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Інтенсифікація процесів міжнародного економічного співробітництва 
України упродовж останніх років, включаючи вступ до Світової організації 

торгівлі, Енергетичного співтовариства, а також підписання Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС, значно посилила вплив інтеграційних чинників 

на формування напрямів трансформації національної економіки загалом та 
ринків енергоресурсів зокрема. Більше того, в енергетичному секторі інтег-
раційний контекст став безпосередньо формувати порядок денний галузе-

вих реформ, а відтак – обумовлювати напрями структурних зрушень з при-
таманними їм ризиками і наслідками. Зважаючи на поточну геополітичну 
ситуацію, в середньостроковій перспективі ці тенденції будуть лише зміц-

нюватись, а трансформація національного енергоринку та динаміка його 
розвитку будуть формуватися з урахуванням цільових регіональних змін 

інституціонального середовища ринку та структури енергобалансу, лібера-
лізації та активізації зовнішньої торгівлі, внутрішнього та іноземного інвес-
тування в секторі. 

Разом з тим інтеграційні чинники трансформації енергетичних ринків не 
можна розглядати відокремлено від внутрішніх політичних, соціальних та 
економічних факторів. Інтеграційні процеси являють собою лише інстру-

мент досягнення поставлених на національному рівні цілей, формують кон-
текст аналізу, окреслюючи межі та уособлюючи перспективи зовнішньоеко-

номічної політики держави. Процеси регіональної інтеграції за своєю сутніс-
тю досить варіативні, їх умови визначаються в результаті багатосторонніх 
перемовин, а інтенсивність, заходи і ступінь виконання повністю поклада-

ються на державу-учасницю угоди. Таке широке поле вибору, з одного бо-
ку, підкреслює добровільність участі в будь-якому об'єднанні, а з іншого – 
створює потужну множину альтернативних заходів, в якій потрібно встано-

вити порядок і пріоритетність. 
Беручи до уваги особливості інтеграційного контексту, у тому числі ком-

плексність наслідків політичної та економічної інтеграції, відтермінованість 
таких наслідків у часі, автори монографії спробували вийти за рамки прос-
того аналізу набору інтеграційних зобов’язань, в першу чергу Європейських 

директив і регламентів, хоча цьому й присвячена велика частина роботи, 
натомість вкласти набір поточних заходів у певну логічну конструкцію, яка б 
дозволяла чіткіше сформулювати мотиваційну частину учасників інтегра-

ційного енергетичного об’єднання та простежити зв'язок між цими спону-
кальними факторами та конкретними інституціонально формалізованими 
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практиками, покликаними привести до трансформації енергетичної систе-
ми, з новими результуючими економічними умовами. 

Первинним в цьому разі постає завдання визначити загальні причини і 
мотиви самої трансформації енергетичних систем у сучасному світі безвід-

носно до конкретної інституційної моделі ринку (Розділ 1). Тоді бажані нас-
лідки, які передбачається отримати в результаті різного рівня інтеграції 
енергетики, можна розглядати як частковий випадок таких мотиваційних 

чинників. Історичний досвід вказує на однакову важливість як екзогенних 
чинників трансформації, викликаних геополітикою або глобальними техно-
логічними зрушеннями, так і ендогенних, пов’язаних, наприклад, з виник-

ненням потреби оновлення енергетичних потужностей або дефіцитом па-
лива. Конкретний набір цих чинників й визначає тип трансформації енерге-

тичної системи. 
Разом з тим, незважаючи на відмінності у способах реалізації трансфор-

мацій, процесів управління ними, загрозах та можливостях, що супрово-

джують їхню реалізацію, загальні мотиви, а часто і напрями трансформації 
є схожими. І це закономірно, оскільки у кожному випадку трансформації 
направлені на забезпечення можливості реалізації енергетичною галуззю 

своїх функцій, глобальними загрозами чого традиційно є імпортозалежність 
та ризики енергопостачання, зростання цін на енергію і паливо, і відносно 

нові види загроз – вплив на оточуюче середовище і соціальна прийнятність. 
Питання артикуляції, усвідомлення та виведення тієї чи іншої загрози на 

рівень державної проблеми визначається політичним, соціокультурним та 

економічним середовищем в країні: енергетична політика країн, що розви-
ваються, переважно зорієнтована на забезпечення споживачів дешевими 
енергоресурсами для досягнення максимального зростання економіки, на-

томість політика розвинених країн більше спрямована на забезпечення 
безпеки енергопостачання та екологічної стабільності. Цей напрям зміщен-

ня акценту функціонування енергетики з виключно економічного на суміжні, 
чи то питання безпеки, чи екологічного впливу, визначає подальшу енерге-
тичну стратегію держави, конкретизований набір механізмів в якій мав би 

сприяти досягненню цільового (трансформованого) стану енергетики. У 
тому числі, якщо це потрібно, завдяки зміні ринкового середовища та інтег-
рації до наддержавних об’єднань. Таким чином, внаслідок збігу названих 

причин глобальних енергетичних трансформацій з класичними мотивацій-
ними чинниками утворення регіональних інтеграційних об’єднань, напри-

клад у контексті забезпечення колективної енергетичної безпеки, у сукупно-
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сті саме вони стають першопричиною трансформації ринкових структур, 
зокрема, як це відбулося в Європі. 

Наступним кроком дослідження, пов’язаним безпосередньо з інтегра-
цією енергетики у Європі, було конкретизувати мотиваційні фактори цього 

процесу: чому саме на цих ринках, чому саме через запропонований набір 
інституційних реформ, і чому саме зараз. Порівнюючи спонукальні причини 
реформування енергетичних ринків України та країн ЄС, автори розділяють 

перелік мотивуючих інтеграційних факторів України на дві частини: перший 
– подібний до ЄС набір класично-універсальних мотивів отримання переваг 
від інтеграційних енергетичних утворень, проте другий – набір більш при-

землених очікувань отримання прямої вигоди, наприклад, від розширення 
зовнішньої торгівлі і можливості залучення дешевих ресурсів. 

Визначившись з мотиваційними факторам інтеграції, увага авторів моно-
графії переходить на сам процес інтеграції, який набуває вже чіткого форма-
лізованого вигляду завдяки появі нових умов і вимог, обов’язкових для уча-

сників інтеграційного процесу. Як правило, ці вимоги ведуть до трансфор-
мації інститутів, покликаної досягти бажаних структурних змін, хоча окремі 
зобов’язання в енергетичній сфері стосуються структурних змін на ринку і в 

енергетичному балансі. Такі інтеграційні інституційні вимоги вже є локалізо-
ваними по окремих ринках, тому подальший аналіз їхнього впливу прово-

диться окремо по ринках електроенергії, природного газу і відновлюваних 
джерел енергії (ВДЕ). 

На ринку електроенергії (Розділ 2) умови інтеграції передбачали появу 

нових інститутів, серед яких: 

– розвиток інституту конкуренції у сферах генерації та постачання че-

рез відкритість і недискримінаційність доступу внутрішніх та зовнішніх аген-
тів до мереж та системи торгівлі електроенергією; 

– можливість вибору контрагентів на ринку; 

– ринкове ціноутворення на оптових та роздрібних ринках та стиму-

лююче державне регулювання природних монополій в енергетиці; 

– біржова торгівля електроенергією як найбільш конкурентний, недис-

кримінаційний та прозорий ринковий механізм; 

– прозорість та публічність правил, методик, економічних параметрів 
та процесів на ринку, що покращує його передбачуваність, прогнозованість 

його тенденцій та, відповідно, умови для довгострокового планування та 
інвестування; 

– незалежність регулятора ринку поряд з елементами наддержавного 

контролю та регулювання. 
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При цьому жоден з названих інститутів лібералізованого ринку електро-
енергії упродовж 2011–2016 рр. в Україні так і не був створений (окрім ме-

ханізму доступу до міждержавних мереж для експорту електроенергії на 
основі аукціону). Основним бар'єром для реформи інституційного середо-

вища ринку стала невизначеність щодо наслідків запровадження нової мо-
делі ринку, її впливу на рівень цін, через що державні органи відверто боя-
лися брати відповідальність за ухвалення необхідного первинного і вторин-

ного законодавства. Ситуація виглядає патовою, оскільки в Україні жодна 
організація, чи то Міністерство, ДТЕК, чи Національна академія наук, не 
володіє  повною мірою аналітичним інструментарієм для проведення відпо-

відних оцінок, а розробка такого інструментарію відверто саботується через 
конфлікт економічних інтересів між основними учасниками ринку. 

Керуючись європейським досвідом, за умов успішного запровадження 
нових інститутів на ринку електроенергії України можна було б очікувати 
таких ефектів та структурних трансформацій: 

– зниження середньої ринкової ціни на електроенергію за рахунок ак-
тивізації внутрішньої та міжнародної конкуренції між генеруючими (оптовий 

ринок) та постачальними (роздрібний ринок) компаніями; 

– конвергенція цін на національних та регіональних ринках шляхом ак-

тивізації міжнародної торгівлі електроенергією; 

– скорочення потреб у капітальних інвестиціях у генеруючі потужності 

завдяки наданню транскордонних системних послуг з резервування, техно-
логічного обміну електроенергією між енергосистемами країн ЄС; 

– підвищення якості та надійності електропостачання споживачів; 

– підвищення гнучкості електропостачання (диференціація та можли-
вість вибору умов постачання, тарифні меню); 

– підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ре-
сурсів та виробництва електроенергії; 

– зменшення екологічного тиску електроенергетики. 

Наприклад, функціонування інтегрованого Центрально-Східного ринку 
електроенергії ЄС, який об'єднує лібералізовані ринки Словаччини, Румунії, 
Польщі, Угорщини, Словенії та Чехії, показує, що за 4 роки з 2011 р. по 

2014 р. обсяг міжнародної торгівлі електроенергії зріс на ньому у 2,3 раза, а 
базові та пікові оптові біржові ціни внаслідок посилення конкуренції знизи-
лись приблизно на 15–20%. Звичайно, є приклади й негативних наслідків, 

особливо на початкових етапах реформ, такі як зростання цін або витіснен-
ня внутрішніх виробників. Хоча, як показав час, не завжди це було 

пов’язано з інфраструктурною або технологічною неготовністю до лібералі-
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зації ринку – часто причинами негативних наслідків ставав несистемний і 
вибірковий характер реформування. Узагальнюючи, необхідними умовами 

цільової трансформації ринку електроенергії України автори визначають 
створення умов для підвищення конкурентності та ліквідності оптового та 

роздрібного ринків, а також забезпечення прозорості правил, методик та 
процесів на ринку. 

Інституційні вимоги до ринку газу (Розділ 3) багато в чому дублюють 

вимоги до ринку електроенергії. Так, враховуючи інфраструктурну природу 
ринку, тут також значна увага приділяється доступу третіх сторін до мереж, 
можливості зміни контрагента, для цього необхідна прозорість регулятора 

та учасників ринку.  
Проте на цьому аналогії закінчуються. Принципово інша існуюча модель 

і структура ринку, інші інфраструктурна готовність і правила ціноутворення 
потребують інших механізмів реформування. Формально реалізація інсти-
туційних реформ на ринку газу випереджає цей процес на ринку електрое-

нергії, хоча, як і в попередньому випадку, жодна із запланованих реформ не 
завершена. Так, досі не завершено розділення видів діяльності, а відповід-
но – не запрацював новий механізм плати за потужності, що не дозволяє 

виділити транзит (хоча наразі це поняття зникає, йдеться про неможливість 
створення так званих окремих ринкових зон), повністю не забезпечено  

вільний доступ незалежних постачальників до мереж, досі лише крупні 
споживачі мають статус кваліфікованих. 

Проте на відміну від ринку електроенергії, де ще рано говорити про мож-

ливість оцінки наслідків реформування, навіть незавершене оновлення нор-
мативно-правової бази вже відобразилося на структурі та показниках ринку 
газу. Після ухвалення у 2015 р. нового Закону про ринок природного газу і 

частини регуляторних документів щодо умов доступу до мереж на ринку 
відбулася зміна у структурі імпортерів і постачальників, причому після вста-

новлення умовного принципу рівнодоходності ці зміни вже не виглядають 
критичними для Державного бюджету і Державної компанії. Очевидно, що 
ціна запрацювала як дієвий ринковий сигнал для окремих категорій спожи-

вачів, хоча наведене не є кінцевою метою реформ, швидше є лише перши-
ми логічними проявами.  

Ринок ВДЕ (Розділ 4) загалом є узагальнюючою назвою, що поєднує 

окремі сегменти ринку електроенергії та тепла з ВДЕ, ринку моторного біо-
палива та біогазу. Інтеграційні вимоги і державна політика щодо розвитку 

ВДЕ є формально об’єднаною, хоча насправді на кожному з перелічених 
сегментів існує своє регулювання і присутні свої інституційні бар’єри. Най-
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більш ефективно останнім часом розвивається сегмент виробництва тепла 
з біомаси, де завдяки встановленню цінового паритету цей вид діяльності 

став ефективніший за використання газу. 
Політика розвитку ВДЕ, поряд з іншими напрямами енергетичної політи-

ки, стали об’єктом дослідження авторів монографії з використанням спеціа-
лізованого модельного інструментарію – моделі енергетичної системи 
TIMES-Україна (Розділ 5) та динамічної обчислюваної моделі загальної 

рівноваги (ОМЗР) України з розширеним енергетичним блоком (Розділ 6). 
Загалом було проаналізовано вплив на енергетичний баланс та соціально-
економічні наслідки від чотирьох напрямів енергетичної політики: розвиток 

відновлюваних джерел енергії, заходи з енергоефективності та енергозбе-
реження, заходи зі скорочення викидів забруднюючих речовин та заходи 

ціноутворення та субсидіювання. 
Як показав проведений аналіз, реалізація аналізованих заходів енерге-

тичної політики загалом призводить до позитивних макроекономічних нас-

лідків. Утім такий характер повною мірою проявляється у середньо- та дов-
гостроковій перспективі, в той час як в короткостроковій перспективі мож-
ливі помірні негативні наслідки, пов’язані зі специфікою інвестиційних 

процесів та зростанням собівартості виробництва. 
Загалом, хоча успішна реалізація заходів з енергоефективності, розвит-

ку ВДЕ та скорочення викидів парникових газів і вимагають одночасної ак-
тивізації зусиль декількох груп ключових економічних агентів, цього досягти 
цілком реально за умови ефективних дій уряду. Передусім, це стосується 

категорії побутових споживачів, у випадку яких одним із ключових факторів 
ефективної реалізації кліматичної політики виступатиме одночасне забез-
печення мотивації для населення в контексті переходу до більш енергое-

фективних технологій та державне сприяння щодо створення можливостей 
фінансування відповідних заходів.  

