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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЙНО- 
ПРАВОВОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ 
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ БАЛАНСІВ ТА 

МОНІТОРИНГУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 

1. Досвід організаційно-правового забезпечення 

Поточна практика моніторингу паливно-енергетичних ресурсів багатьох 
країн Європи складається з програм моніторингу: продуктові баланси, основні 
економічні індикатори суб’єктів ринків (відповідно до основних фінансових 
документів), а саме показники ліквідності та прибутковості, показники щодо 
величини активів. Аналіз отриманих даних здійснюється з метою виявлення рівня 
обґрунтованості ціноутворення (порівняння з релевантними цінами на види 
палива). Існують три види моніторингу: виконання суб’єктами ринку вимог 
нормативних актів, оцінка якості послуг та фінансовий моніторинг. 

Зважаючи на спільну політику країн-членів Європейського союзу, зокрема в 
енергетичній сфері, стандарти функціонування суб’єктів енергетичних ринків, а 
також стандарти статистичної звітності виробляються наднаціональними 
інституціями. Системи моніторингу статистичної звітності енергетичних агентів 
будуються країнами-членами ЄС самостійно відповідно до цих стандартів. Серед 
основних таких інституцій є: 

♦ Міжнародна енергетична агенція MEA (International Energy Agency – ІЕА, 
створена у 1974 р. у рамках ОЕСР) як енергетичний радник 26 країн-членів 
проводить програми енергетичних досліджень, збору даних та їх оприлюднення з 
метою аналізу енергетичної політики та вироблення рекомендацій з найкращого 
досвіду як для країн організації економічного співробітництва і розвитку 
(OECD), так і для деяких країн, що не є членами OECD. Серед основних 
напрямків діяльності МЕА є створення інформаційної системи енергетичних 
ринків 

♦ Група європейських регулюючих органів з лектроенергії та газу ЕКСЕС (The 
Еurореаn Regylators Group for Electriciti and Gas) є дорадницьким органом Євро 
комісії у питаннях консолідації Європейського ринку електроенергії та газу. Її 
членами є очільники національних регулятивних інституцій 25 країн;  

♦ Комітет європейських регулюючих органів в енергетиці (CEER) (The Council 
of Еurореаn Energy Regylators) є об’єднанням європейських незалежних 
регулюючих інституцій країн-членів ЄС та Європейської економічної зони. 
Метою діяльності комітету є створення передумов для функціонування 
конкурентного та ефективного єдиного ринку електроенергії та газу в Європі; 



 

♦ Асоціація регіональних регулюючих органів в енергетиці ЕККА (Energy 
Regylators Régional Association) є об’єднанням європейських незалежних 
регулюючих інституцій країн Центральної та Східної Європи та регіону нових 
незалежних держав. 

 
Протягом 2006 року також запроваджується Регуляторний комітет 

енергетичної спільноти Південно-східної Європи (ECRB) (The Energy Communiti 
Regylatory Board), метою роботи якого буде забезпечення регуляторної 
відповідності між регіональним енергетичним ринком та внутрішнім енергоринком 
об'єднаної Європи у питаннях тарифної політики, дієвості механізмів підтримки 
генеруючих потужностей тощо. 

У Сполучених Штатах організаційно-методологічну сферу моніторингу і 
прогнозування енергетичної статистики координує спеціальний орган – 
Енергетична Інформаційна Адміністрація США (Energy Information 
Administration) у складі Енергетичного департаменту США (U.S. Departament of 
Energy). 

Однією з найбільш важливих проблем була і продовжує залишатися 
різноманітність систем, що прийняті різними країнами для збору та групування 
даних щодо енергетики. Внаслідок цього при міжнародних зіставленнях 
абсолютних показників видобутку, перетворення та споживання енергоносіїв, а 
також деяких важливих індикаторів (наприклад, енергоємності ВВП) виникає 
потреба в узгодженні вихідних передумов статистичної оцінки та перерахунку 
енергетичних одиниць. Одним з важливих кроків у подоланні цих труднощів було 
визначення Статистичним бюро Секретаріату ООН характеристик основних 
видів енергоносіїв згідно з діючими міжнародними стандартами, крім того, 
відповідно до Міжнародної системи одиниць стандартизовано одиниці виміру та 
коефіцієнти перерахунку енергетичних величин. 

