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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

В статті представлено результати вибору інструментів державної підтримки електроенергетичної галузі згідно з запропонованим 

методичним підходом: орієнтація на вирішення проблем через інструменти, що діють на різному часовому інтервалі та задіюють певні 

об’єкти підтримки через реалізацію конкретних проектів (заходів). Запропоновано модель розвитку електроенергетики, яка розвиває 

існуючи підходи до структурування та визначення взаємозв’язків факторів, що чинять вплив на розвиток галузі: модель враховує фактори, 

що характеризують ринкове середовище, процеси державної підтримки та забезпечення якості послуг. Відображається через когнітивну 

модель з визначенням тісноти та напрямку взаємозв’язків між аналізованими факторами, забезпечує можливість регресійного моделювання 

показника-орієнтира сталого розвитку (енергоємність ВВП країни) на основі визначення його залежності від ключових факторів впливу; 

Побудова когнітивної моделі надання державної підтримки сталого розвитку електроенергетики дозволяє безпосередньо відслідковувати 

взаємозалежність складових механізму державної підтримки та потоків ресурсів, використовувати їх для підтримки прийняття 

управлінських та регуляторних рішень в процесі державної підтримки електроенергетичної галузі. 

Ключові слова: державна підтримка, електроенергетична галузь, складові механізму державної підтримки, енергоємність ВВП, 

сталий розвиток, методичний підхід, когнітивна модель 

В статье представлены результаты выбора инструментов государственной поддержки электроэнергетической отрасли согласно 

предложенному методическому подходу: ориентация на решение проблем через инструменты, которые действуют  на разном временном 

интервале и задействуют определенные объекты поддержки через реализацию конкретных проектов (мероприятий). Обоснована модель 

развития электроэнергетики, развивающая существуя подходы к структуризации и определению взаимосвязей факторов, влюяющих на 

развитие отрасли: модель учитывает факторы, характеризующие рыночную среду, процессы государственной поддержки и обеспечения 

качества услуг.  Отображается через когнитивную модель с определением тесноты и направления взаимосвязей между анализируемыми 

факторами, обеспечивает возможность регрессионного моделирования показателя-ориентира устойчивого развития (энергоемкость ВВП 

страны) на основе определения его зависимости от ключевых факторов влияния; Построение когнитивной модели предоставления 

государственной поддержки устойчивого развития электроэнергетики позволяет непосредственно отслеживать взаимозависимость 

составляющих механизма государственной поддержки и потоков ресурсов, использовать их для поддержки принятия управленческих и 

регуляторных решений в процессе государственной поддержки электроэнергетической отрасли. 

Ключевые слова: государственная поддержка, электроэнергетическая отрасль, составляющие механизма государственной 

поддержки, энергоемкость ВВП, устойчивое развитие, методический поход, когнитивная модель 

In the article the results of state support instruments at electroenergy industry are presented according to the offered methodical approach: oriented on 

the decision of problems through instruments which operate on different sentinel interval and involve the certain objects of support through realization 

of concrete projects (measures). The model of electroenergy steady development, which develops existing approaches to structurization and 

determination of intercommunications factors which have influence on industry development is reasonable: takes into account factors, which 

characterize a market environment, processes of state support and providing of services quality, represented through a cognitive model with 

determination of crowd conditions and direction of intercommunications between analysable factors, provides possibility of regressive design of index 

of reference-point of steady development (power - intensity of country GDP) on the basis of determination of its dependence on the influence key 

factors; The construction of state support grant cognitive model of steady development for electroenergy allows directly to watch interdependence of 

state support mechanism constituents and streams of resources, use them for support of administrative acceptance and regulator decisions in the 

process of electroenergy industry state support . 

Keywords: state support, electroenergy industry, elements of state support mechanism, power intensity of GDP, steady development, 

methodical approach, cognitive model 

Незважаючи на виключну важливість 

державного регулювання ринкової економіки, методи 

та інструменти механізму державної підтримки 

електроенергетичної галузі повинні відповідати 

принципу економічної самостійності суб’єктів 

господарювання. Зважаючи на поточний стан і 

особливості розвитку української електроенергетики, 

зростаючу роль альтернативної енергетики, 

обумовлену підвищенням ролі і значущості 

екологічних проблем, з огляду на стратегічне 

значення енергетичної безпеки для економіки 

України, актуального значення набуває розвиток 

методології управління сталим розвитком  

електроенергетики, що дозволить досягти якісного 

поліпшення української електроенергетики і створити 

прогресивні потужності з виробництва 

електроенергії. 