Основні кроки у цьому напрямі мають включати: запровадження нових та 
розширення існуючих кредитно-грошових механізмів стимулювання енергозбе-
реження та використання відновлюваних джерел енергії серед побутових спо-

живачів; активізація встановлення індивідуальних засобів обліку споживання 
природного газу для багатоквартирних будинків та використання засобів дифе-
ренційованого (зонного) обліку споживання електроенергії; поступове скасу-

вання механізмів перехресного субсидіювання на ринку електроенергії та за-
провадження принципів автоматичного ціноутворення на ринку природного 

газу, що істотно знизить політичний фактор ціноутворення. 
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ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА  
ТРАНСФОРМАЦІЮ РИНКОВИХ СТРУКТУР  
В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ 

1.1. Інтеграційні процеси в контексті формування  
нової енергетичної політики України 

Напевно, ще ніколи питання енергозабезпечення економіки і відповідна 

потреба у реалізації структурних реформ не стояли так гостро в Україні, як 

після подій 2014 року. Втрата контролю над частиною ресурсної бази і ге-

неруючих потужностей призвели до рекордного скорочення видобутку і ви-

робництва вторинних енергоносіїв. При цьому, незважаючи на різке скоро-

чення попиту на енергію, частка імпортованих енергоресурсів на внутріш-

ньому ринку залишилася практично незмінною на рівні 35%. Економічна 

стагнація, посилена кризою державного регулювання, оголили весь спектр 

тісно взаємопов’язаних проблем галузі, серед яких: критична зношеність 

генеруючих і транспортних потужностей, низька ефективність та екологіч-

ність їхньої роботи та відповідна потреба у випереджальному інвестуванні у 

технологічне оновлення; незавершеність реформування енергетичних ринків, 

що не дозволяє сформувати надійні джерела фінансового забезпечення на-

віть нагальних потреб енергетичних підприємств; економічно нераціональна 

система тарифоутворення та субсидування, що знижує мотивацію до енерго-

збереження і позбавляє стимулів до інвестування тощо. В умовах обмежено-

сті державних фінансів прийняті міжнародні зобов’язання спровокували заго-

стрення суперечностей між забезпеченням соціального захисту та впрова-

дженням ринкових принципів господарювання в енергетичному секторі. 

Перманентно виниклий дефіцит енергоресурсів та генеруючих потужностей 

став дедалі частіше призводити до невиважених оперативних рішень. 

Хоча сприятлива кон’юнктура на світових ринках дещо послабила тиск 

від імпорту енергетичної сировини на макроекономічні показники, традицій-

не формулювання актуальності реалізації реформ в енергетичній галузі на 

кшталт прагнення забезпечення «сталості економічного розвитку» або «під-

вищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції» кардинально змі-

нилося, а оптимізація енергетичного балансу перетворилася на необхідну 

умову нормального функціонування економіки та задоволення базових 
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енергетичних потреб населення. Враховуючи ж фактично міжгалузевий 

характер цього питання, реалізація відповідної множини заходів енергетич-

ної політики стала вимагати комплексного плану дій, контекст якого не об-

межується ринками енергетичних ресурсів або сферою відповідальності 

профільного міністерства, тобто потребуватиме максимальної концентрації 

адміністративних та фінансових ресурсів на національному рівні з ураху-

ванням особливостей реалізації та джерел фінансування відповідних захо-

дів за окремими секторами економіки. Саме зовнішні проекції енергетики 

(економічна, екологічна, соціальна) стали формувати потенціал, напрями та 

обмеження нової енергетичної політики, ефективні шляхи реалізації якої 

слід шукати через призму причин поточних кризових явищ. 

Структурні трансформації енергетики. Загальні умови функціонуван-

ня енергетичного сектора впродовж останніх десятирічь, як і характер транс-

формаційних процесів в економіці, під впливом яких ці умови формувалися, 

добре відомі1. Відокремлення енергосистеми України від єдиної енергосистеми 

колишнього СРСР і перехід до світових цін на нафту і газ призвели, з одного 

боку, до дефіциту первинних ПЕР, а з іншого − до надлишкових потужностей 

виробництва вторинних енергоресурсів. Дефіцит бюджетних асигнувань за 

відсутності ринкових умов відтворення основного капіталу та кредитної моделі 

оборотних активів, неплатежі та бартер, зміна структури та обсягів попиту, а 

також специфіка галузей ПЕК позначилися на темпах падіння виробництва та 

зростанні цін на енергоресурси. Внаслідок цих змін в комунальній та електрое-

нергетиці структура встановлених генеруючих потужностей перестала відпові-

дати наявним можливостям постачання палива, що призвело, зокрема, до де-

фіциту регулюючих потужностей та нераціонального режиму їх використання, а 

відповідно – стрімкого зменшення ефективності використання палива, зрос-

тання втрат та викидів шкідливих речовин. Це супроводжувалося погіршенням 

технічного стану об’єктів енергетичного сектора унаслідок старіння основних 

фондів та відсутності дієвих механізмів до їхнього відновлення. 

З іншого боку, нерівномірний спад та подальше відновлення товарного 

виробництва, а також зміна цінового паритету між різними видами палива 

призвели до змін у структурі кінцевого попиту на енергію. Так, якщо з почат-

ком 2000-х років цінова ситуація зорієнтувала споживачів до заміщення 

вугілля на інші види палива (частка вугілля у структурі палива для пило-

вугільних блоків ТЕС впала до 67%, а відносно дешевий та доступний газ 

                                                 
1 Наприклад: Формування галузевих ринків України: перехідний період / за ред. д-ра 
екон. наук, проф., В.О.Точиліна. Київ: Ін-т екон. та прогнозув.; Фенікс, 2003. 389 с. 
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також став більше використовуватися в комунальній енергетиці та домен-

ному виробництві), то після встановлення ринкових цін на газ почав спо-

стерігатися зворотний процес. Таким чином, загальне скорочення енерго-

ємності економіки та, зокрема, зменшення використання вугілля, що відбу-

валося в цей час у країнах Європи в рамках цілеспрямованої державної 

політики внутрішньої диверсифікації споживання енергії, мало в Україні 

дещо інакшу природу. 

Разом з тим принцип збереження відносно дешевої енергетичної сирови-

ни давав можливість підприємствам обробної промисловості підтримувати 

високий рівень експортної виручки, забезпечуючи позитивне сальдо поточно-

го рахунку платіжного балансу і прийнятні темпи економічного зростання. 

Цьому сприяла свідома державна політика на підтримку експортно-

орієнтованих галузей шляхом надання їм податкових пільг, інших непрямих 

субсидій, заниженням ставок екологічних платежів. Після утворення спершу 

дефіциту товарного балансу у 2005 році, а наступного року – загального де-

фіциту платіжного балансу, факт подальшого нарощення експорту енергоєм-

ної продукції став сприйматися як вимушена необхідність. 

Між тим збільшення реальних доходів громадян, підкріплене пожвав-

ленням ринку банківських кредитів, в першу чергу споживчих, і не забезпе-

чене адекватною пропозицією якісних товарів власного виробництва приз-

вели до випереджальних темпів зростання окремих позицій імпорту. Дефі-

цит товарного балансу, що стрімко зростає через незбалансованість 

внутрішнього ринку споживчих товарів, став основним фактором, який ви-

значав динаміку сальдо платіжного балансу. 

Як результат, рівновага сформованої моделі економіки опинилася в по-

двійній критичній залежності від обсягів продажу продукції металургійної і 

хімічної галузей (48–51% від всього експорту) і значних зовнішніх поставок 

енергосировини (35–40% обсягів імпорту). В період стабільного зовнішньо-

го попиту взаємна збалансованість цих залежностей нейтралізувала мож-

ливий прояв негативних ефектів: надходження від експорту металопрокату 

повністю перекривали відтік валюти, пов’язаний із імпортом енергоресурсів.  

Загальносвітовий спад економічної активності, що розпочався в другій 

половині 2008 р., найперше позначився на галузях, продукція яких була 

традиційно зорієнтована на зовнішні ринки. З огляду на те, що на експорт ці 

галузі спрямовували більшість своєї продукції, втрата ними основного ринку 

збуту спричинила найбільше падіння обсягів виробництва серед галузей 

промисловості. Натомість, незважаючи на зменшення реальних потреб у 
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паливі (загалом енергоспоживання у 2009 р. скоротилося на 19%), унаслі-

док збільшення вартості російського природного газу і встановлення фіксо-

ваних обсягів його відбору вартість імпорту енергоресурсів за цей період 

скоротилася менше проти інших товарних груп, що призвело до зростання 

частки енергетичних продуктів у загальній вартості товарного імпорту. 

Таким чином, дії Уряду, спрямовані на забезпечення стабільності поста-

вок та прийнятної вартості енергоресурсів, тобто нейтралізацію однієї кри-

тичної залежності, були нівельовані іншою, некерованою залежністю від 

кон’юнктури світових ринків. Накопичений за попередні роки валовий зов-

нішній борг став переважати надходження валюти від зовнішньої торгівлі у 

2,5 раза, а у відношенні до ВВП він становив понад 130%. 

Незважаючи на очевидні недоліки факторів зростання попередніх років, 

після стабілізації світової економіки фактично відбулося відновлення докри-

зових обсягів експорту енергоємної продукції і внутрішнього попиту на енер-

горесурси відповідних галузей. Проте обмеженість ресурсів для подальшого 

екстенсивного розширеного відтворення була очевидною вже у «сприятливі» 

місяці 2008 р., коли навіть вугільна галузь, попри значні підтверджені запаси 

та зростаючі з року в рік бюджетні дотації, не змогла забезпечити необхідних 

для електроенергетики та металургії обсягів вугілля. Поточна низхідна тен-

денція світових цін на енергоресурси у поєднанні з неекономічними причина-

ми падіння попиту на енергію лише тимчасово відтіснила цю проблему на 

другий план (негативне сальдо поточного рахунку при перерахунку ціни на 

газ на рівні 2012 року з 2000 до 2013 рік коливалося б у межах 15–20 млрд 

дол., а на сьогодні б становило -5,5 млрд дол.). 

Організаційно-управлінські аспекти розвитку енергетики. Водно-

час визначення причин поточного стану та відсутності реального прогресу в 

реалізації реформ в енергетиці недостатньо розглядати лише в економічно-

му (кон’юнктура ринку) і технологічному аспектах. Важливо розуміти органі-

заційно-управлінські (інституційні) причини цього явища, оскільки відсутність 

істотного прогресу у реформуванні, незважаючи на численні спроби держав-

ного втручання, свідчить про існування середовища, яке «підтримує» існу-

вання саме такої моделі організації суспільства та управління енергетичним 

сектором країни. А отже, зміна цього середовища повинна спровокувати під-

тримку нової моделі взаємовідносин в енергетичному секторі2. 

                                                 
2 Суходоля О. М., Сменковський А. Ю. Енергетичний сектор України: перспектива 
реформування чи стагнації? Стратегічні пріоритети. 2013. № 2. С. 74–80. 
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У спадок від Радянського Союзу Україна отримала доволі потужний 

енергетичний сектор, щоправда збудований у рамках централізованої пла-

нової економіки всієї країни, практику управлінської діяльності, базовану на 

державному контролі за галуззю, а також суспільство з особливим розумін-

ням соціальної «справедливості», що в цьому випадку передбачало 

обов’язком держави забезпечення порівняно дешевого постачання енерге-

тичних послуг. З таким багажем процес об’єктивно необхідних реформ роз-

почався в умовах відсутності економічно обґрунтованої концепції ринкових 

перетворень, без чіткої енергетичної стратегії, без законодавчо закріплених 

базових основ функціонування енергетики та концепції енергетичної політи-

ки. В умовах очевидних ресурсних обмежень для задоволення енергетичних 

потреб споживачів держава вибрала двозначну позицію, залишивши не-

змінними принципи відносин на енергетичних ринках. Фактично були відки-

нуті раціональні (окремі з яких – радикальні) варіанти реформування енер-

гетичного сектора країни: 

– вбудовування в європейську тенденцію лібералізації ринку з перехо-

дом до ринкового ціноутворення для всіх категорій споживачів на внутріш-

ньому ринку, яка, щоправда, на той час лише формувалася і не проявляла 

очевидних позитивних результатів; 

– відкриття ринків та залучення фінансових ресурсів від інвесторів, 

проте із збереженням сильних державних енергетичних компаній за прик-

ладом країн Центрально-Східної Європи; 

– збереження централізованої системи управління та енергетичних ак-

тивів під повним державним контролем. 

Натомість була обрана модель вибіркової приватизації енергетичних ак-

тивів в наближених до кінцевого споживача сегментах зі збереженням дер-

жавного регулювання самого ринку. Перші хвилі приватизації та формуван-

ня формального конкурентного ринку випереджали реформи в галузях кін-

цевого споживання в умовах надзвичайно низького платоспроможного 

попиту, що мало різний вплив на стан окремих галузей ПЕК, починаючи від 

кризи неплатежів, кризових ситуацій на нафтогазовому сегменті ринку і за-

кінчуючи небезпекою розвалу об’єднаної енергетичної системи України. 

Беручи до уваги низький рівень доходів та відповідні патерналістські 

очікування населення, збереження низьких цін стало показником ефектив-

ності діяльності урядів та умовою отримання електоральної підтримки, для 

гарантування чого у трикутнику «держава» – «виробник енергії» – «спожи-

вач енергії» сформувався специфічний управлінський алгоритм: 
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– збереження встановлених державою субсидованих цін для населення 

та інших окремих категорій споживачів реалізується через модель компенсації 

різниці в цінах у формі відшкодування збитків для постачальників (запроваджу-

ється не модель підтримки споживачів, а компенсації фактичних витрат енер-

гетичних компаній, чим, окрім іншого, субсидується енергоресурс, а не енерге-

тична послуга, що повністю заморожує ініціативу з раціоналізації структури 

енергетичного балансу); 

– запроваджуються механізми «державного контролю» витрат виробни-

ків енергії, що призводить до: а) обмеження здатності енергетичних компаній 

(у т.ч. комунальних) інвестувати у розвиток нової та модернізацію існуючої 

енергетичної інфраструктури, б) зростання адміністративних витрат на адмі-

ністрування зазначених механізмів контролю, в) підвищення навантаження 

на державний бюджет шляхом вимушеного покриття непередбачених витрат 

через проблеми державних компаній; 

– закріплюється «витратна» методологія (фактичні втрати плюс допус-

тимий рівень рентабельності) у тарифо- та ціноутворенні. Результатом цьо-

го стає: а) включення у тарифи (ціни для споживачів) усіх фактичних ви-

трат, що знімає будь-яку зацікавленість виробників у підвищенні ефектив-

ності своєї діяльності, а відтак і загалом енергоефективності економіки; б) 

створення умов для зловживань через можливість завищення фактичних 

витрат (у тому числі закупівлі обладнання за завищеними цінами) у тарифи 

(ціни для споживачів) або затвердження бюджетних видатків для підтримки 

виробників енергії, у т.ч. окремих приватних. Окрім того, запроваджена ба-

гаторівнева система цін для різних категорій споживачів і виробників енергії 

дає недобросовісним постачальникам додаткову можливість маніпулювати 

обсягами енергопостачання, особливо за відсутності обліку. 

