буд1вництва енергетичних об'егатв за кордоном (у рамках техшчного сприяння 
шоземним партнерам) з можливим продажем лщензш тощо. ГИсля укладення угоди 
з урядовими органами "Електрисите де Франс" шдписуе контракти з регюнальними 
енергопостачальнимиоргашзащями [4, с. 69]. 

Мтшстерство промисловосп, що контролюе "Електрисите де Франс", забезпечуе 
зв'язокм1жадмшклративною системою i нащонально1 службою у сфер1 енергетики. 
Залежнклъ дошьют електроенергетично1 компани вщ мипстерства як регулюючо1 
i узгоджувально1 СИЛИ проявляешься в умовах актив1заци репонально! влади, особливо 
при вибор1 майданчиив для буд1вницгва нових енергетичних об' екпв, в тому числ1 i 
АЕС (на них виробляегься 75 % електроенерги в краМ) [Там же, с. 70]. 

Уведення децентрал1заци супроводжувалося створенням рег1ональних 
агентств з енергетики, проведениям репональних дебапв з питань енергетично! 
пол1тики та тдготовки репональних плашв розвитку енергетики. До компетенцп 
рег1ональних оргашв влади входить розробка програм розвитку регюну, 
експлуатацИ та оцшки м1сцевих енергоресурс1в, включаючи заходи з 
енергозбереження, розвитку геотермальних, сонячних i вирових енергоджерел та 
шших поновлюваних джерел енергИ. Плани на перспективу повинш включати 
детальний перелж енергоресурс1в, заходи на тдтримку нащональних програм, 
тдтримку заход1в, що проводяться рег1ональними та комунальними органами. 
Основш енергетичн1 ресурси - вуплля, нафта, ядерне паливо залишаються у вщанш 
держави [Там же, с. 70]. 

Загальнонащональш плани щодо енергетики е одним з найважлившшх важел1в 
розвитку економ1ки. Не будучи жорстко директивними, вони нам1чають щл1 i 
завдання р1зних галузей промисловосп та, як правило, виконуються. Завдяки 
плануванню, вадбуваеться ор1ентащя i координащя розвитку окремих галузей 
нащонального господарства. 

У Франци icHye BiciM основних оргашзащй державного сектора з питань 
енергетики. Дв1 з них безпосередньо пов'язаш з проведениям науково-досладних 
роб1т в ядернш енергетищ. Головною е Державна установа науково-техшчного та 
урядового призначення, уповноважена проводити науков1 досл1дження, 
здшснювати захист людей та i'x майна вщ насл1дк1в ядерних arapift, координувати до 
р1зних оргашзащй з розвитку техшки i брати участь в програмах по и вдосконаленню. 
Дана установа у свош даяльносп частково виходить за рамки ядерно! енергетики, 
займаючись у тому числ1 i проблемами економ1чного характеру. Ус1 науково-
досл1дн1 роботи, що проводить Державна установа науково-техшчного та урядового 
призначення, ф1нансуються з державного бюджету. На вщмшу вщ не1, центр науково-
досл1дних робгг, представлений "Електрисите де Франс”, мае практичну базу, у 
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розпорядженш яко! перебувають лаборатори та експериментальш установки, але 
науково-дослццп роботи компани фшансуються за рахунок контв енергетично! 
промисловосп [4, с. 71]. 

Головш витрати держави припадають на Державну установу науково-
техшчного та урядового призначення, в тому числ1 i на покриття фшансового 
ризику Пор1вняно з 1ншими крашами витрати Франпп на науково-дослццп роботи 
з енергетики е наибольшими у с в т теля США. 