У сучасній літературі існують різні погляди на 

сутність та склад конструкції категорій соціально-

економічних та організаційних механізмів, найбільш  

обґрунтованим видається їх опис через 

характеристику структури, принципів формування, 

методів та інструментів реалізації.  

Проблеми державної підтримки галузей 

промисловосі та механізми її забезпечення 

досліджували  вчені  О. Амосов [1], Л. Касьянова [2],  

А. Кернична [3],  М. Кизим , Є. Колбасін [4] , Г. 

Крамарев , О.Лапко [5],  С. Лєонова [6], , С. Попов [7] 

та інші. 

Мета статті – удосконалити методичний підхід до 

вибору інструментів державної підтримки 

електроенергетичної галузі, що, ґрунтується на їх 

розподілі в залежності від характеру поставлений 

цілей та регламентує прийняття управлінських рішень 

щодо змін, та на його основі запропонувати модель 

сталого розвитку електроенергетики, що 

відображається через когнітивну модель з 

визначенням тісноти та напрямку взаємозв’язків між 

аналізованими факторами, забезпечує можливість 

регресійного моделювання показника-орієнтира 

сталого розвитку (енергоємність ВВП країни) на 

основі визначення його залежності від ключових 
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факторів впливу. 

Оскільки ефективний перерозподіл ресурсів, як 

основне завдання механізму державної підтримки 

електроенергетичної галузі , передбачає вирішення 

певних задач, що піддаються формалізації, то ще 

однією вимогою принципу цільової орієнтації є 

орієнтація на конкретно визначені результати, що 

відображають кількісні характеристики поставлених 

цілей. Система реалізації форм регулювання і 

організаційно-економічних методів економічної 

гармонізації, стабілізації і процесів відтворення 

відображає суть функціонування механізму державної 

підтримки електроенергетичної галузі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурну трансформацію енергетики України, 

з метою досягнення сталості її розвитку, доводиться 

здійснювати в умовах не тільки економічної, але й 

екологічної та соціальної криз, що визначає специфіку 

даної трансформації, роль і місце держави в системі 

забезпечення умов сталого розвитку галузі, економіки 

і суспільства в цілому. Рішення в даний час 

економічних проблем здійснюється частіше за все не 

лише без урахування екологічних факторів, потреб 

суспільства, в тому числі і в життєдіяльності в 

нормальних екологічних умовах, але й за рахунок 

надексплуатації природних ресурсів, що вкрай 

актуально для енергетики. Це зумовило    необхідність    

розробки    інструментарію  

Методологія управління сталим розвитком 

електроенергетичної галузі на основі державної 

підтримки, має бути комплексним, скоординованим 

підходом до оцінки, управління і планування заходів 

по забезпеченню сталого розвитку електроенергетики 

в сучасних умовах під впливом зовнішніх і внутрішніх 

чинників (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

врахування екологічної та соціальної складових при 

формуванні механізму державного стимулювання 

сталого розвитку електроенергетики. 

Для врахування екологічної та соціальної 

складових при формуванні механізму державної 

підтримки електроенергетичної галузі України, 

систематизовані інструменти економічної, екологічної 

та соціальної політики, з огляду на їх синергічний 

ефект, відповідно до законів і закономірностей 

функціонування національної економіки. 

Аналіз інформації про поточний стан державної підтримки  електроенергетичної галузі в контексті 
тенденцій та проблем розвитку галузі, повноти досягнення цілей сталого розвитку; виявлення 

проблем, можливостей та передумов розвитку системи державної підтримки сталого розвитку галузі 

Формування та реалізація механізму державної підтримки електроенергетичної галузі 

Обгрунтування інструментів державної підтримки сталого розвитку електроенергетики 

Формування та реалізація державних цільових програм, що сприяють 
забезпеченню сталого розвитку електроенергетики 

Управління галуззю в процесі реалізації програм сталого розвитку електроенергетики, виявлення 

параметрів державної підтримки сталого розвитку, що вимагають коригування 
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впровадження та 
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електроенергетиці 

Вибір об’єктів, що потребують державної підтримки відповідно до системи критеріїв 

Досягнення цілей сталого розвитку 

електроенергетики 

Досягнення цілей державної підтримки сталого розвитку електроенергетики 

Рисунок 1 - Структурна схема методології управління сталим розвитком електроенергетичної галузі на 

основі державної підтримки 
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Ефективність державної підтримки сталого розвитку 

електроенергетичної галузі залежить від 

збалансованості його структури та ефективності 

функціонування окремих складових. 