У країнах з перехідною економікою, особливо тих, що прагнуть інтегруватися 
в європейське співтовариство, зміни в методології енергетичної статистики вже 
відбулися. Так, у Польщі щорічно складається і видається окремим статистичним 
збірником паливно-енергетичний баланс за методологією МЕА. У збірнику 
наведені також абсолютні ціни на основні види енергоносіїв, які представлені за 
регіонами цієї країни. 

Слід відзначити, що зміни в методології складання енергобалансу є 
характерними не тільки для країн з перехідною економікою. Наприклад, останнім 
часом відбувається перегляд основних принципів енергетичної статистики 
Німеччини, що був викликаний розвитком міжнародної статистики, 
розповсюдженням нетрадиційних джерел енергії, об’єднанням східних та західних 
земель, гармонізацією методів розрахунків в Європейському Співтоваристві. На 
відміну від України, яка отримала суверенітет, в Німеччині відбувся зворотний 
процес. Найважливішими змінами в Німеччині, що почалися з 1995 р., стало 
застосування методу коефіцієнта корисної дії та відокремлення оцінки 
відтворювальних джерел енергії. Внаслідок цих змін дещо змінилися дані про 
структуру первинного споживання енергоносіїв. Нижче розглянуто основні 
проблеми реформування методології розробки енергетичних балансів у ФРН. 

У Німеччині складанням і опублікуванням енергобалансу займається 



 

організація AGE (Arbeitsgemenschaft Energiebilanzer – Спілка Енергетичні баланси). 
AGE є приватним об’єднанням, що було створено на початку сімдесятих років. У 
цей час до цієї організації належать п’ять Об’єднань енергетики, а також три 
науково-дослідних економічних інститути1. Крім того, з AgE активно 
співробітничають ряд енергетичних підприємств. У минулому енергобаланси 
складалися Об’єднаним Союзом німецької кам’яновугільної промисловості у м. 
Ессені; з 1995 р. виконання цієї задачі перейшло до Німецького інституту 
економічних досліджень (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung – DIW) у 
Берліні. 

Сьогодні АОЕ може в повному обсязі представити енергоспоживання в 
Німеччині з 1950 року. Крім того, починаючи з 1990 р., розроблені енергобаланси 
для нових федеральних земель і Німеччини в цілому. В енергобалансі AGE завжди 
були представлені достовірні результати. У методичному відношенні, а також 
стосовно ступеня деталізації він може витримати будь-як порівняння в 
міжнародному масштабі; а також є незамінним як інструмент для економічного і 
політичного аналізу. Це стосується не тільки енергетичної політики, але також і 
політики у сфері охорони навколишнього середовища. Наприклад, обов'язкове 
представлення звіту в національному масштабі у межах Рамкової конвенції про 
зміну клімату було б неможливим без енергобалансу як базису для складання даних 
про викиди в атмосферу. 

При цьому енергобаланси в Німеччині складаються з дуже високим рівнем 
ефективності. У результаті співробітництва невеликого кола науково-дослідних 
інститутів, енергетичних об’єднань, а також статистичних служб можна зібрати 
необхідні дані, вирішити проблему складання даних (Такими є: Федеральне об'єднання 

газового і водного господарств Німеччини (BGW) — Бонн; Німецький Союз буроугольной 

npoMuaioeocmi(DE-BRIV) – Кельн; Об'єднаний Союз підприємств німецької кам'яновугільної 

промисловості (GVSt) – Зссен; Союз підприємств нафтової промисловості (MVW) – Гамбург; 

Об'єднання підприємств електроенергетики Німеччини (VDEW) – Франкфурт-на~Майне; а 

також Німецький інститут економічних досліджень (DIW) – Берлін; Інститут енергетики 

університету – м. Кельн; Рейн-Вестфальский інститут економічних досліджень (RWI) – 

Ессен), 
компетентно, з наукової точки зору розглянути проблеми і швидко скласти звіт. І не 
в останню чергу необхідно підкреслити, що дотепер AGE фінансувалося винятково 
за рахунок внесків його членів, тим самим з державної статистики було зняте значне 
фінансове навантаження. 