Попри усвідомлення відсутності простих та універсальних способів ро-

зірвати таке замкнене коло економічних та соціальних суперечностей, вра-

зливість описаного принципу гарантування соціальної справедливості є 

очевидною – саме він є головною причиною поточного виснаженого стану 

української енергетики, погіршення енергетичної інфраструктури та незадо-

вільного фінансового стану більшості державних енергетичних компаній. 

Ініціативи ж діючого уряду (оминаючи наразі їхню мотиваційну складову), 

що так чи інакше змінюють уставлену систему відносин у галузі (нові закони 

про ринок електроенергії та природного газу, підняття тарифів для насе-

лення, збільшення рентних платежів для видобувних компаній та запрова-

дження орендних платежів для розподільчих компаній, зміни тарифної сис-
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теми для виробників тепла з ВДЕ тощо) часто зустрічають опір, що не зав-

жди може бути раціонально пояснений альтернативним баченням у опонен-

тів пріоритетності або шляхів реалізації реформ. Натомість такий опір може 

бути спровокований об’єктивним небажанням когось з учасників описаного 

вище алгоритму взаємодії втрачати певні вигоди від його зміни3.  

Прикладом прояву такого опору може бути об’єктивно складний процес під-

готовки енергетичних підприємств (вугільних, електроенергетичних) до прива-

тизації, що останніми роками став ще більше свідомо стримуватися зацікавле-

ними приватними компаніями, оскільки потенційні переваги від офіційного во-

лодіння активами є меншими за прибутки, які забезпечуться неформальним 

контролем державних підприємств і збереженням бюджетних субсидій. Вантаж 

зобов’язань економічного, соціального і екологічного характеру, що буде виму-

шений взяти на себе новий власник, зменшують інвестиційну привабливість 

державних активів. Водночас приватний бізнес зацікавлений у якнайдовшому 

збереженні поточної ситуації, оскільки завдяки існуючій системі регулювання і 

державних дотацій галузі приватні компанії зберігають можливість контролю 

формування закупівельних цін (а відтак забезпечення потреб свого бізнесу  

дешевим паливом (сировиною)) і гарантований ринок збуту власної продукції, а 

подальше погіршення фінансового стану державних підприємств спрощувати-

ме отримання контролю над ними. В результаті змішання ринкових принципів, 

державного протекціонізму (як відповідь на патерналістичні очікування) та мо-

нополізації окремих сегментів ринку в енергетичній галузі склалася спотворена 

система відносин, що й надалі призводитиме до збагачення фінансово-

промислових груп і деградації державного сектора. 

Інституційна пастка нереформованості енергетики. Парадок-

сально, однак діюча модель взаємовідносин в українській енергетиці, яка 

стала причиною збереження її нереформованості, має свої короткострокові 

переваги для всіх її основних учасників: 

– окрім беззаперечного зростання витрат на комунальні послуги, побу-

тові споживачі будуть змушені погодитися на зміну звичок, поведінки, куль-

тури енергоспоживання, а також збільшення відповідальності за свої дії 

(або бездіяльність) та захист своїх прав перед постачальниками енергетич-

них послуг; 

                                                 
3 У термінах неоінституційної теорії, якщо агент ризикує програти, діючи на користь 
змін правил гри, то ситуація є сталою в неоптимальному режимі. Таку ситуацію 
називають «інституційною пасткою», а агенти, яким вигідно дотримуватися не-
ефективних норм і правил, стають лобістами таких пасток. 



Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища... 

18 

– більшість енергетичних підприємств (особливо державної форми 

власності) ризикують втратити можливість державної підтримки (видатки з 

державного бюджету для НАК «Нафтогаз України», комунальних госпо-

дарств або вугільної галузі), пільгового оподаткування фактичних видатків 

на інвестиційні програми тощо; 

– окремі «групи впливу» можуть втратити політичну ренту, що забез-

печувалася використанням інструментів державного контролю за фінансо-

вими потоками та ресурсами енергетичного сектора. Окрім того, існуюча 

система субсидування населення до останнього часу давала змогу грома-

дянам із високим рівнем доходів отримувати безпосередні вигоди у вигляді 

заниженої вартості послуг з енергопостачання; 

– органи влади позбавляться права на втручання у функціонування 

енергетичних ринків та діяльність підприємств енергетичної галузі. 

Поряд із безпосереднім впливом на стан енергетичного господарства 

існуюча модель взаємовідносин формує низку супутніх ефектів, які усклад-

нюють сприйняття не лише реформ енергетичного сектора, а й інших заде-

кларованих пріоритетів державної політики – дерегуляції, децентралізації 

тощо. Так, існуюча модель взаємовідносин фактично обмежує свободу під-

приємництва та стримує ініціативу суб’єктів господарювання. Погодження 

інвестиційних програм виробників (постачальників) енергії здійснюється 

державними органами влади (регуляторами) не стільки з огляду на техніко-

економічні умови, скільки з урахуванням принципу «недопущення» зрос-

тання цін на ринку. Модель також обмежує місцеві органи влади, оскільки 

необхідність щомісячного узгодження «центром» обсягів видатків з держав-

ного бюджету (субвенцій та дотацій), руху коштів місцевих бюджетів, їх ви-

датків навряд чи сприяє підвищенню самостійності й ініціативності органів 

місцевої влади щодо реалізації інвестиційних проектів в енергетиці загалом 

і комунальними підприємствами зокрема. 

Прикрість поточного стану в енергетиці полягає ще й в тому, що загалом 

така ситуація є класичною і не раз повторювалася у міжнародній практиці 

державного регулювання ПЕК. З самого початку і до середини/кінця 70-х 

років у всіх промислово розвинених країнах пряме державне регулювання 

проводилося щодо всіх суспільно важливих галузей, зокрема й енергетич-

ної, що дійсно дозволяло забезпечити необхідну стабільність та сприяти 

розвитку галузі. Проте зрештою державна політика звелася до реалізації 

однієї з двох стратегій: 
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– адміністративного утримання низьких цін на енергоресурси для сти-

мулювання розвитку інших секторів економіки, що перетворювало видобув-

ні компанії в заручника соціально-політичних зобов’язань уряду. Через пев-

ний час така практика призводила до швидкого зносу виробничих потужно-

стей через брак інвестицій і, врешті, до дефіциту енергетичної сировини, як 

це сталося, наприклад, в США в 1970-х роках, наслідком чого стало відклю-

чення споживачів та введення обмеження на використання газу на елект-

ростанціях; 

– свідомого завищення державою цін на енергоресурси для подальшо-

го перерозподілу монопольного прибутку на соціальні потреби (країни Захід-

ної та Північної Європи). Зі збільшенням масштабів міжнародної торгівлі 

такий підхід ставав неприйнятним для промислових споживачів, продукція 

яких втрачала конкурентну перевагу на зовнішніх ринках. 

Зниження ефективності роботи енергетичних підприємств на тлі низки 

світових енергетичних криз спровокувало перегляд принципів державного 

регулювання галузі та пошук нових моделей ринкових відносин. Узагаль-

нення світового досвіду реформування енергетики дозволяє виділити два 

можливих (умовних) шляхи виходи з інституційної пастки: 

– еволюційний, що формується насамперед самою економічною сис-

темою, наприклад, за умов прискорення економічного зростання або навпа-

ки − системної кризи. Умовою початку процесу можливих змін є ситуація, 

коли трансакційні витрати функціонування неефективної норми перевищу-

ють трансформаційні витрати на скасування старої норми і/або введення 

нової. Наприклад, формування нових інститутів на ринку природного газу 

Великої Британії розпочалося, хоча й не без ініційованої урядом в середині 

80-х років дерегуляції галузі, проте відбувалося на тлі ефективних еконо-

мічних реформ, зростаючого попиту та зростаючих обсягів видобутку ресу-

рсу та проходило «стихійно» відповідно до запиту учасників ринку (напри-

клад, створення майданчиків спотової торгівлі або Національного Пункту 

Балансування); 

– революційний, при якому зміна неефективної норми відбувається у 

результаті індукованих реформ. При цьому, якщо подібні зміни принципо-

вим чином впливають на стан незгідних зі змінами учасників взаємодії 

(пов’язані з перерозподілом власності або зачіпають інтереси великих соці-

альних груп), реформи відбуваються повільно, стикаючись з відповідним 

спротивом. Підтвердженням чому є різна серед європейських країн ефек-

тивність започаткованих Європейською Комісією реформ на ринках елек-
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троенергії і природного газу, що пояснюється різним рівнем вмотивованості 

(можливостей, умов) учасників. Основну роль у цих процесах відігравала 

держава як головний суб’єкт стратегічної ініціативи, оскільки «в умовах ін-

ституційної нерівноваги жоден інший агент не здатен приймати ефективні 

довгострокові рішення». 

Революційний шлях: Примусовий запит на реформи. Аналіз тен-

денцій на енергетичному ринку та пропонованих управлінських рішень 

упродовж останнього часу свідчить про поступовий відхід уряду від політи-

ки, базованої на принципах патерналізму та різноманітних моделях субси-

дування. Певної спрямованості та часового виміру реформам надав вступ 

України до Енергетичного Співтовариства у 2010 р., а також підписання 

Угоди про Асоціацію з ЄС, де були підтверджені взяті раніше зобов’язання. 

Зокрема, Україна зобов’язалася внести зміни до національного законодав-

ства, що стосується правил ринкової конкуренції, системи ціноутворення, 

екологічних нормативів діяльності підприємств енергетики тощо. Загалом 

реалізація задекларованих нововведень повинна призвести як до трансфор-

мації внутрішнього енергоринку, так і умов зовнішньої торгівлі, проте особли-

вості, властиві кожному конкретному ринку енергії (палива) – структура влас-

ності, можливості та способи державного впливу, цінова кон’юнктура, – ви-

значають швидкість і напрям цих змін.  

Одним із найбільш політично складних, утім одночасно й актуальних, 

стали ініціативи Уряду щодо приведення тарифів на енергетичні ресурси 

(електроенергію, природний газ та послуги теплопостачання) до економічно 

обґрунтованого рівня. Найбільш важливим у цьому питанні став перехід від 

загального до вибіркового (соціально орієнтованого) субсидіювання побу-

тових споживачів та створення ринкових сигналів і стимулів для населення. 

І хоча в процесі імплементації цих заходів виникли ризики, пов’язані з не-

платоспроможністю частини домогосподарств (які споживають понад со-

ціальні норми споживання енергоресурсів) та зниження стимулів до енерго-

ефективності для деяких категорій населення (які мають невисокі обсяги 

споживання та характеризуються доходами нижче середнього рівня), знач-

но більш важливим стало створення економічних стимулів до енергоощад-

ної поведінки більшості домогосподарств, розширення інвестиційних мож-

ливостей вітчизняних газовидобувних компаній, покращення стану енерге-

тичної інфраструктури та загалом перспектив переходу до ринкових 

відносин в енергетичному секторі. 



Розділ 1. Вплив інтергаційних процесів на трансформацію ринкових... 

21 

Певну готовність до сприйняття реформам демонструє й українське су-

спільство. Дослідження «Ставлення населення України до енергозбере-

ження», проведене влітку 2015 р. Київським міжнародним інститутом соціо-

логії після першої хвилі підняття тарифів, вказує на появу окремих ціннісних 

зсувів. Так, абсолютна більшість жителів України (81%) вважають, що кож-

не домогосподарство повинно оплачувати реальну вартість комунальних 

послуг. Разом з тим більшість населення (83%) гостро піддає критиці вар-

тість комунальних послуг, вважаючи її непрозорою і необ’єктивною, а 61% 

не вважає субсидії ефективним механізмом полегшення адаптації до нових 

тарифів. В контексті реалізації заходів з енергозбереження населення Укра-

їни має суперечливе ставлення. З одного боку, 70% вважають, що впрова-

дження енергоефективних технологій дозволить знижувати вартість кому-

нальних послуг для домогосподарств, а 67% визнають важливість впрова-

дження енергозберігаючих технологій у їхніх домогосподарствах для 

забезпечення енергетичної безпеки держави і захисту довкілля. Водночас 

лише трохи більше половини (54%) українців вважають, що «кожне домого-

сподарство повинно самостійно ініціювати і запроваджувати енергозберіга-

ючі технології у себе, не чекаючи на допомогу від центральних чи місцевих 

органів влади». Натомість 86% дотримуються думки, що саме «центральні і 

місцеві органи влади повинні взяти на себе відповідальність з розробки і 

впровадження програм енергозбереження в домогосподарствах». Лише 

незначна частина населення готова повністю за свій рахунок впроваджува-

ти енергоефективні технології. В основному ж більшість жителів готові 

сплачувати не більше третини вартості впровадження. 

Отже, у контексті формування нової енергетичної політики такі результати 

опитувань означають наявність можливостей для держави запровадження 

відносно непопулярних заходів з огляду на очікуване досить стримане 

сприйняття громадянами короткострокових обмежень, якщо одночасно по-

дібні обмеження будуть поширюватися на усіх учасників (особливо ключових 

гравців) енергетичних ринків з наступними позитивними наслідками у серед-

ньо- і довгостроковій перспективі. Разом з тим наслідком поточної інституцій-

ної кризи є загальне падіння значущості у соціумі сприйняття вербальних 

інтервенцій з боку держави – у вигляді виступів вищих посадових осіб та 

«програмних» текстів. Це утруднює вербальне (у вигляді програмних доку-

ментів) формулювання реформ, нівелюється зворотний зв'язок органів дер-

жавної влади з громадськістю та економічними агентами. 
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Перебіг подій щодо формування нової моделі функціонування ринків 

електроенергії та природного газу у рамках роботи над відповідними зако-

нопроектами невідворотно зафіксував факт спроможності приватного сек-

тора визначати державну політику. Поява недержавного «суб’єкта» управ-

ління в електроенергетиці (ДТЕК) та напівдержавного на ринку газу (Нафто-

газ), які володіють достатніми ресурсами для здійснення управління 

важливими сферами суспільного життя, фактично зафіксував нову ситуацію 

в енергетичному секторі України та появу нового – приватного − суб’єкта 

стратегічної ініціативи4. 

Таким чином, реформи енергетичного сектора, об’єктивно обмежені 

до останнього часу незацікавленістю основних учасників енергоринку і 

нерозумінням широким загалом суспільства необхідності таких змін, на 

сьогодні стають можливими внаслідок вимушеної реакції уряду на со-

ціально-економічну ситуацію в країні, супутню необхідність виконання 

міжнародних зобов’язань, формування нових суб’єктів стратегічної ініці-

ативи та потенційну готовність населення до змін. 

Еволюційний шлях: вичерпність ресурсів та загроза колапсу. Окрім 

того, існує практично-технологічний аспект еволюційного шляху виходу з інсти-

туційної пастки, що невідворотно наближає створення «критичної маси» заці-

кавленості у здійсненні реформ. Погіршення фізичного стану енергетичної ін-

фраструктури в Україні до межі колапсу та/або економічної неспроможності 

змусить суспільство змінюватися незалежно від його бажань. Унаслідок цього 

відбудеться своєрідне примусове «обнуління» як зобов’язань, узятих на себе 

державою на початку утворення незалежної країни, так і шукачів політичної 

ренти та патерналістських очікувань суспільства. 