Виникає необхідність  здійснення когнітивного 

моделювання процесів, пов’язаних з наданням 

державної підтримки сталого розвитку 

електроенергетики, що доповнює підхід до вибору 

інструментів державної підтримки та сценарний 

підхід до обґрунтування стратегічних пріоритетів 

розвитку галузі, виступаючи в якості способу 

відображення причинно-наслідкових взаємозв'язків 

виникнення та вирішення проблемної ситуації 

стосовно механізму надання державної підтримки. 

Побудова когнітивної моделі причинно-наслідкових 

зв’язків показників, що характеризують ключові 

аспекти сталого розвитку ринку електроенергетики та 

надання державної підтримки цього розвитку дозволяє 

безпосередньо відслідковувати взаємозалежність 

складових механізму державної підтримки та потоків 

ресурсів, використовувати їх для підтримки прийняття 

управлінських та регуляторних рішень в процесі 

державної підтримки сталого розвитку енергетики. 

Метод когнітивного моделювання  передбачає 

виокремлення елементів системи функціонування 

електроенергетики, які є важливими з точки зору 

досліджуваної проблеми ефективної реалізації 

механізму державної підтримки даної галузі. Зокрема, 

виділено та згруповано в три блоки відповідно до ролі 

в забезпеченні сталого розвитку електроенергетики 

наступні показники, які характеризують діяльність 

електроенергетики України: 

Блок 1 – показники розвитку ринку: 

Енергоємність ВВП, тне/ВВП 1000 дол. США; 

Споживання електроенергії, млрд. кіловат-годин; 

Виробництво електроенергії млрд. кіловат-годин; 

Встановлена потужність електростанцій ОЕС 

України, млн. кВт; 

Середньозважена ціна купівлі електроенергії в 

ОРЕ, коп./ кВт.год; 

Блок 2 – показники державної підтримки: 

Консолідовані бюджетні витрати на підтримку 

ПЕК, млн. грн.; 

Консолідовані бюджетні витрати на підтримку 

електроенергетики млн. грн.; 

Частка витрат на електроенергетику в загальній 

сумі бюджетних витрат на ПЕК; 

Державні субсидії для ПЕК, млн. грн.; 

Недоотримані доходи бюджету в результаті 

надання пільг по податку на прибуток підприємств 

електроенергетики, млн. грн; 

Блок 3 – показники якості послуг: 

Індекс середньої тривалості довгих перерв в 

електропостачанні в системі (SAIDI); 

Розрахунковий обсяг недовідпущеної 

електроенергії (ENS). 

Наступним етапом побудови когнітивної моделі 

сталого розвитку електроенергетики є встановлення 

зв'язків між представленими в моделі елементами,для 

цього: 

- графічно відображається когнітивний граф (рис. 

2); 

- взаємозв'язкам у вигляді дуг графа 

приписуються знаки, що визначають характер впливу 

факторів один на одного та встановлюється значення 

тісноти зв’язку між складовими когнітивної моделі на 

основі кореляційного аналізу (табл. 1); 

- виділяються цільові фактори та визначаються 

важелі впливу; 

- здійснюється аналіз отриманих результатів. 

Для кожного з блоків моделі обрано елементи, 

що є, на думку автора моделі, основними та такими, 

на які можна впливати в процесі управління 

розвитком електроенергетики України. 

Між зазначеними факторами встановлено 

взаємозв'язки з використанням програми MS Excel 

(програмний пакет). 

Таким чином, побудовано когнітивну модель, 

графічне зображено якої представлено на рис.2, в якій 

представлено три групи-блоки, що визначають 

характер впливу на забезпечення сталого розвитку  

електроенергетики України (розвиток ринку, 
державна підтримка розвитку та забезпечення якості 

послуг, що надаються). 
В дослідженні проведено оцінку тісноти та 

напрямку зв’язку між елементами когнітивної моделі 

сталого розвитку електроенергетики на основі 

кореляційного аналізу. 
 Визначеним взаємозв’язкам приписані ваги, за 

таких умов: якщо збільшення елемента моделі 

(показника), з якого виходить дуга, призводить до 

збільшення значення елемента моделі, у який вона 

входить, то дуга має позитивний знак, а якщо до 

зменшення, – дуга має від’ємний знак. 