2. Досвід інформаційного забезпечення (моніторингові системи та моделі) 

Ініціатором створення (на початку 1950-х років) та використання 
моніторингових систем як одного з дієвих інструментів захисту суто національних 
інтересів виявилися США – безумовний лідер XX ст. серед промислово розвинутих 
країн світу. У подальшому за ініціативи та сприяння США були створені такі 
впливові міжнародні організації, як Організація економічного співробітництва і 
розвитку – ОЕСР (Organisation for Economic Co-Opertion and Development – OECD, 
створена у 1960 p.), MEA, а також Європейський Союз – ЄС (European Union – EU, 
створений у 1992 р. у процесі розвитку ЄС), що розробляли та реалізовували на 
світових і регіональних ринках скоординовану політику, включаючи енергетичну. 
Природно, що розвиток систем моніторингу, їх призначення та використання у 



 

країнах – членах ОЕСР, МЕА та ЄС ґрунтувався на досвіді США і значною мірою 
залежав від нього. 

Програма енергетичного та паливного аналізу (ENERGY and Power 
Evaluation Program (ENPEP-BALANCE), розроблена компанією CEEESA за 
підтримки Енергетичного департаменту США є основною системою енергетичного 
державного моніторингу, що використовується в більш як у 80 країнах світу. Так, в 
Арменії спеціалісти Центру Енергетичних стратегій використовували для розробки 
Стратегії Енергетичного планування та використання атомної енергетики на період 
до 2020 року. В Болгарії в рамках програми Енергетичний проект Світового банку 
було здійснено „Енергетичний та екологічний огляд Болгарії”, метою якого була 
гармонізація планів розвитку та інвестиційних планів енергетичного сектору з 
екологічними цілями країни. Також дана система аналізувала можливості 
мінімізації залежності країни від імпорту палива, та забезпечення поставок дешевої 
енергії в країну. 

Також на базі ENPEP-BALANCE Агенція розвитку Латвії проводила 
моделювання енергетичної системи країни. В Туреччині окремі модулі MAED та 
WASP системи ENPEP-BALANCE використовувалися для моделювання 
енергетичної системи країни на ЗО річну перспективу. В Таїланді система 
використовувалася для розробки плану експансії генерації дешевої енергії. Дана 
система енергетичного моніторингу широко використовується в різних країнах 
світу для енергетичного прогнозування на короткострокову, середньо та 
довгострокову перспективу, оцінки наслідків енергетичної політики, аналізу ринків 
газу, вугілля та нафти, та викидів вуглецю. ENPEP-BALANCE використовувався 
більш як 20 країнами світу для підготовки звітів для Рамкової Конвенції ООН про 
зміну клімату та Агенцією з охорони довкілля США. Ця система, реалізована в 
операційній системі Windows, дає можливість проводити державний моніторинг 
енергетичної системи країни в цілому (в умовах інтегрованого енергетичного 
постачання та попиту). 

Модель нелінійної рівноваги відображає попит на енергію по відношенню до 
наявних енергетичних ресурсів та технологій. Ринково-орієнтована модель 
дозволяє оцінити наслідки зміни цін на енергетичні ресурси а також попиту на 
енергію для різних сегменти енергетичної системи. Модель складається з модулів, 
які представляють різні енергетичні системи, наявні енергетичні ресурси (в тому 
числі відновлювальні), конверсійні та когенераційні процеси, попит на енергію, 
типи ринкової конкуренції та регулювання цін на енергетичних ринках, а також 
існуючі податки та субсидії. 

„Національна система енергетичного моделювання” США (National 
Energy Modeling System – NEMS) є прикладною системою енергетичного 
моделювання та прогнозування розвитку енергетичних ринків СІЛА на період до 
2025р. NEMS прогнозує виробництво, імпорт, конверсію, споживання та ціни на 
енергію, згідно до макроекономічних та фінансових показників, кон’юнктури 
світових енергетичних ринків, наявності первинних паливних ресурсів та цін на 
них, характеристик енергетичних технологій та демографічних показників країни. 