При цьому не йдеться про одномоментний колапс усієї енергетичної інфра-

структури – проблема критичної вичерпності запасів енергетичної сировини та 

зношеності енергетичного обладнання назрівала давно. Оцінка сценаріїв, за-

кладених у діючій на сьогодні Енергетичній стратегії України до 2030 р., та екс-

траполяція їх умови до 2050 р. дозволяє отримати такі висновки: 

– до 2050 р. не повинно виникнути дефіциту енергетичного вугілля, хоча 

до того часу в Україні залишиться лише третина з виявлених на сьогодні запа-

сів, причому щоб забезпечити зростаючий попит, половину енергетичного ву-

гілля потрібно буде видобувати з нових шахт (за часів незалежності була від-

крита лише одна шахта, будівництво якої почалося ще за часів СРСР); 

                                                 
4 Суходоля О. М. Досвід реформування ринку електричної енергії в Українi. Стра-
тегічні пріоритети. 2014. № 1 (30). С. 59–68. 
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– запаси коксівного вугілля на існуючих шахтах будуть вичерпані до 

2030 р., причому першим закінчиться вугілля на приватизованих шахтах. До 

2050 р. залишиться 25% розвіданих запасів; 

– запаси антрациту, що є основною експортною вугільною продукцією, 

на існуючих шахтах буде вичерпано вже в 20-х роках ХХІ ст., а за умови 

продовження його видобутку нинішніми темпами і будівництва нових шахт, 

сьогоднішні запаси до 2050 р. будуть відпрацьовані на 87%; 

– до 2050 р. з існуючих резервів нафти і газу (тобто не з діючих сверд-

ловин, а з діючих розробок і підтверджених резервів) залишиться 25% наф-

ти, газ закінчиться в середині 40-х років ХХІ ст., якщо не брати до уваги 

потенціал сланцевого газу та глибоководного природного газу на морсько-

му шельфі; 

– після 2030 р. блоки атомних електростанцій, припускаючи, що термін 

дії яких до цього часу буде продовжений на 20 років, потрібно буде виводи-

ти з експлуатації. Подібна ситуація з тепловою генерацією. Тобто після 

2030 р. практично щороку з енергосистеми буде виводитись близько 3–4% 

генеруючих потужностей. 

Втрата частини сировинної бази внаслідок воєнної агресії лише загост-

рила довго назріваючу проблему вичерпання резерву міцності енергетично-

го сектора то засвідчила небезальтернативність уставлених пропорцій ене-

ргозабезпечення економіки, у т.ч. зовнішніх джерел поставок палива. На 

сьогодні Україна втратила контроль за 38% ресурсної бази вугілля, в т.ч. 

56% (не враховуючи ДТЕК) антрациту, 28% енергетичного та 36% коксівно-

го вугілля, 18% запасів нафти і 4% запасів газу, близько 8% встановлених 

потужностей електростанцій. Разом з тим частка Російської Федерації в 

імпорті енергетичних матеріалів впала до найменшого рівня за часів неза-

лежності – 36% у натуральних обсягах та 32% у вартісному вимірі. 

Загроза фізичного краху інфраструктури енергетики та відсутність 

можливостей для подальшого утримування моделі взаємовідносин в 

енергетиці стали спусковою подією для започаткування змін. Збіг фак-

торів революційного та еволюційного шляхів створив примусовий 

запит на реформи та відкривав вікно можливостей для започаткуван-

ня нової енергетичної політики, яке полягає в готовності усіх сторін до 

реформи та її зовнішньої політичної і фінансової підтримки. 

Європейський досвід реформ. Теоретиками європейської інтеграції 

запропоновано цілу низку політекономічних та політологічних концепцій, 

одна з яких – концепція множини потоків – подає цікавий ракурс політичного 
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процесу ініціювання поглиблення інтеграційних галузевих зав’язків та від-

повідних ринкових трансформацій. 

У загальних рисах ця концепція передбачає існування в політичному 

процесі трьох умовно незалежних потоків: потоку проблем (problems 

stream), потоку заходів і політики (policies stream/solutions stream) та полі-

тичних умов (politics stream). Зміна існуючого і реалізація нового, можливо, 

радикального політичного курсу можлива лише за умов накладання або 

перетину цих потоків (coupling), що відбувається в момент відкриття вікна 

можливостей за умови існування та активної участі так званих політичних 

антрепренерів. 

У першому потоці присутній суб’єктивний фактор – визначення конкрет-

ної ситуації як проблемної в актуальному політичному порядку денному, 

оскільки це залежить від актора, який озвучує проблему, його мети і мож-

ливостей, а також від механізмів надання ситуації статусу проблеми, які 

використовує актор. Другий потік містить набір альтернативних політичних 

рішень або регуляторних заходів, які залежно від ціннісної прийнятності та 

інституційної або адміністративної готовності можуть бути використані для 

вирішення проблеми в рамках обраного політичного курсу. Врешті третій 

потік є сукупністю умов зовнішнього середовища, таких як суспільна дум-

ка або наявність широкого сегмента груп інтересів, що можуть підтримати 

певне рішення для вирішення проблеми. Вікно можливостей при перетині 

потоків може бути відкрито або загостренням визнаної більшістю учасни-

ків процесу проблеми, або зміною політичного курсу внаслідок зміни полі-

тичної еліти. Успішність політичних антерпренерів реалізувати певні за-

ходи для вирішення проблеми великою мірою залежать від їхньої інститу-

ційної спроможності, зокрема – наявності каналів доступу до процесу 

ухвалення рішень. 

З позиції концепції множини потоків формування енергетичної політики 

ЄС відбувалося у такому контексті. Питання залежності від імпорту енерго-

ресурсів стало виноситися Європейською Комісією на рівень ключової про-

блеми власне від перших інтеграційних ініціатив кінця 50-х років. З часом 

наголос на енергобезпеці став посилюватися у формі численних звернень 

до Європарламенту, де перспективна залежність від імпорту оцінювалася 

вже на рівні 70%. Не меншою за своєю гостротою стала озвучуватися про-

блема зростання цін на енергоресурси, які за минуле десятиріччя зросли у 

5 разів. Гостроти питанню додало розширення ЄС, де нові країни-члени 

були ще більше вразливі від зовнішніх поставок палива. 
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На цьому тлі недостатня інтегрованість енергетичних систем та енерге-

тичних ринків була визнана як одна з головних причин вразливості, відповід-

но формування єдиного ринку перетворилося на одне зі стратегічних завдань 

галузевих реформ. Безумовною складовою цієї політики був визначений 

принцип конкуренції, що мала поширюватися на всі ринки суспільно важли-

вих товарі і послуг, тож з кінця 80-х років у порядку денному з’явилося за-

вдання лібералізації енергоринку. Пізніше набір політик був доповнений між-

секторальними заходами, зокрема з енергоефективності та ВДЕ, спрямова-

ними у відповідь на ті ж самі виклики, але можливість реалізації яких вже 

залежала від успішності забезпечення конкуренції на ринках традиційних 

видів енергоресурсів. Для міждержавної та міжсекторальної координації цих 

реформ європейська бюрократична машина почала розростатися спершу у 

вигляді міжурядових мереж, а пізніше – європейських агентств, що стали ко-

ординувати процес уніфікації умов і правил торгівлі на національних ринках. 

Таким чином, на початок 2000-х років Європейська Комісія досягла певного 

рівня інституційної готовності, щоб запропонувати та скоординувати набір 

реформ, спрямованих на вирішення нею ж актуалізованих проблем. 

Разом з тим до середини минулого десятиріччя у звітах Європейської 

Комісії констатувався доволі стриманий прогрес у конвергенції енергетич-

них ринків, формуванні на них конкурентного середовища та досягненні 

цільових структурних змін в енергетичному балансі. Це можна пояснити як 

недостатністю повноважень Єврокомісії як антерпренера регіональної енер-

гетичної політики, несформованістю політичних умов, тобто сприйняття 

ініціатив Єврокомісії багатьма учасниками процесу як контраверсійних, а 

також частковою нереалізованістю запропонованих реформ. В останньому 

випадку яскраво проявилася дуалістичність інтеграційного процесу в енер-

гетиці, зокрема на ринках електроенергії і газу, що є інфраструктурними за 

своєю природою. Переважання на цьому етапі уваги до інституційного (нор-

мативно-правового) забезпечення процесу реформ та нехтування (або не-

повне усвідомлення) інфраструктурним (техніко-технологічним) аспектом 

призвело до нескоординованої фрагментарної їх реалізації, що істотно 

знижувало потенційні інтеграційні ефекти для учасників ринку і не дозволи-

ло відбутися цільовим структурним зрушенням на національних ринках. 

Як і передбачає теоретична концепція, вікно можливостей для активізації 

реформ відкрилося внаслідок реалізації ризиків, піднесених у статус пробле-

ми, а саме – обмеження постачання природного газу європейським спожива-

чам через російсько-українські суперечки 2006 і 2009 рр., максимальне за 
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весь час зростання вартості та обсягів імпорту палива. Збільшивши свою 

підтримку за рахунок нових членів ЄС, Єврокомісія змогла консолідувати по-

зицію Європейської Ради і Європарламенту в питаннях формування єдиного 

енергетичного ринку, що проявилося в швидкій розробці і прийнятті третього 

енергопакету, а також розширити спектр суміжних напрямів енергетичної 

політики, координація яких відтепер була делегована Брюсселю. 

Одним із таких напрямів стала політика розширення нормативно-

правового середовища в енергетиці за межі ЄС, наслідком чого стала 

Афінська угода, яка згодом перетворилася на організацію Енергетичного 

Співтовариства, до якої Україна приєдналася у 2011 р. Попри те, що на 

перший погляд процес формування інтеграційних мотивів в Україні був 

проаналізований вище дещо з інших позицій (причини потрапляння та шля-

хи виходу з інституційної пастки), концептуально процеси, що відбувалися в 

Україні та країнах ЄС, є дуже подібними, а для їхнього опису використову-

валися тотожні категорії проблем, політик та акторів, а момент вирішення 

зводиться до відкриття вікна можливостей внаслідок активізації інтеграцій-

них процесів. 

1.2. Глобальні енергетичні трансформації  
як першопричина трансформації  
ринкових структур в енергетиці 

Глобальні енергетичні сценарії віддзеркалюють екологічні та кліматичні 

наслідки економічної діяльності, зростаюче напруження із забезпеченням 

тим чи іншим видом енергоресурсів країн та регіонів, а також глобалізацій-

ні, інтеграційні та локалізаційні процеси у світовій енергетичній системі. 

Міжнародними центрами енергетичного аналізу та політики декларуються 

амбітні енергетичні цілі щодо досягнення частки використання відновлюва-

них джерел, збільшення доступу до енергоресурсів, досягнення показників 

енергоефективності тощо. Разом з цим ними визнається, що реалізація 

того чи іншого сценарію переважно залежить від груп країн зі стрімким зро-

станням енергетичного попиту. Тому енергетичні цілі, що є технологічними 

за своєю суттю, приймають інституційне та геополітичне забарвлення, а 

сценарії потребують аналізу та моделювання з позицій політекономії енер-

гетичних трансформацій. Знання, що стосується інституційних, економічних 

та політичних аспектів трансформації енергетичних систем, значно відстає 

від розуміння технічних та вартісних аспектів такої трансформації. 
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Пануюча концепція стійкого розвитку у своєму зародженні мала на меті 

підтримання із покоління у покоління якості та безпеки життя людей, забез-

печення соціального прогресу та недопущення погіршення стану навко-

лишнього середовища шляхом узгодженості трьох головних компонентів 

сталого розвитку суспільства: економічного, екологічного і соціального роз-

витку. Зокрема, узгодженість економічного та екологічного розвитку полягає 

в оцінці техногенного впливу на навколишнє середовище, екологічного і 

соціального – у збереженні рівних прав теперішнього і майбутніх поколінь 

на використання природних ресурсів, соціального й економічного – у досяг-

ненні справедливості при розподілі матеріальних благ5. 

Проте на сучасному етапі можна стверджувати, що фактичне вирішення 

цього триєдиного завдання відбувається із викривленням на користь еко-

номічного компоненту. Це спричинило необхідність переходу до концепції 

«низьковуглецевої економіки», яка сформувалась на базі світової політики 

зі зміни клімату, а потім і «циркулярної». Залишаючи осторонь наукові пи-

тання самої проблеми зміни клімату, варто зазначити, що назріле підви-

щення ефективності використання всіх видів ресурсів в економіці, пошук 

шляхів заміщення органічних палив для задоволення енергетичних потреб 

та скорочення вуглецевих викидів надали поштовху політиці ресурсо- та 

енергоефективності. І вона, у свою чергу, спроможна чинити позитивний 

триєдиний вплив на економічний, екологічний та соціальний компоненти.  

Стратегії країн, що розвиваються, у частині забезпечення дешевими ене-

ргоресурсами для досягнення максимального зростання економіки протиста-

вляється політика розвинених країн, спрямована на забезпечення безпеки 

енергопостачання та екологічної стабільності. Часто пропонують класифікації 

енергетичних уразливостей країн та регіонів, поділяючи їх на економічні, по-

літичні, технічні та природні6. Процеси зміни регіональної структури світової 

енергетики супроводжуються збільшенням кількості країн, у яких обсяги за-

безпеченості власними енергоресурсами за видом палива менше 20% та/або 

стрімко знижуються. Вплив регіональних енергетичних диспропорцій на ве-

ликі регіони та країни, що розвиваються, створює небезпечні процеси зрос-

тання залежності від енергетичного імпорту та посилення конкуренції. Тенде-

нції забезпечення зростання попиту і стійкого імпорту енергоресурсів у світі, 

                                                 
5 Згуровский М.З. Украина в глобальных измерениях устойчивого развития. Зерка-
ло недели. 2006, 20 мая. №19. . 
6 Alhajji, A. What Is Energy Security? Economic, Environmental, Social, Foreig Policy, 
Technical and Security Dimensions, Oil, Gas & Energy Law Intelligence 2008. Vol. 3. 
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зростання і нестійкість ціни на всі види енергії становлять найбільшу загрозу 

економіці країн, що розвиваються. У результаті цих тенденцій уведення но-

вих ресурсних баз і транспортних потужностей змінює географічну структуру 

та правила функціонування енергетичних ринків світу: регіони видобування 

та споживання, стратегічні шляхи постачань енергоносіїв, диспаритет попиту 

і пропозиції, правові та організаційні засади функціонування ринків7. 

Країни в пошуку рішень для надійного і доступного забезпечення себе 

енергоресурсами здійснюють трансформації систем постачання, перетво-

рення і споживання енергоресурсів, або енергетичні трансформації. Схожі 

трансформації у межах груп країн або цілих регіонів об’єднуються у тренди 

і стають глобальними енергетичними трансформаціями. 