Встановлені взаємозв’язки характеризують 

напрямки впливу показників діяльності в 

електроенергетиці України на певні показники-

індикатори, які визначено як орієнтири сталого 

розвитку електроенергетики. Одним з таких 

показників-індикаторів є показник енергоємності 

ВВП. Даний показник обумовлюється не лише 

показниками інтенсифікації використання 

потужностей електроенергетики країни, що є 

важливим, але й характеристиками розвитку 

економіки країни в цілому, що може спрямовуватись 

до траєкторії сталого лише за умови ефективного 

використання ресурсів, зменшення енергоємності 

випущеної продукції, оновлення потужностей більш 

економічними та продуктивними, модернізації 

існуючих потужностей та ефективного використання 

можливостей різних режимів енергоспоживання 

Таким чином, в представленій когнітивній моделі 

основними елементами, що вчинять вплив на 

показник енергоємності ВВП є показники розвитку 

ринку: споживання електроенергії, млрд. кіловат-

годин; виробництво електроенергії млрд. кіловат-

годин; встановлена потужність електростанцій ОЕС 

України, млн. квт; середньозважена ціна купівлі 

електроенергії в оре, коп./ квт.год.  
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З-поміж показників державної підтримки, які в 

цілому впливають на розвиток ринку (за даними 

кореляційного аналізу) несистемно, в основному без 

чіткої та тісної взаємозалежності, частіше –

опосередковано, впливаючи, зокрема, на зростання 

виробничих потужностей (які надалі впливають на 

енергоємність ВВП), можна виділити найбільш 

відчутний вплив передусім показника «частка витрат 

на електроенергетику в загальній сумі бюджетних 

витрат на ПЕК». 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Когнітивна модель сталого розвитку 

електроенергетики 

 

Якісні показники більшою мірою є 

результуючими по відношенню до показників 

розвитку ринку, вони визначають в даній моделі 

результати покращення процесів у ході просування у 

реалізації стратегії та програм сталого розвитку (в 

тому числі, за рахунок державної підтримки 

електроенергетики). 

В табл. 1. зведено показники з їх емпіричними 

значеннями, що чинять вплив на формування 

показника енергоємності ВВП відповідно до 

представленої когнітивної моделі, порядок показників 

(зліва-праворуч) сформовано відповідно до тісноти 

зв’язку між показником-елементом когнітивної моделі 

та показником енергоємності ВВП. В таблиці також 

включено функції, що показують взаємозв’язок зміни 

показника-результата (енергоємність ВВП) від зміни 

аналізованих показників-факторів, побудовані 

автором з використанням програмно-обчислювальних 

можливостей MS Excel (побудова лінії тренду на 

точковому графіку з вибором функції, яка має 

найбільших коефіцієнт апроксимації та найбільш 

повно відображає відповідність модельованої функції 

реальним емпіричним даним періоду ретроспекції.
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Таблиця 1 - Значення показників-елементів моделі, що чинять вплив на формування показника 

енергоємності ВВП 

Рік 

Енергоємн

ість ВВП, 

тне/ВВП 

1000 дол. 

США 

Встановлена 

потужність 

електростанцій 

ОЕС України, 

млн. кВт 

Середньозважена 

ціна купівлі 

електроенергії в 

ОРЕ, коп./ 

кВт.год. 

Споживання 

електроенергії

, млрд. 

кіловат-годин 

Виробництво 

електроенергії 

млрд. кіловат-

годин 

Частка витрат на 

електроенергетику в 

загальній сумі 

бюджетних витрат 

на ПЕК 

Умовне 

позначення 
Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Тіснота 

зв’язку з 

показником У 
1,0000 -0,9032 -0,8660 0,7209 0,5313 0,3843 

Модель, що 

описує 

залежність У 

від Хі 

 