Ця система була розроблена та впроваджена Енергетичною Інформаційною 
Адміністрацію США (Energy Information Administration) Енергетичного 
департаменту США (ILS. Departament of Energy). 



 

Задачами даної системи є прогнозування енергетичних, економічних, 
екологічних впливів для США викликаних змінами на енергетичних ринках та 
впровадження енергетичних механізмів. Модель забезпечує прозоре представлення 
складних взаємозв’язків енергетичного ринку США відповідно до модельних 
сценаріїв моделі. Також дана модель дозволяє прогнозувати наслідки впровадження 
урядових енергетичних законів чи програм а також механізмів. Оскільки 
енергетичні ресурси та ціни на них, попит на енергетичні послуги та інші 
характеристики енергетичних ринків дуже варіюються між різними штатами США, 
моделююча система NEMS відображає також і регіональну дисгрегацію. Так, 
модель містить модуль оцінки та прогнозування енергетичного попиту 
(комерційного, резидентного, промислового та транспорту), модуль 
електроенергетичного ринку відображає 15 регіонів постачальників електроенергії, 
модуль постачання вугілля та газу включає сім місцевих та 13 офшорних регіонів, а 
модуль ринку переробленої нафти включає 3 регіони. 

NEMS використовується для оцінки ефектів від впровадження урядових 
постанов та законів що стосуються виробництва та споживання електроенергії; 
потенційні наслідки нових та потенційних технологій виробництва, конверсії та 
споживання енергії; збільшення частки відновлювальних джерел енергії в 
енергогенерації; потенційні заощадження від зростання енергоефективності 
споживання енергії; зміни рівня викидів, які можуть з’явитися внаслідок даних 
механізмів. NEMS широко використовується для розробки досліджень на 
замовлення Конгресу США, Білого дому, Енергетичного департаменту США та 
інших урядових агенцій, які визначають сценарії та основні припущення 
дослідження. Результати роботи даної системи широко використовуються 
впливовими міжнародними організаціями, наприклад МЕА, при підготовці та 
прийнятті соціально-економічних та політичних рішень, у тому числі у сфері 
енергетичної політики, включаючи розробку стратегії відносин з іншими 
організаціями, наприклад ОПЕК. 

Країни ОПЕК також приділяють значну увагу організації систем 
моніторингу, моделюванню розвитку світових енергоринків, їх використанню як 
одного з провідних чинників підвищення ефективності енергетичної політики, 
посиленню ролі країн – членів ОПЕК на світових енергоринках. Зокрема, ОПЕК 
створила спеціальну систему та модель прогнозування світового попиту та 
пропозиції на енергоносії до 2020 року (ОРЕС WORLD Energy Model – OWEM). 
Структурний аналіз прогнозних оцінок ОПЕК свідчить про те, що система 
моніторингу цієї організації, а також програмно-технічний комплекс 0WEM дають 
можливість підтримувати практично однакові (порівняно з системою HEMS) 
режими функціонування, а також іншими аналогічними системами, що створені та 
використовуються в країнах – членах ОЕСР, МЕА та ЄС. Програмно-технічний 
комплекс 0WEM підтримує режим аналізу попиту - пропозиції на енергоносії (у 
тому числі з боку промислово розвинутих країн), оцінки можливостей видобувної 
промисловості країн – членів ОПЕК, відображає стан світових і регіональних 
енергетичних ринків, дає змогу отримувати прогнозні оцінки щодо перспектив 
розвитку зазначених ринків, певною мірою враховує внутрішні процеси розвитку 
промисловості, перетворення первинних енергоносіїв на інші види енергоресурсів. 
Отже, системи моніторингу, а також програмно-технічні комплекси країн – 



 

переважних продуцентів основних видів енергоносіїв – мають організаційну 
структуру, загалом аналогічну до структур таких систем у промислово розвинутих 
країнах – переважних споживачах енергетичних ресурсів. 