Аналіз політекономії енергетичних трансформацій може здійснюватись 

як у прямому (наднаціональний рівень – рівень країни), так і зворотному 

напрямках. Прямий напрямок є екзогенною, зворотний – ендогенною тран-

сформацією. Чинником екзогенної трансформації виступає геополітика та 

енергетична політика, ендогенної трансформації – назрілі технологічні змі-

ни, екологічний стан, дефіцит того чи іншого ресурсу. Узагальненою метою 

енергетичних трансформацій є надійне і найменш витратне забезпечен-

ня енергією всіх категорій споживачів при мінімізації впливу на довкілля.  

Дослідженням енергетичних трансформацій у розумінні концепції заро-

дження і розвитку технологій займається Ф. Гілс8. Важливою є також концепту-

алізація енергетичної безпеки та енергетичних трансформацій, закономірності 

між політиками та типами країн за допомогою дослідження кількісного зв’язку 

між статистичними параметрами системи та енергетичними трансформаціями 

(дослідження А. Черпа, Дж. Джевелл)9, а також «культурний імунітет» до тран-

сформацій та споживацька поведінка, яка врахована в дослідженнях Г. Хофс-

теде та дослідженні кореляції параметрів за Г. Хофстеде із макроекономічними 

індикаторами10. 

                                                 
7 Потапенко В. Г., Подолець Р. З., Мухін В. В. Організаційно-економічні механізми 
формування балансу інтересів в енергетичній сфері України. Ефективна 
економіка. 2013. №11/.. 
8 Geels F.W.. Technological Transitions and System Innovations. Cheltenham, UK: Ed-
ward Elgar, 2005. 
9 A Cherp, J Jewell, A Goldthau. Governing global energy: systems, transitions, com-
plexity. Global Policy, 2011/ 
10 Hofstede, Geert. Culture's Consequences: International Differences in Work-Related 
Values. 2nd ed. Beverly Hills CA: SAGE Publications, 1984. 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17390310460585431072&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17390310460585431072&btnI=1&hl=uk
http://en.wikipedia.org/wiki/SAGE_Publications
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Найчастіше первинним чинником енергетичної трансформації виступає 

енергетична політика, яка, у свою чергу, розглядається як компроміс інте-

ресів глобальних гравців (країн, наднаціональних утворень або регіональ-

них енергосистем). Отже, передбачається, що енергетична політика (energy 

policy), яка є, за О.Кілієвичем, «напрямом дій» щодо забезпечення енергією 

і її використання, «прийнятим і дотримуваним владою»11, цілком і повністю 

визначається геополітикою, тобто закономірностями розподілу і перерозпо-

ділу сфер впливу різних держав і міждержавних об’єднань. Слід також ура-

хувати і зростаючий вплив на енергетичну політику транснаціональних ме-

реж управління із залученням недержавних дійових осіб. Дослідники вва-

жають, що цей вплив надалі посилюватиметься та може набувати багатьох 

форм12.  

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) виділяє такі напрями розвитку 

світової енергетики: а) задоволення зростаючого світового попиту на енер-

гію за зростаючими доходами і населенням країн, що розвиваються; б) за-

безпечення доступу до енергії для бідної частини населення планети;  

в) досягнення цілей у сфері протидії зміни клімату, зокрема впровадження 

відновлюваної енергетики13. Проте, із посиленням інтеграційних процесів 

ефективність реалізації енергетичними системами своїх функцій дедалі 

більше базується не на ефективності роботи у межах забезпечення еконо-

міки однієї країни, а на компромісі інтересів сукупності енергетичних систем 

та енергетичних ринків декількох країн, недержавних міждержавних або 

наддержавних інституцій. Отже, баланс інтересів учасників світового енер-

гетичного ринку обумовлює зміни правил функціонування ринків та забез-

печення колективної енергетичної безпеки. 

Ф. Гілс вирізняє чотири підтипи трансформацій, які визначаються за-

лежно від шляху їхнього розвитку: перетворення, технологічна заміна, ре-

конфігурація, поєднання/роз’єднання14.  

                                                 
11 Кілієвич О., Юрчишин В. Стосовно моделі держави у глобалізованому світі. Вісн. 
Укр. академії держ. управління при Президентові України. 1998 № 1. С. 213–220. 
12 Cherp, A., J. Jewell et. al. Chapter 5: Energy and Security. In Global Energy Assess-
ment – Toward a Sustainable Future. Cambridge University Press, Cambridge, UK and 
New York, NY, USA and the International Institute for Applied Systems Analysis, Laxen-
burg, Austria, 2012. Р. 325–384. 
13 The official site of IEA. ―World Energy Outlook 2012. URL: http://www.iea.org/ 
publications/freepublications/publication/Russian.pdf (аccessed 15 Aug 2013). 
14 Geels F.W., Schot J. Typology of socotechnical transition pathways.  Research Policy, 
2007. № 6.,Р., 399–417. 
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Перетворення – повністю екзогенні трансформації, що виникають під 

потужним зовнішнім впливом (соціальних груп, недержавних і наддержав-

них організацій), який змушує суб’єктів діючого режиму підлаштовуватись 

під нові умови та правила. Наприклад, це вплив груп, що підтримували від-

новлювану енергетику, на консервацію розвитку атомної енергетики в Ні-

меччині, це також дія узятих Україною зобов’язань зі зменшення викидів 

парникових газів. 

Технологічна заміна – трансформація внаслідок появи нових суб’єктів рин-

ку, що несуть нові технології та конкурують з існуючими.  Наприклад, це вихід 

на ринок теплової енергії виробників гкотлів, що конкурували між собою та із 

суб’єктами централізованого теплопостачання і спричинили часткову його де-

централізацію. 

Реконфігурація – трансформація, що спричинена трансформацією в ресур-

сах і ресурсопостачанні. Першопричиною може бути як дефіцит традиційного 

для усталеного режиму виду ресурсу, так і поява нових постачальників ресур-

су. Прикладами є зародження енергоефективного руху після нафтової кризи 

1970-х років, перехід населення на твердопаливні котли при подорожчанні 

природного газу, також технологічна трансформація, пов’язана з приходом на 

український ринок ядерного палива компанії Вестінгауз. 

Поєднання/роз’єднання – повністю ендогенні трансформації, спричинені 

значною кількістю однотипних нішевих інновацій, що збурюють і чинять тиск 

на існуючий соціотехнічний режим, із часом привертають дедалі більше 

уваги громадськості та прав, і зрештою приводять до рестабілізації режиму. 

Перспективу та послідовність виникнення та розвитку трансформацій за 

Ф.Гілсом показано на рис. 1.1. 

А.Черп та Дж.Джевелл виокремлюють три групи факторів, що є чинни-

ками енергетичних трансформацій, та, відповідно, три типи енергетичних 

трансформацій15: 

– техноекономічні, спричинені еволюцією попиту та безпекою поста-

чань енергоресурсів; 

– соціотехнічні, викликані зміною соціотехнічних режимів через розпо-

всюдження нових енергетичних технологій; 

– політичні (про-/протиатомні, вугільні, відновлювані; зміна клімату, 

енергетична безпека, національний престиж, інтеграція до між- і наддержав-

них об’єднань тощо), першопричиною яких є вплив енергетичної політики. 

                                                 
15 Cherp A., Vinnichenko V., Jewell J. et.al. Comparing energy transitions: nuclear, wind 
and solar power in Germany and Japan. Energy Policy, 2016. 
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Рис. 1.1. Багаторівнева перспектива трансформацій за Ф. Гілсом 

Джерело: Geels F.W., Schot J. Typology of socotechnical transition pathways. 
Research Policy, 2007, № 6. Р. 399–417. Р. 401. 

Використовуючи визначення трансформації за Ф. Гілсом16, можна ви-

значити енергетичну трансформацію як зміну трьох таких показників: 

попиту на енергоресурс (кінцеве споживання) Di; ціни енергоресурсу Pi; 

ефективності перетворення енергоресурсу Ei, яка спричиняє перехід від 

одного соціотехнічного режиму до іншого.  

У порівняльному аналізі енергетичних трансформацій ключових країн17 

Всесвітня енергетична рада дійшла висновку, що є сенс говорити не лише про 

                                                 
16 Geels F.W., Schot J. Typology of socotechnical transition pathways. Research Policy, 
2007. № 6.,Р., 399–417.. Р. 401. 
17 Hauff J., Bode A., Neumann D., Haslauer F.. Global Energy Transitions. A compara-
tive analysis of key countries and implications for the international energy debate. Wel-
tenergierat – Deutschland e. V, October 2014. 
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енергетичні трансформації, притаманні кожній країні, а про «глобальні енер-

гетичні трансформації» як фундаментальні структурні зміни на багатьох 

енергетичних ринках. І хоча їхні причини, процес реалізації, процес управління 

трансформаціями, загрози й можливості, що супроводжують їхню реалізацію, 

ґрунтовно відрізняються, однак загальні характеристики та процеси є «вражаю-

че схожими» у багатьох країнах. 

Основною метою національних енергетичних політик вважається забез-

печення попиту надійною пропозицією. У дослідженні Всесвітньої енергетич-

ної ради ця теза підтверджується та доповнюється: «безпека енергопоста-

чання є найважливішим мотиваційним фактором енергетичних трансфор-

мацій у світі». «Іншим важливим фактором є зменшення вартості 

енергопостачання». І третім найважливішим фактором дослідження називає 

захист навколишнього середовища та суспільне сприйняття. 

Дослідження МЕА «Глобальна енергетична оцінка» («Global Energy 

Assessment») визначає 8 цілей сталої енергетичної політики: збільшення 

доступу до енергії; розвиток підґрунтя для енергетичних трансформацій; 

зміцнення енергобезпеки; управління ринковою владою на енергетичних та 

суміжних ринках; управління витратами цінних і невідновлюваних енерго-

ресурсів; зменшення впливу на навколишнє середовище та здоров’я люди-

ни; посилення значення технологічних змін, пов’язаних з енерговикорис-

танням; координація та втілення міжнародної енергетичної політики. 

Результуюча енергетична політика країни по кожному енергоресурсу 

може бути визначена динамікою набору великої кількості показників, як-от: 

структура енергогенерації за технологіями, обсяги інвестицій, обсяги суб-

сидій, прибуток за видами діяльності, розмір ренти, наявність бар’єрів то-

що, проте це вкрай ускладнює аналіз. Тому вбачається за доцільне звести 

їх до трьох основних показників, оскільки припускаємо, що будь-який захід 

енергетичної політики можливо так чи інакше звести до впливу на ці три 

основні показники: 

- попит на і-й енергоресурс Di; 

- ціна на і-й енергоресурс Pi; 

- ефективність перетворення і-го енергоресурсу Ei = КСі/ППі, що 

визначається відношенням таких показників енергетичного балансу країни-

гравця: кінцевого споживання і-го енергоресурсу та первинного постачання. 

Так, наприклад, такий захід політики, як протидія зміні клімату (V1): об-

меження викидів -> необхідність придбання квот на викиди спалюючими 

установками -> зростання собівартості електроенергії, що виробляється з 
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викопних видів палив; -> зростання ціни на електроенергію  -> зменшення 

попиту на викопні види палива  -> зростання ефективності перетворення 

енергетичних ресурсів. 

Упровадження високоефективних вугільних енерготехнологій (V2): зрос-

тання ефективності перетворення вугілля -> збільшення попиту на вугілля 

(парадокс Джевонса) -> зменшення ціни на електроенергію. 

Сприяння створенню віртуальних електростанцій, що поєднують різні 

типи переважно відновлюваних джерел енергії (V3): формування рівномір-

ної кривої завантаження енергогенеруючих потужностей -> формування 

зваженої ціни на електроенергію з відновлюваних джерел -> розширення 

використання відновлюваних джерел. 

Оптимальну енергетичну стратегію країни (результуючу енергетичну 

політику) можна представити як сукупність і векторів енергетичних політик 

(поле енергетичних політик m-тої країни) по і-му енергоресурсу  i m= 

{(Dim0; Pim0; Eim0); {(Dim1; Pim1; Eim1)} для досягнення компромісу інтересів країн 

при максимізації сталості енергетичної системи країни.  

При цьому такий фактор, як енергетична залежність від зовнішніх дже-

рел, якому приділяється найбільше уваги у багатьох дослідженнях і систе-

мах оцінки економічної безпеки, не є фактором стримування економічного 

зростання. Вона впливає лише на вибір типу економічного розвитку.  

1.3. Методологічні засади оцінки сталості енергетичних 
ринків та впливу на неї інтеграційних процесів 

Як критерій оцінки людської діяльності, а отже, й економічної діяльності 

М. Моісєєв вважав за доцільне застосувати термодинамічний критерій – 

принцип мінімуму дисипації (розсіяння) енергії18. Із цієї тези можна зробити 

припущення, що запас стійкості та здатність енергетичної системи протиді-

яти негативним факторам енергетичних трансформацій та змінюватися під 

впливом позитивних факторів енергетичних трансформацій великою мірою 

визначають рівень сталості економічної системи (рис. 1.2). 

Говорячи про економічну систему, неповнота оцінки її ресурсної ефек-

тивності, яка не враховує екологічного відбитку, ефективності використання 

основного ресурсу економіки, використання продуктивного потенціалу по-

коління звужує оцінку алокативної ефективності економічної системи до 

                                                 
18 Моисеев Н. Н. Ещѐ раз о проблеме коэволюции. Вопросы философии. 1998. 
№ 8. С. 26–32. 
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ефективності використання економікою деяких видів матеріальних ресурсів, 

або ж взагалі до технологічної ефективності виробничих процесів, і не оці-

нює баланс ресурсів, що залишаються для майбутнього. Адже рівень адап-

тивної ефективності тісно пов’язаний із успішністю закладення економічно-

го потенціалу на середньо- та довгострокову перспективу. Так само і щодо 

енергетичної системи: постає завдання оцінки ефективності енергетичної 

системи як сукупності критеріїв досягнення компромісу інтересів, стабіль-

ності та надійності ринків. Найкраще це завдання вирішує заміна показника 

ефективності та показник сталості. 

 

Рис. 1.2. Послідовність впливу енергетичної трансформації  
на сталість економічної системи 

Джерело: побудовано авторами. 

Підвищення ефективності іноді може означати втрату сталості та навпа-

ки. У протиставленні Д.Беллом19 двох моделей суспільного життя: економі-

зованої та соціологізованої – перехід до останьої має знижувати рівень 

конфліктності суспільства (що проявляється у збільшенні індексу соціаль-

ного самопочуття та зниженні індексу тривожності населення). І це, на дум-

ку В.Гейця20, обов’язково передбачає втрату ефективності як наслідок 

впровадження неекономічних цінностей. За М.Портером21, для економічної 

системи важливим є не поточний запас факторів, а швидкість, із якою вони 

утворюються, удосконалюються та пристосовуються до потреб галузей. 

Згідно з визначенням словника Уебстера, сталість означає «забезпечення 

безперервності розвитку».  