y = -0,1385x
2
 + 

+14,477x - 

377,29 – 

поліноміальна 

функція 

y = -3E-05x
2
 –  

-0,0159x + 

1,4184– 

поліноміальна 

функція 

y = 0,0028x
2
 –  

-0,7606x + 

52,526– 

поліноміальна 

функція 

y = -0,0015x
2
 + 

+0,5868x - 57,141– 

поліноміальна 

функція 

y = -0,0015x
2
 + 

+0,5868x - 57,141 

– поліноміальна 

функція 

2010 0,82 53,2 32 147,5 189,1 6,19% 

2011 0,8 53,3 40,9 150,9 194,9 5,17% 

2012 0,77 53,8 44,9 150,7 198,1 1,75% 

2013 0,33 54,1 50,8 147,3 193,6 1,57% 

2014 0,31 54,5 64,1 134,7 181,9 Н/Д 

 

 

Результати вибору функцій та аналізу взаємозв’язків 

між факторами та результатом (енергоємність ВВП) 

представлено на рисунках 3-7. 

 

 
Рисунок 3 - Встановлення залежності між 

показником «Встановлена потужність електростанцій 

ОЕС України» та результуючим показником 

енергоємності ВВП 

 

Дані рисунку свідчать про наявність зворотного 

зв’язку між показниками: при збільшенні 

встановлених потужностей енергоємність ВВП 

зменшується (що є позитивом для сталого розвитку 

електроенергетики), зв’язок досить тісний (що 

підтверджують дані кореляційного аналізу), обрана 

поліноміальна функція забезпечує відповідність 

моделі реальній динаміці зміни даних на рівні 82% 

Дані рисунку свідчать про наявність зворотного 

зв’язку  між  показниками:  при  збільшенні  вартості. 

 
Рисунок 4 - Встановлення залежності між 

показником «Середньозважена ціна купівлі 

електроенергії в ОРЕ» та результуючим показником 

енергоємності ВВП 

 

електроенергії енергоємність ВВП зменшується, що є 

позитивом для сталого розвитку електроенергетики, 

стимулює споживачів до ефективного використання 

електроенергії, її економії, використання різних 

режимів електроживлення, більш продуктивних та 

ресурсоощадливих технологій та техніки. Зв’язок 

досить тісний (що підтверджують дані кореляційного 

аналізу), обрана поліноміальна функція забезпечує 

відповідність моделі реальній динаміці зміни даних 

на рівні 75%. 

Дані рисунку 5 свідчать про наявність прямого 

зв’язку між показниками: при збільшенні споживання 

електроенергії енергоємність ВВП зростає, що є 

обмеженням для сталого розвитку електроенергетики,  

не стимулює споживачів до ефективного 

використання електроенергії, а характеризує 

екстенсивний шлях розвитку електроенергетики.  
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Рисунок 5 - Встановлення залежності між 

показником «Споживання електроенергії» та 

результуючим показником енергоємності ВВП 

 

Зв’язок середній (що підтверджують дані 

кореляційного аналізу), обрана поліноміальна 

функція забезпечує відповідність моделі реальній 

динаміці зміни даних на рівні 58%. 

 

 
Рисунок 6 - Встановлення залежності між 

показником «Виробництво електроенергії» та 

результуючим показником енергоємності ВВП 

 

Дані рисунку свідчать про наявність прямого 

зв’язку між показниками: при збільшенні 

виробництва електроенергії енергоємність ВВП 

зростає, що є обмеженням для сталого розвитку 

електроенергетики, не стимулює споживачів до 

ефективного використання електроенергії, так само 

як і зростання споживання характеризує 

екстенсивний шлях розвитку вітчизняної 

електроенергетики. Однак, в протилежній ситуації, 

коли виробництво та споживання електроенергії 

знижуватимуться, це чинитиме позитивний вплив на 

сталий розвиток електроенергетики, що відобразиться 

на показникові енергоємності ВВП, приведе до його 

зменшення. Зв’язок середній (що підтверджують дані 

кореляційного аналізу), обрана поліноміальна 

функція забезпечує відповідність моделі реальній 

динаміці зміни даних на рівні 31%. 

Дані рисунку 7 свідчать про наявність прямого 

слабкого зв’язку між показниками: при збільшенні 

частки витрат на електроенергетику в загальній сумі 

бюджетних витрат на ПЕК енергоємність ВВП 

зростає, що характеризує недостатню ефективність на 

даний момент заходів державної підтримки галузі, її 

спрямованість на екстенсивний розвиток, а не на 

стимулювання економного використання ресурсів. 