Глобальною енергетичною групою Канади була розроблена інноваційна 
версія програмної системи MARKAL, що є гнучкою динамічною моделлю 
лінійного програмування, яка дозволяє моделювати різноманітні енергетичні 
системи (країни, регіону або групи регіонів) на середньострокові та довгострокові 
перспективу. Визначальними рисами Канадської версії Маркалу є прозоре 
представлення енергетичних потоків, регіоналізація електроенергетичних систем та 
систем комунального опалення, можливість врахування сезонних на добових змін 
попиту на електроенергію, рахування річної та сезонної зміни потужності 
резервуарів гідроелектростанцій. 

На початку 1996 року до цієї системи був впроваджений модуль, побудований 
на основі парадигми стохастичного моделювання, що дозволяє враховувати ризики 
та невизначеності. Це дозволило включити до моделі сценарії, кожний з яких має 
визначену вірогідність виконання. Канадська версія Маркалу дозволяє 
представлення багатьох країн в одній моделі, при чому для кожної країни можуть 
використовуватися власні стохастичні сценарії. Модель також дозволяє 
оптимізацію енергетичної торгівлі між країнами або регіонами, результати 
моделювання можуть визначатися окремо для кожної країни або для групи країн. 
Дана модель використовувалася для спільного дослідження енергетичної політики 
наступних країн: Канади (5 провінцій), США, ЄС, Японії та Індії. 

Протягом останніх років розробка моделей енергетичних систем країн 
Центральної та Східної Європи проводилася за стандартним методологічним 
підходом (Естонія, Латвія, Польща, Чехія), що окрім іншого, сприяло формуванню 
команд фахівців з енергетичного моделювання, створенню національної бази даних 
технологій виробництва, перетворення та споживання енергії, можливості 
складання вартісної форми енергетичного балансу тощо. 

В Україні, де енергозабезпечення економіки країни є чи не найгострішим 
питанням національної політики, моніторинг та моделювання розвитку ПЕК і його 
галузевих підсистем ускладнюється недосконалою системою збору та обробки 
статистичної інформації щодо енергоспоживання, яка не враховує деякі технічні 
особливості енергетичних процесів, не узгоджена з енергетичним балансом країни, 
не охоплює всі енергетичні процеси та потоки. Крім того, застосування експертних 
оцінок та розрізнених методів обробки експертної інформації або оціночних 
розрахункових моделей при плануванні розвитку енергетичного комплексу 
України є не досить обґрунтованим. 

Отже, питання щодо моніторингу, аналізу та прогнозування показників 
паливно-енергетичних ринків, які перебувають у полі зору світових регулюючих 
структур і є предметом розробки і реалізації комплексних заходів з їх вирішення, 
притаманні й Україні. 

Зокрема, ERRA наголошено на необхідності створення в Європейських 
країнах у найближчий час мультирівневої системи моніторингу, яка б надавала 
можливість оцінювати як технічні, так і фінансові дані щодо функціонування 
суб’єктів енергетичного та газового ринків. Такий моніторинг має включати всі 
сфери діяльності суб’єктів ринку, такі як економічно-фінансовий аналіз, якість 



 

постачань продукції та послуг тощо. Це дозволить регулюючим органам в якості 
користувачів системи здійснювати нагляд за якістю та надійністю послуг з 
виробництва та постачання енергоносіїв, за ефективністю функціонування 
енергетичних ринків і прогнозувати перспективні ринкові умови. 
 
 
 

Загальний висновок 

Спираючись на результати наукових досліджень щодо 
організаційно-правового та інформаційно-методологічного забезпечення процесів 
формування, моніторингу економічного аналізу, прогнозування, стратегічного 
планування та оптимізації енергетичного балансу України у натуральному та 
вартісному вимірах, а також враховуючи відповідний досвід розвинутих країн 
світу, вважаємо необхідним впровадження в Україні єдиної державної системи 
моніторингу показників виробництва, постачання, транспортування, споживання 
паливно-енергетичних ресурсів та оплати послуг. 