Прикладом устшно проведених перетворень в електроенергетшц е реформи 
в Кита!, яш привели до значного розвитку niei' галуз1. Перший етап реформування 
структури державного управл1ння електроенергетикою Китаю був початий у 1988 р. 
Основш напрями реформування зводилися до такого: 

- значну шдтримку отримали швестицп в розвиток незалежних виробниюв 
електроенерги; 

- компани провшщй були об'еднаш в групи, утвореш в кожному perioHi; 
- планування розвитку в кожнш регюнальнш систем! стало координуватися в 

рамках створених груп; 
- було введено трщлвневе iepapxi4He управлшня роботою регюнальних 

енергосистем (репон, провшц1я, район) [1, с. 16]. 
Нова система управлшня в Кита! забезпечила значний розвиток електро-

енергетики. Установленапотужшстьелекгростанцшзбшьшиласяз 115,5 ГВтв 1988 р. 
до 217,2 ГВт в 1995 p. i до 270 ГВт в 1998 р., тобто за 10 рошв прирют генеруючо! 
потужносй склав 154,5 ПЗтабовсередньомубгльше 1,5 ГВтнарж. Прицьомузацей 
пер1од генеруюч1 потужносп зб1льшилися в 2,3 рази. Частка державних 1нвестищй 
зменшилася1 склада в 1988 - 1995 pp. близью 30 % [Там же, с. 17]. 

Другий етап реформування електроенергетики Китаю почався в 1996 р. з 
ухвалення закону про електроенергетику, який передбачае чотири етапи 
подалыного розвитку структури управлшня електроенергетикою, останнш з яких, 
що передбачае створення повного конкурентного середовища в електроенергетшц, 
нам1чено здайснити тальки шсля 2012 р. При цьому передбачасться значний розвиток 
нових генеруючих потужностей i електричних мереж, включаючи розвиток 
м1жсистемних зв'язшв. Передбачасться, що до 2012 р. на територи Китаю буде 
створено п'ять великих асинхронно працюючих енергооб'еднань, яш м1ж собою 
будуть пов'язан1 л1шями електропередачпостшного струму [Там же, с. 18]. 

Таким чином, беручи до уваги помилки, допущет при впровадженш 
конкурентних вадносин на закордонних ринках електроенергп, в ход1 розробки та 
реатзаци програми реформування енергетики в Укршш потр1бно врахувати таке: 

- надати систем! державного регулювання значно! моб1льност1 в прийнятй 
р1шень для забезпечення оперативно! корекцп правил роботи енергоринку; 

- запровадити мошторинг енергоспоживання i аудит витрат енергокомпашй 
з метою контролю обгрунтованосп встановлення енерготариф1в; 

- основою ефективно функцюнуючого конкурентного енергоринку повинен 
бути надлишок генеруючих потужностей (наприклад, в США резерв потужносп 
знизивсяз35 %у 1985 р. До 15 % до 2009 р.) [5, с. 67], тому на початку реформування 
ринку енергопостачання в Украш1 регулюкш органи повинт зарееструвати 
наявшсть в KpaiHi достатнього (15 - 20 %) резерву потужност1; 
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- необх1дно збереження централ1зованого оперативно-диспетчерського 
управлшня системными процесами, де icHye штка система iepapxii' i забезпечена 
реальна незалежшсть диспетчера В1д комерцшних штересш суб'еклв ринку, поряд 
з вцщсшдальшстю, встановлено! за невиконання юманд диспетчера. 
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H.. М. ПИЛИПЕНКО 

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВЩ ОРГАНВАЦП ДШЛЫЮСТ1 
КАЗНАЧЕЙСКИХ ОРГАН1В 

3 УПРАВЛШНЯ ДЕРЖАВНИМИ Ф1НАНСАМИ 

Узагалънено doceid крат ceimy щодо оргатзацп дгяльностг казначейсъкш 
оргате з упраелтня державными фтансами та еизначено можливостг щодо 
його застосуеання в Украгт. 

KnHmoBi слова: казначейство, державне управлгння, державш фшанси, органи 
казначейства, державний бюджет, управл1ння державними фшансами. 

The article summarizes the experience of the world on the organization of the 
treasury management of public finances and identify opportunities for its use in Ukraine. 

Key words: Treasury, public administration, public finances, the Treasury, the 
state budget, public finance management. 
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