 

 
Рисунок 7 - Встановлення залежності між 

показником «Частка витрат на електроенергетику в 

загальній сумі бюджетних витрат на ПЕК» та 

результуючим показником енергоємності ВВП 

 

В даній ситуації, також з огляду на відсутність 

чіткого тісного взаємозв’язку між показниками, 

зниження показника-фактора не обов’язково призведе до 

покращення енергоефективності, проблемою є дієвість 

заходів підтримки, які, при їх орієнтованості на сталий 

розвиток, можуть призвести до зміни напрямку 

взаємозалежності показників у майбутньому, 

сформувати зворотну залежність. Зв’язок між 

показниками відносно слабкий (що підтверджують дані 

кореляційного аналізу), обрана поліноміальна функція 

забезпечує відповідність моделі реальній динаміці зміни 

даних на рівні 27%. 

На основі даних табл. 3.8, з використанням 

програми MS Excel (програмний пакет – «Аналіз даних», 

функція «Регресія»), автором побудовано регресійну 

модель на основі методу парних порівнянь, що дає 

можливість обчислити значення результуючої 

(енергоємності ВВП) при зміні показників - факторів, що 

є елементами когнітивної моделі сталого розвитку 

електроенергетики.  

Таким чином, будувалась модель залежності 

показника енергоємності ВВП України від обсягів 

встановленої потужності електростанцій ОЕС 

України,середньозваженої ціни купівлі електроенергії в 

ОРЕ та обсягів споживання та виробництва 

електроенергії, а також показника, що характеризує 

державну підтримку електроенергетики – частка витрат 

на електроенергетику в загальній сумі бюджетних витрат 

на ПЕК.  

При покроковій побудові моделі на першому етапі 

зі вказаними п’ятьма факторами на першому етапі 

виявились статистично незначущими коефіцієнти при 

факторі «частка витрат на електроенергетику в загальній 

сумі бюджетних витрат на ПЕК»; на наступному етапі з 

чотирма факторами, що залишились, виявились 

статистично незначущими коефіцієнти при факторі 

«середньозваженої ціни купівлі електроенергії».  

Отже, прямий та відчутний вплив на результуючий 

показник виявили обсяги встановленої потужності 

електростанцій ОЕС України, а також обсяги 

споживання та виробництва електроенергії, на третьому 

кроці побудови моделі з даними факторами всі 
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коефіцієнти є статистично значимими, модель в цілому є 

якісною та статистично значущою, регресійна 

статистика, зокрема коефіцієнтR
2
, що дорівнює 0,967549, 

підтверджує високу відповідність змодельованої функції 

реальним даним періоду ретроспекції. У результаті 

застосування методу виключення змінних отримано таку 

модель: 

 

У=58,6276-1,1125Х1-0,1444Х3+0,1197Х4 

 

R
2
= 0,9675; F=9,34. 

Модель є якісною, статистично значущою, 

параметри моделі також є статистично значущими. 

Отримані результати свідчать про те, що з обраних 

факторів на енергоємність ВВП в Україні впливають 

ключові показники розвитку ринку, натомість, на даному 

етапі прямого впливу державної підтримки на 

результуючий показник не відзначається. Це можна 

пов’язати з несистемністю та недостатністю за обсягами 

поточної державної підтримки галузі, недостатньою 

ефективністю в цілому державної підтримки галузі. 

Певною мірою, зважаючи на існуючи взаємозалежності, 

державна підтримка стимулює розвиток виробничих 

потужностей в електроенергетиці, проте цього впливу 

недостатньо для включення факторів-елементів 

когнітивної моделі, пов’язаних з процесами державної 

підтримки електроенергетики в якості важливих 

стимулів забезпечення сталого розвитку 

електроенергетики на даному етапі. Вирішення даної 

проблемної ситуації пов’язане з впровадженням 

запропонованих науково-практичних рішень та 

рекомендацій. 

Інтеграцію інструментарію державної підтримки  

електроенергетичної галузі до системи управління 

електроенергетикою доцільно проводити у декілька 

етапів: 

1. Ідентифікація процесів підвищення сталості 

розвитку електроенергетики і визначення програмно-

цільової архітектури (структурно-функціональних 

зв'язків). 

2. Аналіз періодичності і рівня активності процесів 

забезпечення сталості розвитку електроенергетики. 