Необхідною є також відокремлена національна інституція, у сферу 
повноважень якої входили б організаційно-методологічні питання впровадження, 
функціонування та розвитку єдиної державної системи моніторингу. Такою 
інституцією, за прикладом Енергетичної Інформаційної Адміністрації США та 
Міжнародної енергетичної агенції, 
може виступити Національна комісія з питань державного контролю за 
інформацією щодо індикативних показників паливно-енергетичного комплексу та 
житлово-комунального господарства України. 

Вважаємо необхідною також розробку проекту закону України „Про 
енергетичний баланс України” з метою формування енергетичного балансу 
держави та проведення моніторингу його показників у відповідності до 
міжнародних форматів, інформаційно-методологічного забезпечення органів 
державної влади для прийняття рішень щодо антикризового регулювання на ринках 
енергоресурсів, стратегічного планування розвитку паливно-енергетичного 
комплексу та реалізації заходів щодо підвищення енергоефективності економіки 
держави. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 1 
Досвід країн Європи щодо органів регулювання і моніторингу 

паливно-енергетичних ресурсів 

Країна Регулююча 
інституція 

Статус Інші регулюючі 
інституції 

Участь у моніторингу та 
прогнозуванні 

Австрія E-Control 
Corporation; 
E-Control 
Commission 

Приватна 
корпорація; 
Федеральна комісія 
з 3 членів 

Федеральне 
міністерство 
економіки може 
надавати інструкції 
Федеральній комісії 

Публікація довгострокового 
(10 років) прогнозу попиту 
та пропозиції на 
електроенергію 

Бельгія CREG Незалежний 
легальний орган 

Рада Міністрів може 
впливати на тарифну 
політику 

Публікація довгострокового 
(10 років) прогнозу попиту 
та пропозиції на 
електроенергію кожні 3 роки 

WREG Незалежний 
урядовий орган 

Регіональне 
регулювання 

 

CWAPE Уповноважена 
особа, незалежна від 
уряду 

Регіональне 
регулювання 

 

BIM У складі уряду Регіональне 
регулювання 

 

Кіпр CEPA Незалежний 
легальний орган 

  Не бере 

Чехія ERO У складі 
центральних органів 
влади 

Міністерство 
промисловості і 
торгівлі, Державна 
енергетична 
інспекція 

Не бере. Здійснює 
Міністерство промисловості 
і торгівлі. 

Данія DERA Незалежний орган Датський 
енергетичний 
уповноважений 
орган; Комітет скарг 
щодо 
енергопостачання; 
Епег§іпе1.сНс - 
завдання з 
моніторингу ринку 

Не бере 

Естонія EMI Незалежна урядова 
агенція 

Відсутні Щорічні 
прогнози попиту та його 
покриття 

Фінляндія EMV Експертний 
орган, 
підпорядкований 
Міністерству 
торгівлі та 
промисловості 

Відсутні Відповідає за розробку 
Балансів попиту і пропозиції. 
Міністерство торгівлі та 
Промисловості відповідає за 
Довгострокове 
прогнозування балансів. 



 

Франція CRE Незалежний 
регулюючий орган 

Уряд: загальна 
політика, фінансові 
рішення, тарифна 
політика. Рекомендції 
органу узгоджуються 
з Мінфіном та 
Міненерго 

Не бере. Здійснює 
Міністерство енергетики. 

Німеччина BNetzA Агенція з 
федеральних мереж 
є найвищим 
регулюючим 
органом, 
діє в одній площині 
з Федеральним 
міністерством 
економіки і праці 

Федеральне 
міністерство 
економіки і праці 
(питання надійності 
постачання) 

Надає допомогу 
Федеральному міністерству 
економіки і праці в складанні 
та прогнозуванні балансів 

Велика 
Британія 

Сfgеm Неміністерський 
департамент, 
підзвітний уряду 

Державний 
секретаріат торгівлі 
та 
промисловості 
(загальна 
енергополітика, 
ветування ліцензій, 
надання ліцензій на 
газовидобування) 

Державний секретаріат 
спільно з Сfgеm та 
відповідною Робочою 
групою. 