Оцінюючи сталість енергетичних систем, маємо говорити про оп-

тимізацію енергетичних балансів для покращення критеріїв сталості енер-

гетичних систем. Інструментарієм оцінки енергетичних балансів країн світу, 

стану їхньої енергетичної безпеки, рівня розвиненості енергетичного ринку, 

енергомісткості економіки зазвичай використовується методологія індика-

                                                 
19 Bell D. The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting.  New 
York: Basic Books, 1973 
20  Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та ро-
звитку / НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2009. 864 с. 
21 Портер М. Конкуренция. Москва:Вильямс, 2010. 591 с. 
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тивного аналізу МЕА, яка надає можливість проводити індикативні 

порівняння між країнами. Основними показниками, що формують систему 

енергоекономічних координат, у цій методології є показник енергомісткості 

ВВП (тонн н.е. на 1000 дол. США за ПКС) та питоме енергоспоживання на 

мешканця країни (тонн нафтового еквіваленту на особу). У цій системі ко-

ординат показник економічного добробуту, або ВВП на особу, є пропорцій-

ним котангенсу кута радіус-вектора від початку системи координат до точ-

ки, що відповідає енергоекономічній координаті конкретної країни.  

Разом із цим деякі дослідники визначальним показником сталості енер-

гетичного балансу (енергосистеми) вважають надійність, аналогічно із 

надійністю технічних систем22, а інші – енергетичну незалежність разом з 

енергетичною ефективністю23. Деякі вчені енергетичну безпеку та енерге-

тичну незалежність як окремий показник енергетичної безпеки виділяють 

окремо від сталості24. При цьому усім дослідникам притаманна думка, що 

важливим для забезпечення оптимальності енергетичного балансу, а отже, 

і сталості, вважається додержання пропорцій між видами первинних енер-

гоносіїв і відхід від домінування того чи іншого невідновлюваного енерго-

ресурсу.  

Корисними є також такі два критерії, що використовуються при оцінці 

енергоефективності у промисловості: вуглецева інтенсивність (як наближе-

ний показник потенціалу заміщення більш вуглецево-інтенсивного палива у 

державі) та енергетична інтенсивність, або енергомісткість економіки (як  

показник  економічного  потенціалу для покращення ефективності викорис-

тання енергії).  

Енергетична сталість або сталість енергетичних систем (енергетичних 

балансів) може бути виражена через три групи індикаторів або описана 

положенням і рухом у системі координат: 

1) енергомісткість економіки та ефективність перетворення енергоре-

сурсів;  

2) уразливість (доступність енергоресурсів, надійність енергопоста-

чання, здатність протистояти загрозам);  

                                                 
22 Мельник Л.Г. Экономика развития : монография. Сумы: Университетская книга, 
2006. 662 с. 
23 Земляний М., Бараннік В. Проблеми зменшення загроз енергетичній безпеці в 
сучасних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ―Нові 
тенденції у сфері енергетичної безпеки‖(22.10.2003 р.).  Київ, 2003. С. 71–75. 
24 Земляний М., Бараннік В., Шевцов А. Енергетична безпека України: стратегія та 
механізми забезпечення. Дніпропетровськ: Пороги, 2002. 
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3) екологічна сталість паливно-енергетичного комплексу (енергоринку). 

До першої групи індикаторів відносять такі показники, що визначають 

положення по першій осі (енергомісткість економіки та ефективність пере-

творення нею енергоресурсів): 

1.1. Частка витрат на ПЕР в економіці (Energy Expenses Ratio): 

EER = FEI*Ptoe , 

де Ptoe – вартість тонни ПЕР в умовному еквіваленті, 

FEI – кінцева енергомісткість ВВП (Final Energy Intensity): 

FEI = TFEC / GDP, 

де TFEC – загальне кінцеве споживання енергії, млн т н.е., 

GDP – ВВП країни, млн дол. США. 

1.2. Енергетичний ККД (Energy Efficiency Coefficient) 

EEC = TFEC /TPES, 

де TPES – загальне первинне постачання енергії, млн т н.е. 

1.3. Коефіцієнт стимулювання енергоефективності (Energy Efficiency 

Stimulation Coefficient): 

EESC = PCE /Ptoe, 

де PCE – вартість збереження тонни ПЕР в умовному еквіваленті. 

До другої групи індикаторів відносять такі показники, що визначають по-

ложення по другій осі (vulnerability – вразливість (доступність енергоре-

сурсів, надійність енергопостачання, здатність протистояти загрозам): 

2.1. Частка відновлюваних джерел енергії (Renewable Energy Ratio): 

RER = REU / TPES, 

де REU – первинне постачання енергії з відновлюваних джерел. 

2.2. Коефіцієнт достатності енергозабезпечення та енергетичних по-

тужностей (Power Capacities Availability) – обернений до показника дефіциту 

енергії 

PCA = 1 – PCD, 

де PCD – відношення дефіцитної пікової енергогенеруючої потужності 

до пікового навантаження енергосистеми. 

2.3. Коефіцієнт незалежності енергопостачань (Energy Independence 

Ratio): 

EIR = 1 – Im/TPES, 

де Im – імпортовані первинні ПЕР , млн т н.е. 

 До третьої групи індикаторів відносять такі показники, що визначають 

положення по третій осі (екологічна сталість енергосистеми): екологічний 

відбиток паливно-енергетичного комплексу, вуглецева інтенсивність палив-
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но-енергетичного комплексу. Для спрощення припускаємо, що показник 

індивідуального вуглецевого сліду (individual carbon footprint) є своєрідною 

похідною від екологічного відбитку паливно-енергетичного комплексу, а 

також світогляду і енергоспоживчої поведінки громадян певної країни, тому 

його використовуємо. 

Вектор сталості енергетичної системи  може бути заданий двома 

точками у системі координат {EF; AV; ЕS} (енергомісткість економіки; дос-

тупність енергоресурсів (надійність енергопостачання); екологічна сталість 

енергосистеми). Нульова точка відповідає статусу кво, точка 1 – кінцевим 

значенням як результату реалізації енергетичної стратегії або дії енерге-

тичної трансформації. 

 = {( EF 0; AV 0; ЕS 0); ( EF 1; AV 1; ЕS 1)}             

Вектор сталості енергетичної системи  пропонуємо визначати таким 

чином: 

EF0; EF1 – енергетична інтенсивність до та після енергетичної тран-

сформації (або реалізації енергетичної стратегії). Описується зміною енер-

гомісткості економіки під дією зміни параметрів D, P та E.  

AV0; AV1; – доступність енергоресурсів до та після трансформації (ре-

алізації стратегії). Описується рівнем диверсифікованості постачання по 

кожному енергоресурсу та рівнем надійності джерела постачання, або па-

раметром, що є оберненим до вразливості. 

ЕS0; ЕS1 – екологічна сталість енергосистеми до та після трансформації 

(реалізації стратегії), описується рівнем екологічного відбитку та рівнем 

ресурсоефективності.  

Як зазначалося вище, узагальненою метою енергетичних трансформацій є 

надійне й найменш витратне забезпечення енергією усіх категорій споживачів 

при мінімізації впливу на довкілля. Звідси, наслідком глобальних енергетичних 

трансформацій, що викликали інтеграційні процеси, або виграшем країни у 

геополітичній грі є зміна показників сукупності кількісних, якісних та вартісних 

параметрів енергетичної системи, якою можна описати інтегральну ефектив-

ність або рівень сталості енергетичної системи країни. Зміну рівня сталості 

енергетичної системи можна визначити як вектор у системі координат ефек-

тивності, доступності енергоресурсів та сталості (екологічний та ресурсоефек-

тивний аспект). 

Перехід до функціонування ринків не лише з позицій економічного зростан-

ня, а з урахуванням екстерналій, привів до потреби у підвищенні ефективності 

використання всіх видів ресурсів в економіці, пошуку шляхів заміщення орга-
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нічних палив для задоволення енергетичних потреб та скорочення вуглецевих 

викидів, що надало поштовху енергетичним трансформаціям. Чинником 

екзогенних енергетичних трансформацій виступає геополітика та енергетич-

на політика, ендогенних – назрілі технологічні зміни, екологічний стан, де-

фіцит ресурсів. Прогнозування природи і напрямку трансформацій немож-

ливе без урахування геополітичних інтересів та геоекономічних відміннос-

тей між країнами. 

Важливо, що із посиленням інтеграційних процесів ефективність реалі-

зації енергетичними системами своїх функцій дедалі більше базується не 

на ефективності роботи у межах забезпечення економіки однієї країни, а на 

компромісі інтересів сукупності енергетичних систем та енергетичних ринків 

декількох країн, недержавних міждержавних або наддержавних інституцій. 

Отже, баланс інтересів учасників світового енергетичного ринку обумовлює 

зміни правил функціонування ринків та забезпечення колективної енерге-

тичної безпеки. 

Завдяки теорії соціотехнічних трансформацій Ф. Гілса ми можемо розг-

лядати енергетичні політики і стратегії (плани дій щодо їх реалізації) як 

управління енергетичними трансформаціями. Це включає в себе: створен-

ня передумов для їх виникнення; їх форсування/уповільнення, підтримка 

поточних трансформацій; зведення до мінімуму негативних зовнішніх фак-

торів і соціальних факторів уразливості від змін соціотехнічних режимів; 

підтримання оптимального енергетичного балансу. При такому розгляді, 

успіх або провал реалізації політики головним чином залежить від відмінно-

стей у процесах енергетичних трансформацій. А. Черпом та ін.25 описано 

відмінності в процесах енергетичних трансформацій (які поділяються на три 

типи: техноекономічні, соціотехнічні та політичні), що у різних країнах пояс-

нюються виконанням п'яти механізмів: а) держави працюють з новоутворе-

ними елементами соціотехнічного режиму для забезпечення надійного ба-

лансу попиту/пропозиції; б) режими отримують/втрачають міцність від енер-

гетичних ресурсів та динаміки інфраструктури; в) режими само-

відтворюються через наділені політичні інтереси; г) держава підтримує і 

розвиває ніші як паралельну стратегію; е) транскордонна дифузія техно-

логій та нішеві інновації. 

                                                 
25 Cherp, A., Vinichenko, V., Jewell, J. et al. Comparing electricity transitions: A historical 
analysis of nuclear, wind and solar power in Germany and Japan, Energy Policy, 2017, 
№ 101, Іs. C. Р. 612–628. 
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Деякі дослідники26 наголошують на важливості географії трансфор-

мацій, підкреслюючи важливість регіонального чинника розвитку транс-

формацій. Таким чином, вони говорять про необхідність розуміння 

міжнародного, транслокального характеру динаміки трансформацій. 

Крім того, у порівняльному аналізі енергетичних трансформацій клю-

чових країн27 обговорюються «глобальні енергетичні трансформації», які 

протиставляються «країнним шаблонам трансформацій». Вони під-

креслюють, що, незважаючи на те, що причини, управління, шляхи ро-

звитку, загрози і перспективи трансформацій значно відрізняються від 

країни до країни, однак основні характеристики та процеси «вражаюче 

схожі» у багатьох країнах. 

Поряд з плином трансформацій другим ключовим фактором управління 

енергетичними трансформаціями є вразливість енергетичних систем під 

дією зовнішніх факторів, викликана енергетичними трансформаціями. 

Вразливість – це «підданість життєво важливих енергетичних систем до 

ризиків»28. Навіть сталі трансформації часто відкладаються, сповільнюють-

ся або відкидаються, щоб уникнути негативних екстерналій, які можуть по-

ставити під загрозу стабільність енергетичної системи. Тому розробляють-

ся спеціальні заходи політики, щоб уникнути таких негативних екстерналій 

енергетичних трансформацій. Наприклад, у 2016 р. зростання кількості зня-

тих з експлуатації французьких атомних енергоблоків, а також вугільних та 

газо-мазутних теплових енергоблоків електростанцій призвело до зниження 

наявної базової потужності в енергосистемі. Для підтримки безпеки поста-

вок під час енергетичної трансформації держава змушена здійснити ре-

форму ринку потужностей29. 

                                                 
26 Coenen, L., Benneworth, P., Truffer B.. Toward a spatial perspective on sustainability  
transitions. Research Policy, 2012, № 41. Р. 968–979. doi:10.1016/j.respol.2012.02.014 
27 Hauff,  J., Bode, A.et al.  Global Energy Transitions. A comparative analysis of key 
countries and implications for the international energy debate. Weltenergierat – Deutsch-
land e. V., October 2014. 
28 Cherp, A., Jewell, J. The concept of energy security. Beyond the four As. Energy Poli-
cy, 2014, №  
75. Р. 415–421. doi:10.1016/j.enpol.2014.09.005 
29 IEA/OECD. Energy Policies of OECD Countries, 2016. Countries. France; Coenen, L., 
Diaz Lopez, F.J. Comparing systems approaches to innovation and technological 
change for sustainable and competitive economies: an explorative study into conceptual 
commonalities, differences and complementarities. Journal of Cleaner Production, 2010, 
№ 18. Р. 1149–1160. doi:10.1016/j.jclepro.2010.04.003. 
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Третім ключовим фактором управління енергетичними трансформація-

ми є те, яким чином таке управління приводить до зміни рівня енергетичної 

сталості або сталості енергетичних трансформацій. Сталі трансформації 

зазвичай описуються як такі трансформації, які адаптують суспільства й 

економіки до сталих способів виробництва і споживання. Наводяться також 

загальні приклади переходу до сталості: декарбонізація енергетичних і тран-

спортних систем, трансформації, що стосуються біологічного різноманіття 

та продовольчої безпеки, поводження з відходами або управління водними 

ресурсами та міського розвитку30. 

Питання полягає в тому, чи може кожна трансформація назустріч ста-

лим способам виробництва енергії, її перетворення і споживання буде поз-

начена як стала енергетична трансформація? Трилема енергетичної ста-

лості {енергетична безпека; доступність енергії; екологічна сталість}, яку 

щорічно публікує Всесвітня енергетична рада, ранжує країни залежно від 

значень Індексу сталості (ESI). Якщо плин енергетичної трансформації за-

безпечує зростання по всіх трьох осях трилеми та ефекти негативних екс-

терналій долаються позитивними ефектами таким чином, що загальний бал 

зростає, тоді така енергетична трансформація може вважатися сталою. 

Звідси, стала енергетична трансформація є такою первинною зміною 

щонайменше одного з параметрів енергетичного балансу Di, Pi або Ei, 

якої досить, щоб викликати зрушення соціо-технічного режиму, що у свою 

чергу приводить до загального зростання в межах Трилеми енергетичної 

сталості. 