3. Розподіл інструментів (діючих та доцільних до 

застосування) за процесами забезпечення сталого 

розвитку електроенергетики. Цей етап має на увазі 

виявлення реальних і потенційних інструментів 

державної підтримки сталого розвитку 

електроенергетики і закріплення їх за окремими 

процесами забезпечення сталого розвитку 

електроенергетики. 

4. Аналіз ефективності сталого розвитку 

електроенергетики, що передбачає:  

– вивчення ринкових очікувань і зіставлення їх з 

внутрішнім і зовнішнім потенціалом для оптимізації 

портфеля стратегічних цілей і завдань; 

– постійний моніторинг критеріїв і показників 

сталого розвитку з метою забезпечення гнучкості і 

адаптивності системи управління електроенергетичною 

галуззю в цілому. 

6. Розробка і узгодження портфеля програмних 

стратегій забезпечення сталого розвитку 

електроенергетики. На цьому етапі необхідно 

сформувати цільові напрями розвитку, окреслити 

потенційні результати, терміни реалізації поставлених 

цілей (виконання поставлених завдань), визначити 

необхідні ресурси. 

7. Документальне оформлення процесів 

забезпечення сталого розвитку електроенергетики, що 

сприяє визначенню в галузевій програмі сталого 

розвитку:  

– загальних і попроцесних цілей і завдань 

забезпечення ефективності господарської діяльності;  

– основних етапів реалізації програми розвитку 

галузі;  

– балансу необхідних витрат і передбачуваних 

результатів;  

– сфери відповідальності. 

Розробка галузевої програми сталого розвитку 

електроенергетики передбачає вибір для даної галузі 

необхідних орієнтирів розвитку, які дозволять визначити 

домінуючі тенденції, орієнтовні кількісні параметри 

соціально-економічного та екологічного розвитку, 

намітити і відкоригувати в динаміці інструменти 

прямого та непрямого регуляторного впливу на 

економічні та соціальні процеси в електроенергетиці, на 

безпеку довкілля. 

Таким чином, раціональне управління процесом 

застосування інструментарію державної підтримки 

сталого розвитку електроенергетики має суттєвий 

потенціал впливу на результати діяльності галузі та 

процеси її сталого розвитку, а при відповідній 

інноваційної спрямованості інвестицій в цілому надає 

розвиткові електроенергетики інноваційного характеру.  

Висновки Представлено схему методології 

управління сталим розвитком електроенергетичної 

галузі на основі державної підтримки, що має являти 

собою комплексний, скоординований підхід до оцінки, 

управління і планування заходів по забезпеченню 

сталого розвитку електроенергетики в сучасних умовах 

під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Проведений аналіз діяльності української 

електроенергетики дозволив визначити комплекс заходів 

по її переходу з поточного стану (визначеного як 

нестійкий, що потребує реформування) до сталого 

розвитку в довгостроковому періоді. 

Застосування запропонованого підходу до вибору 

інструментарію державної підтримки, системне 

представлення елементів функціонування ринку, 

державної підтримки та забезпечення якості послуг 

галузі в їх взаємозв’язку за допомогою побудованої на 

основі принципів когнітивного аналізу моделі сталого 

розвитку електроенергетики, а також рекомендації щодо 

формування державних цільових програм підтримки 

розвитку електроенергетики, суттєвого розширюють 

методологічні можливості ефективного застосування 

механізму державної підтримки розглянутої галузі, 

посилюють обґрунтованість, системність та 

структурованість складових даного механізму. 

Отримані результати свідчать про те, що з обраних 

факторів на енергоємність ВВП в Україні впливають 

ключові показники розвитку ринку, натомість, на даному 

етапі прямого впливу державної підтримки на 

результуючий показник не відзначається. Це можна 

пов’язати з несистемністю та недостатністю за обсягами 
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поточної державної підтримки галузі, недостатньою 

ефективністю в цілому державної підтримки галузі. 

Певною мірою, зважаючи на існуючи взаємозалежності, 

державна підтримка стимулює розвиток виробничих 

потужностей в електроенергетиці, проте цього впливу 

недостатньо для включення факторів-елементів 

когнітивної моделі, пов’язаних з процесами державної 

підтримки електроенергетики в якості важливих 

стимулів забезпечення сталого розвитку 

електроенергетики на даному етапі. 
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