Греція RАЕ Незалежний 
регулюючий орган 

Міністерство 
розвитку 

Планує довгострокові плани 
розвитку, видає кожні 2 роки 
прогноз на 5 років 

Угорщина НЕО Незалежна агенція, 
діюча під 
міністерським 
контролем і 
урядовим наглядом 

Угорський 
уповноважений орган 
з атомної енергії, 
Угорське Бюро з 
вуглевидобування 

Збирає інформацію і готує 
коротко- та довгострокові 
прогнози 

Ісландія ОS Незалежний 
урядовий орган, в 
межах дії 
Міністерств 
промисловості та 
торгівлі 

Апеляційний 
електроенергетичний 
комітет 

Збирає дані щодо 
енергоспоживання, 
використання 
відновлювальних джерел 
енергії; приймає участь в 
роботі Комітету 
енергетичного 
прогнозування 

Ірландія СЕR Незалежний 
статутний орган 

Департамент 
комунікацій, 
морських і 
природних ресурсів 
(загальна 
енергетична 
політика, 
ліцензування 
офшорного газо- та ) 
нафтовидобування) 

Публікує щорічний звіт та 
прогноз попиту/пропозиції, 
щотижнево відслідковує 
баланс попиту/пропозиції, 



 

Італія АEЕG Незалежна 
Громадська 
інституція 

Міністерство 
промисловості 

Бере участь як дорадчий 
орган 

Латвія PUC Уповноважена 
Громадська 
особа 

Міністерство 
економіки (загальна 
енергополітика, 
авторизація 
генеруючих джерел, 
відновлювальних 
джерел); Енергетична 
інспекція (контроль 
якості обладнання) 

Не бере. Здійснює 
Міністерство економіки. 

Литва NСС Урядовий орган Енергетична агенція 
при Мінекономіки 

Не бере. Відповідає 
Енергетична 
агенція при Мінекономіки 

Мальта МRА Корпоративний Міністр ресурсів, 
Відслідковує середньо- та 
довгострокові баланси 
попиту/пропозиції 

  з легальними Мальтійський 
  повноваженнями уповноважений орган 

з питань 
   навколишнього  
   середовища та 

планування, 
Відділення 
нафтовидобування 

Нідерланди Dte Є відділенням 
Органу з питань 
конкуренції, який є 
автономною 
інституцією 3 радою 
директорів 

Міністерство 
економіки 

Відслідковує середньо- та 
довгострокові баланси 
попиту/пропозиції 

Норвегія NVE Агенція, 
підпорядкована 
Міністерству 
бензину та енергії 

Міністерство бензину 
та енергії 

Здійснює моніторинг 
даних щодо потужностей, 
передаючих 
спроможностей, 
трубопроводів; розробляє 
стратегічні сценарії на 10 та 
20 років. 

Польща URE/ЕRО Центральний орган 
влади 

Відсутні Не бере. Здійснює 
Міністерство економіки. 

Португалія ЕRSЕ Громадський 
корпоративний 
орган з 
адміністративно ю 
та фінансовою 
автономією 

Директорат геології 
та енергії 

Не бере. Уповноважений 
Директорат геології та 
енергії 

     



 

Словаччина URSO / 
RОNI 

Центральний орган 
влади 

Міністерство 
економіки: Загальна 
енергополітика,  
балансування, 
авторизація 
генеруючих джерел, 
відновлювальних 
джерел 

Спільно з Мінекономіки. 

Словенія АGЕNRS 
Громадська агенція, 
що регулюється 
законом про 
Громадські агенції 

 
Уряд 

Не бере. 
У повноважений Уряд. 

Іспанія СNЕ Громадська 
інституція 

Міністерство 
промисловості 

Розробляє щорічно 
середньостроковий прогноз 
на 5 років. Спільно з Урядом 
розробляє довгостроковий 
прогноз (10 років). 

Швеція SТЕМ Незалежна урядова 
агенція 

Уряд Щорічно звітує щодо 
показників попиту 
/пропозиції, інвестицій та 
цін. 

Люксем- 
бург 

ІLR Громадська 
незалежна 
організація з 
легальними 
повноваженнями 

Міністерство 
економіки, 
Міністерство 
навколишнього 
середовища 

Не бере. Відповідальне 
Міністерство економіки. 

 
 
 