Всесвітня енергетична рада вказує на подібності та відмінності між краї-

нами у першій десятці ESI рейтингу. Серед подібностей є: високий дохід ВВП 

на душу населення, членство в ОЕСР, постіндустріальний тип, економіка, 

базована на послугах, частка низьковуглецевих технологій вироблення елек-

троенергії та з нульовим викидом вуглецю перевищує 25%. Відмінності також 

значні: енергобаланси, рівень залежності від імпорту і запаси енергії, частка 

ядерної енергетики, географічне розташування. Чи економічне благополуччя 

країни є необхідним і достатнім, щоб сформувати сталу енергетичну систе-

му? Або енергетична сталість є «двигуном» економічного добробуту та за-

                                                 
30 Coenen, L., Diaz Lopez, F.J. Comparing systems approaches to innovation and tech-
nological change for sustainable and competitive economies: an explorative study into 
conceptual commonalities, differences and complementarities. Journal of Cleaner Pro-
duction, 2010, № 1. Р., 1149–1160. doi:10.1016/j.jclepro.2010.04.003 
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гальноекономічної сталості? Відповідаючи на ці питання, ми прагнемо з'ясу-

вати передумови енергетичної сталості. 

А. Культурні виміри 

Управління сталістю, як відомо, балансує між соціальним благополуччям, 

економічним зростанням і екологічним відбитком. Говорячи про енергетичну 

сталість, ми часто згадуємо стале споживання енергії і сталу поведінку енерго-

споживання, які мають культурне коріння. Шукаючи культурні передумови для 

сталого розвитку енергетики, ми порівняли культурні аспекти країн, що мають 

високий, середній і низький ESI ранг (рис.1.3 (а), за допомогою теорії культур-

них вимірів Г. Хофстеде і вимірів енергетичної сталості. Порівняльний аналіз 

свідчить, що високий ESI ранг країни супроводжується досягненням високого 

рівня індивідуалізму і, щонайменше, одним із двох інших вимірів: низької дис-

танції влади або високої довгострокової орієнтації. 

Як високий індивідуалізм стосується енергетичної сталості? За Г. Хофс-

теде, «у суспільствах з високим рівнем колективізмому спільні цілі та доб-

робуту ставляться вище особистих». Проте жодна з країн із високим ESI 

рангом не має високого колективізму серед своїх культурних вимірів. Рівень 

індивідуалізму вище середнього допоміг їм сформувати суспільство з потуж-

ним середнім класом і низьким рівнем корупції. З точки зору енергетичної 

системи, це дало передумови для розробки високоефективних енергетич-

них систем із розвиненою системою управління попитом, Smart Grid і висо-

кою присутністю індивідуальних і середніх енергогенеруючих потужностей. 

Низька дистанція влади описується таким чином: «люди прагнуть до 

вирівнювання розподілу владних повноважень та вимагають усунення вик-

ривлень». Це сприяє створенню ефективних інституціональних структур і 

ефективному функціонуванню урядових і неурядових організацій, які підтри-

мують досягнення сталих цілей в енергетиці. Серед найвищих країн у рей-

тингу ESI лише Франція має індекс дистанції влади вище середнього рівня 

(68 порівняно з максимумом 120 балів). 

Висока довгострокова орієнтація означає досягнення довгострокових 

цілей і високу оцінку результатів. Такий часовий горизонт дозволяє задо-

вольнити потреби одного покоління без шкоди для майбутніх поколінь. Ця 

особливість забезпечує бачення перспектив енергетичних технологій з 

урахуванням обмеженості запасів викопного палива і потреби в екологічній 

сталості. Незважаючи на те, що, на перший погляд, цей культурний параметр 

видається першочергово важливим для підтримки енергетичної сталості, 

його високий рівень окремо не гарантує високу енергетичну сталість. Так, 
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наприклад, Китай і Росія обидві мають високий рівень довгострокової 

орієнтації (87 і 81 балів відповідно), але також мають високу дистанцію влади 

(80 і 93) і, найголовніше, їхній індивідуалізм є досить низьким (20 та 39). 

(a) 

(b) 
Рис. 1.3. Вибрані культурні виміри за Г. Хофстеде (Дистанція влади; 

Індивідуалізм; Довгострокова орієнтація) 
Примітки: (a) 10 країн з високим, 4 країн із середнім та 4 країн із низьким ESI ран-

гом; (b) країн ОПЕК (базуючись на публікаціях ESI31 та Культурних вимірів за Хофс-

теде за 2016 р.) 32.  

Джерело: побудовано автором 

                                                 
31 World Energy Committee. Energy Sustainability Trilemma. URL: 
https://trilemma.worldenergy.org/, 2016 
32 Hofstede G. Countries’ Cultural Dimensions.  2016. URL: .https://geert-hofstede.com/ 
national-culture.html, 2016 
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Інші культурні характеристики (маскулінність/фемінінність, індекс уник-

нення невизначеності; поблажливість/обмеження), схоже, не мають істотно-

го впливу на положення в ESI рейтингу. 

З точки зору багаторівневої концепції трансформацій Ф.Гілса, високий 

рівень індивідуалізму готує ґрунт для нішевих інновацій. Низький рівень 

дистанції влади допомагає створювати ефективні інститути. Це запобігає 

блокуванню і відкладанню розвитку соціотехнічного ландшафту різними 

політичними лобі, а також створює тиск на існуючий соціотехнічний режим і 

створює «вікна» для новацій. Довгострокова перспектива за допомогою 

очікувань і мереж посилює зовнішні впливи на ніші, що в результаті зсуває 

соціотехнічний режим. 

На рис. 1.3 (b) показано, що країни ОПЕК, з їх вимірами за Хофстеде, 

подібних до вимірів низькорангових за ESI країн, переважно розташовані в 

середині ESI рангу через їхній високий рівень енергетичної безпеки. Багата 

сировинна база і високий ВВП надають гарні можливості для підтримки скла-

дових енергетичної сталості, але не гарантують її. За М. Портером, більш 

важливим є не поточний запас факторів нації, а «кінцевий коефіцієнт корис-

ної дії» або інтенсивність їх створення (або відновлення), оновлення та роз-

гортання33. І нині в деяких країнах із середнім рангом ESI, наприклад, у Са-

удівській Аравії та Індонезії, така інтенсивність зростає в напрямку сталих 

цілей. Зростаючий попит на енергію і низькі ціни на нафту змусили Саудівсь-

ку Аравію оголосити про плани щодо встановлення майже 10 гігават віднов-

люваної енергії до 2023, що потребує до 50 млрд доларів США інвестицій34. 

Індонезія, що стикається з інтенсивним демографічним зростанням, демон-

струє прогрес, оскільки є першою серед 20 країн, що швидко рухаються в 

напрямку розширення доступу до енергії з річним приростом 4,3%. Таким 

чином, незважаючи на нерівності культурних передумов і матеріальних ре-

сурсів різних країн світу, їхня енергетична політика може підвищити «кінцевий 

ККД факторів» М. Портера, що приводить до більш ефективної, безпечної та 

екологічно сталої енергетичної системи. 

Б. Інновації і рух уздовж кривих навчання 

Енергетичні трансформації не завжди є інноваційними трансфор-

маціями. Чи завжди сталі енергетичні трансформації стосуються інновацій, 

або можливо вирішити трилему і значно підвищити енергетичну безпеку, 

                                                 
33 Porter, M.. The Competitive Advantage of Nations. Harward Business Review, 1990. 
March-April. 
34 IEA/OECD. Energy Policies Beyond OECD, 2016. Countries. Indonesia. 
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енергетичну доступність і екологічну сталість без новацій? Чи таке підви-

щення може підтримуватися тільки шляхом екстенсивної зміни енергетич-

ного балансу і паритету експлуатованих енергетичних технологій? Аналіз 

ефективності енергетичної політики свідчить про те, що значне поліпшення 

трилеми не є можливим без інноваційних трансформацій. 

Технології використання поновлюваних джерел енергії є одними з найкра-

щих прикладів енергетичних інновацій. Поновлювані джерела загалом забез-

печують перспективи зниження викидів парникових газів, створення робочих 

місць, технологічних поліпшень, але мають і деякі негативні екстерналії (струк-

турне безробіття, труднощі в підтримці балансу навантаження-споживання в 

енергосистемі, підвищення цін на електроенергію у зв'язку з дією «зелених» 

тарифів та деякі інші). Екологічно чисті технології на ранніх стадіях експлуатації 

формують більш високі ціни на енергію, ніж звичайні енергетичні технології, 

отже, необхідні субсидії та інші форми підтримки, щоб зробити екологічно чисті 

технології життєздатними. 

Багато досліджень вказують на те, що ранній початок впровадження 

технологій приносить більше зниження витрат в довгостроковій перспек-

тиві. Із часом технології стають більш зрілими, виробники і користувачі от-

римують досвід, тож відбувається економія від масштабу, і потреба у 

прямій і непрямій підтримці зменшується. Розуміння важливості нових тех-

нологій, вимірюване рівнем прямої фінансової та непрямої підтримки за 

допомогою добре адаптованої регуляторної енергетичної політики, робить 

країни не тільки вартісно-орієнтованими, але й ціннісно-орієнтованими. 

Чим раніше енергетична технологія була введена в країні, і чим інтен-

сивніше встановлювалася її нова потужність, тим швидше відбувається рух 

уздовж кривої навчання. І це питання енергетичної політики та ціннісної 

свідомості. 

В. Ціннісна орієнтація проти вартісної 

У XXI ст. у конкуренції між енергетичними ресурсами, енергетичними 

технологіями, між виробниками енергоносіїв та, зрештою, між енергетични-

ми політиками, вплив невартісних і нецінових критеріїв стає все більш і 

більш вирішальним. Це є скоріше конкуренцією за цінністю. Коли енергетична 

політика країни передбачає більш витратну, але й більш широко застосова-

ну стратегію доступу до джерел енергії на основі внутрішніх і поновлюваних 

ресурсів, що дозволить підвищити енергетичну безпеку, то ця стратегія є 

більш конкурентоспроможною за вартістю. Коли між двома технологіями 

обирається не найдешевша, але найбільш енергоефективна, із низьким 
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рівнем викидів, і більше соціально-відповідальна, це також конкуренція за 

цінністю. 

Конкуренція за цінністю є такою формою нецінової конкуренції, яка пе-

редбачає серед критеріїв не лише отримання кількісних здобутків (напри-

клад вартість і дохід), але цілісності кількісних, якісних і вартісних пара-

метрів технології або продукту, які формують його вплив на сталість. Кон-

куренція на основі цінностей відрізняється від конкуренції Майкла Портера, 

заснованої на інноваціях, тому що вона у своїй основі не завжди містить 

інноваційність, але завжди – сталість. Індонезійська програма конверсії 

рідкого пропану, болівійська програма розвідки нових запасів природного 

газу і програми заміни природного газу на тверде паливо і біомасу в низці 

газово залежних країн, є далеко не впровадженням новацій, але – підви-

щенням енергетичної сталості. Конкуруючі технології або продукти порів-

нюються не за власною унікальною цінностю, але за їхньою сталою 

цінністю, тобто здатністю чинити вплив на сталість. 

Спираючись на це, ми можемо розуміти під конкурентоспроможністю 

енергетичної політики, енергетичних технологій та продуктів за цінністю 

їхню здатність відповідати вимогам сталого розвитку. 

Розглянемо, як країни обирають свої шляхи енергетичних трансфор-

мацій залежно від їхніх геополітичних ролей. Належність країни до групи 

країн із загальними геополітичними інтересами визначає її енергетичну 

політику і стратегію. Для визначення такої приналежності можна використо-

вувати матрицю поділу країн за первинними методами забезпечення колек-

тивної енергетичної безпеки (матрицю балансу геополітичних інтересів), які 

зосереджені на трьох основних групах країн і регіонів за домінуючим видом 

діяльності: виробники (нетто-експортери), споживачі (нетто-імпортери) і 

країни-транзитери енергоресурсів, і за трьома основними геополітичними 

групами країн35. 

Як згадувалося вище, багата сировинна база, вигідне географічне по-

ложення і високий дохід країни надають можливості для підтримки енерге-

тичної сталості, але не гарантують його. Перебування в одній з комірок ба-

лансу матриці – балансу інтересів – формує шаблон енергетичної політики 

для країни. Діапазон конкурентоспроможності за цінністю енергетичної 

                                                 
35 Потапенко В.Г., Подолець, Р.З., Мухін, В.В. Організаційно-економічні механізми 
формування балансу інтересів в енергетичній сфері України. Ефективна 
економіка. 2013. № 11. 
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політики країни визначає її позицію в матриці енергетичних політик за 

вартістю/цінністю (табл.1.1). 

Таблиця 1.1 
Матриця енергетичних політик за вартістю/цінністю  

(шаблони енергетичних політик) 
 Вартість Цінність 

К
ра

їн
и 

з 
ви

со
ки

м
 E

S
I р

ан
го

м
 

 короткострокова економічна рен-
табельність енергетичних трансфор-
мацій обов’язкова; 

 більш вартісний енергетичний 
імпорт замінюється на внутрішні вуг-
лецево-інтенсивні технології; 

 динамічні та гнучкі політики інвести-
цій у ВДЕ; 

 вуглецеві ціни є суттєвими сигнала-
ми; 

 енергетичний ринок спроможний 
забезпечувати надійні попит і пропозицію 
для використання більш дорогих, але 
менш вуглецево-інтенсивних енергоресу-
рсів; 

 швидкий рух уздовж кривих навчан-
ня енергетичних технологій; 

 зростаючі зусилля щодо усунення 
ефектів негативних екстерналії сталих 
енергетичних трансформацій; 

 запровадження стандартів енергое-
фективності, рейтингів експлуатації, про-
грам маркування; 

 увага питанням уразливості (безпе-
ки) (регіональна і наднаціональна колек-
тивна безпека стоїть понад внутрішньою 
– принцип солідарності); 

К
ра

їн
и 

із
 с

ер
ед

ні
м

 E
S

I р
ан

го
м

 т
а 

О
П

Е
К

 

 стабілізація цін на енергію на 
прийнятному рівні для підтримки еко-
номіки; 

 енергетичні субсидії уповільню-
ють прогрес в енергоефективності; 

 ВДЕ мають невеликий вплив на 
ЗППЕ; 

 високі вступні витрати запобіга-
ють появі нових учасників енергетич-
них ринків; 

 лібералізація та дерегуляція ене-
ргоринків уповільнена або відкладена 
через можливість дестабілізації цін на 
енергію як негативну екстерналію 
такої трансформації;  

 максимізація цін на експортовані 
енергетичні ресурси замість поєднан-
ня та інтеграції ринків (напр., країни 
ОПЕК); 

 розуміння потреби у потужній підт-
римці ВДЕ для зменшення частки ядер-
ного та викопного палива в енергобалан-
сі; 

 досягнення певного прогресу на 
шляху до сталих цілей і зобов’язань, у 
той час як потенціал залишається знач-
ним; 

 прогрес у просуванні уздовж кривих 
навчання енергетичних технологій різний 
щодо різних країн залежить від трансфе-
ру технологій; 
 



Розділ 1. Вплив інтергаційних процесів на трансформацію ринкових... 

47 

Закінчення табл. 1.1. 
 Вартість Цінність 

К
ра

їн
и 

із
 н

из
ьк

им
 E

S
I р

ан
го

м
 

 забезпечення дешевими енергоресур-
сами для максимального економічного зрос-
тання; 

 максимізація цін на експортовану ене-
ргію замість поєднання ринків та інтеграції; 

 економія витрат (енергозбереження) 
замість енергоефективності; 

 висока вартість ведення бізнесу для 
розосередженої енергогенерації, що негати-
вно впливає на доступ до енергії; 

 прогрес у руху уздовж кривих навчан-
ня енергетичних технологій малий або відсу-
тній через пізній початок та низькі темпи 
встановлення потужностей; 

 відкладання і затримка із досягненням 
задекларованих цілей і зобов’язань щодо 
енергетичної сталості. 

 питання енергетичної ураз-
ливості (безпеки) (внутрішня понад 
регіональною та наднаціональною 
колективною безпекою); 

 розширення доступу до енер-
гії через демографічне зростання; 
 

Джерело: розроблено авторами. 

Отже, досягнення сталості енергетики за суттю є управлінням енергетич-

ними трансформаціями, що включає в себе як створення передумов для їх 

виникнення,  форсування/уповільнення, зведення до мінімуму негативних зов-

нішніх ефектів, підтримання оптимальних пропорцій енергобалансу. Успіх тієї 

чи іншої енергетичної стратегії головним чином залежить від успішності управ-

ління енергетичними трансформаціями. Трьома основними факторами при 

цьому є: плин енергетичних трансформацій, уразливість енергетичної системи 

від їхніх екстерналій та їхній вплив на енергетичну сталість. Стала енергетична 

трансформація є такою енергетичною трансформацією, що приводить до за-

гального наростання ефекту в межах трилеми енергетичної сталості. Однак 

значний рух у межах трилеми неможливий без інноваційного характеру тран-

сформацій. Розуміння важливості нових технологій, вимірюване рівнем прямої 

фінансової та непрямої підтримки за допомогою добре адаптованої регулятор-

ної енергетичної політики, робить країни не лише вартісно-, але й ціннісно-

орієнтованими. Конкурентоспроможність за цінністю енергетичної політики, 

технології (режиму) та енергетичних продуктів є їхньою здатністю реагувати на 

вимоги сталого розвитку. При цьому, незважаючи на різницю у культурних пе-

редумовах і наявних матеріальних ресурсах різних країн світу, їхня ціннісно-

орієнтована енергетична політика здатна підвищити «кінцевий ККД факторів» 

за Майклом Портером і привести до більш ефективних, безпечних і екологічно 

сталих енергетичних систем. 
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ІНСТИТУЦІЙНА ТА СТРУКТУРНА  
ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. 

Дослідження впливу інтеграційних факторів (ІФ) на трансформацію ін-

ституційного середовища та структури ринку електроенергії України скла-

дається з трьох змістовних частин: визначення ІФ та їхнього впливу на тра-

нсформацію інституційного середовища та структури ринків електроенергії 

країн ЄС; структурно-інституційний аналіз функціонування ринку електро-

енергії України; гармонізація інституційної структури та регулювання ринку 

електроенергії України в умовах міжнародної інтеграції. 

2.1. Інституційна трансформація та інтеграція ринків 
електроенергії: світовий досвід 

Під інтеграційними факторами будемо розуміти рушійні сили, які обу-

мовлюють започаткування та подальший розвиток інтеграційних процесів: 

1) спонукальні інтеграційні мотиви учасників процесу (очікувані інтеграційні 

ефекти урядів, агентів ринку); 2) формалізовані зобов’язальні вимоги (нор-

мативно-правові та договірні), які виникають у процесі інтеграції; 3) нові 

економічні умови (ринкові, зовнішньоторговельні, фінансові), які спричиня-

ють/визначають подальшу трансформацію інституційного середовища та 

структури внутрішнього ринку, економічної поведінки його суб’єктів. Ці групи 

ІФ виникають у зазначеній послідовності, визначають умови формування 

кожної наступної групи факторів і мають циклічний характер. Таким чином, 

третя група ІФ у результаті порівняння очікуваних та фактичних ефектів 

інтеграції може спричинити перегляд першої та особливо другої групи фак-

торів з метою підвищення ефективності інтеграції. 

Спираючись на аналіз стратегічних документів щодо розвитку енергети-

ки, енергетичної політики ЄС, серед інтеграційних мотивів країн ЄС в елек-

троенергетичному секторі можна виокремити такі: 

 підвищення надійності функціонування енергосистем та постачання 

електроенергії; 

 зниження цін та підвищення якості постачання електроенергії кінце-

вим споживачам за рахунок посилення міжнародної конкуренції; 
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 активізація (модернізація внутрішньої електроенергетичної інфра-

структури, посилення та створення нових транскордонних електричних 

зв’язків) та оптимізація інвестиційних процесів (міжнародні послуги резер-

вування, технологічного обміну, транзиту електроенергії) в секторі; 

 створення кращих умов для країн-локомотивів, які становлять інтег-

раційне ядро, щодо лобіювання тої чи іншої енергетичної політики в рамках 

інтеграційного утворення, а також на інші країни, які прямо не беруть участі 

в інтеграції; 

 активізація інноваційних процесів та міжгалузеві ефекти (розвиток 

енергетичного машинобудування, сфери послуг (інжинірингові, послуги 

енергоаудиту та енергоменеджменту тощо)). 

Інтеграційними мотивами України можна вважати такі. Перша хвиля (ко-

ротко- та середньострокові): покращення інвестиційного клімату в секторі, 

використання європейських інструментів довгострокового кредитування 

інфраструктурних проектів на вигідних умовах, технічної та іншої фінансо-

вої допомоги ЄС; покращення умов для експорту електроенергії в країни 

ЄС. Друга хвиля (довгострокові) – подібні до мотивів країн ЄС. При порів-

нянні інтеграційних мотивів України та ЄС очевидною є їхня розбіжність, що 

пояснюється значно вищим ступенем ринкової, зокрема інституційної, зрі-

лості країн ЄС. 

Друга група ІФ формалізована у вигляді договорів, спільних стратегічних 

документів, директив та регламентів ЄС. Для ринку електроенергії основ-

ними є Директиви 2009/72/ЄС про загальні правила функціонування внут-

рішнього ринку електроенергії, 2005/89/ЄС про забезпечення надійності 

енергопостачання споживачів та безпеки інвестування в об’єкти електрое-

нергетики, Регламент 714/2009 про умови доступу до мережі транскордон-

ної передачі електроенергії, які визначають інституційну організацію та 

умови функціонування національних ринків електроенергії. Важливими ін-

ституційними зрушеннями згідно з ними є: 

 розвиток інституту конкуренції у сферах генерації та постачання че-

рез відкритість і недискримінаційність доступу внутрішніх та зовнішніх аген-

тів до мереж та системи торгівлі електроенергією; 

 можливість вибору контрагентів генеруючими та постачальними 

компаніями (двосторонні договори); 

 ринкове ціноутворення на оптових та роздрібних ринках; 

 біржова торгівля електроенергією як найбільш конкурентний, недис-

кримінаційний, прозорий механізм ринку; 
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 можливість вибору постачальника споживачами; 

 прозорість (публічність) правил, методик, економічних параметрів 

та процесів ринку, що покращує передбачуваність ринку, прогнозованість 

його тенденцій та відповідно умови для довгострокового планування та 

інвестування; 

 незалежний регулятор ринку, наддержавний контроль та регулювання. 

Третя група ІФ (нові умови функціонування ринків та ефекти інтеграції) 

ЄС відповідає очікуванням (перша група) – спостерігається посилення кон-

курентності ринків, зниження оптових цін на електроенергію через активіза-

цію міжнародної торгівлі; покращення якості обслуговування кінцевих спо-

живачів та посилення їхньої ринкової влади; зміна технологічної структури 

генеруючих потужностей та виробництва електроенергії (збільшення частки 

ВДЕ, зменшення АЕС) тощо. 

В результаті аналізу процесів розвитку ринків електроенергії виявлено, 

що міжнародна інтеграція є сталою тенденцією та ключовим напрямом дов-

гострокового розвитку енергетики та національних ринків електроенергії 

країн Європи, яка виразно спостерігається з середини 90-х років минулого 

століття. Вона проявляється в інституційному (нормативно-правовому) та 

інфраструктурному (техніко-технологічному) вимірах, які виявляють дуаліс-

тичність інтеграційного процесу в електроенергетиці, оскільки розвиток між-

народної інтеграції лише в рамках одного з вимірів або несинхронна чи не-

скоординована фрагментарна їхня реалізація істотно знижують потенційні 

інтеграційні ефекти для учасників ринку і не дозволяють відбутися очікува-

ним/цільовим структурним зрушенням на національних ринках. 

Слід зазначити, що інтеграція національних електроенергетичних ринків 

(ЕЕР) та систем є довготривалим фазовим процесом, спрямованим на забез-

печення: 1) гармонізації або уніфікації інституційних, техніко-технологічних, 

екологічних умов функціонування та розвитку енергетичних систем і ринків 

країн-учасників процесу; 2) надійної та безпечної синхронної роботи національ-

них енергосистем у рамках об’єднаної міжнародної енергосистеми; 3) розвитку 

потенціалу транскордонної передачі та міжнародної торгівлі електроенергетич-

ними товарами (електроенергією, системними послугами тощо) з метою під-

вищення ліквідності та ефективності ринків. 

При цьому міжнародна енергетична інтеграція може чинити вплив і на 

треті країни, які прямо не беруть у ній участь, шляхом посилення фактору 

наднаціональної енергетичної політики інтеграційного утворення, зміни рин-

кової кон’юнктури і умов торгівлі електроенергією та системними послугами 
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в середині нього. Кінцевою метою інтеграції ЕЕР країн Європи є формуван-

ня спільного пан’європейського ринку електроенергії з високим ступенем 

лібералізації економічних відносин між учасниками ринку, конкуренції в сег-

ментах генерації та постачання, прозорості цін та умов торгівлі, які сприя-

тимуть підвищенню надійності та безпеки енергозабезпечення споживачів, 

оптимізації цін на електроенергію та системні послуги, підвищенню ефектив-

ності використання первинних енергоресурсів, генеруючих і транскордонних 

передавальних потужностей. 

Країни-локомотиви ЄС здійснювали ринкові трансформації (лібераліза-

ційні перетворення відповідно до Першого, Другого та Третього енергетич-

них пакетів ЄС) з початку 90-х років минулого століття, країни Східної Єв-

ропи – на 8–10 років пізніше. Основою міжнародної енергетичної інтеграції 

є уніфікація (конвергенція) інституційного середовища національних ринків, 

трансформація якого в країнах Європи (ЄС та країнах-членах Енергетично-

го Співтовариства) має цільовий наднаціональний характер і формалізу-

ється на вищому рівні у вигляді стратегічних документів (профільних до-

рожніх карт, стратегій, планів), а на нижчому – директив, регламентів та 

рішень (т.з. енергетичні пакети). Вони містять принципи, умови, вимоги та 

механізми трансформації ринків електроенергії. 

Окрім цього, енергетична інтеграція країн Європи на інституційному рівні 

забезпечувалась створенням наддержавних профільних органів регулю-

вання та контролю в енергетиці. Серед них варто виокремити: 

 CEER (Рада європейських національних органів державного регулю-

вання енергетичних ринків), 

 ACER (Агентство зі співробітництва національних органів державно-

го регулювання енергетичних ринків), 

 ENTSO-E (Європейська мережа операторів національних електро-

енергетичних систем). 

Тенденції структурних трансформацій електроенергетичних ринків в 

ЄС. В енергетичній стратегії ЄС, затвердженій від 2010 р., зазначається, що 

внутрішній енергетичний ринок є фрагментованим та не досяг свого потен-

ціалу щодо забезпечення прозорості, доступності та споживчого вибору. 

Відбувається зростання європейських електроенергетичних ТНК, проте 

їхній розвиток гальмується наявністю великої кількості відмінностей у пра-

вилах та процедурах на національних ринках електроенергії. Також спосте-

рігається багато бар’єрів для відкритої та добросовісної конкуренції. Дослі-

дження умов та можливостей споживачів на роздрібних ринках електро-
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енергії свідчить про існування неоптимального споживчого вибору. Біль-

шість ринків електроенергії за своїм масштабом залишаються «національ-

ними», з високим рівнем концентрації та наявністю енергопостачальних 

компаній, що мають фактично монопольне становище. Застосування регу-

льованих цін на електроенергію знижує можливості розвитку конкуренції в 

багатьох країнах. 

Проблемною є імплементація країнами положень Другого енергетич-

ного пакету ЄС від 2003 р. щодо трансформації внутрішнього ринку елек-

троенергії. Зокрема виявлено більш ніж 40 процедур, які порушують від-

повідні норми. Також відзначається, що енергетичні ринки ЄС інституцій-

но стали більш відкритими для забезпечення споживачам можливостей 

доступу до більш надійного та сталого енергопостачання, конкурентних 

цін на електроенергію. Разом з тим передумовою реалізації цього потен-

ціалу є здійснення активної політики, спрямованої на створення більш 

інституційно та інфраструктурно інтегрованого й конкурентного внутріш-

нього ринку електроенергії ЄС. 

Утім аналіз щорічних національних звітів щодо результатів трансформації 

ринків електроенергії, які країни ЄС на обов’язковій основі подають до ACER, 

дозволив виявити тенденцію зростання рівня конкурентності оптових та роз-

дрібних ринків (за показниками Герфіндаля-Хіршмана, сумарної частки ринку 

трьох найбільших компаній, кількості компаній з часткою ринку більше 5%), 

частки біржової торгівлі електроенергією, цінової конвергенції, обсягів міжна-

родної торгівлі електроенергією починаючи з 2010 р. Аналізуючи конкурент-

ність електроенергетичних ринків, можна припустити, що в країнах ЄС ста-

ном на початок 2010 р. переважала олігополістична їхня структура з ознака-

ми монополії. За показником кількості енергопостачальних компаній на 

роздрібних ринках електроенергії європейських країн з часткою ринку більше 

5% спостерігалась наявність від 1 до 7 гравців (табл. 2.1). 

У процесі реалізації країнами ЄС положень Третього енергетичного па-

кету (ухваленого в 2009 р.) упродовж 2010–2011 рр. розподіл національних 

роздрібних ринків електроенергії за цим показником незначно змінився в бік 

підвищення їхньої конкурентності (табл. 2.2). 

Кількість країн, що мають на роздрібному ринку 1–2 енергопоста-

чальні компанії з часткою ринку більше 5%, зменшилась з 9 до 7. Нато-

мість кількість країн, де домінують 3–4 компанії, зросла з 13 до 15 (за 

рахунок Бельгії та Литви). Відповідні статистичні дані за 2013–2014 рр. 

наразі недоступні. 
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Таблиця 2.1 
Розподіл національних роздрібних ринків електроенергії країн Європи 
за показником кількості енергопостачальних компаній з часткою рин-

ку понад 5% станом на початок 2010 р. 
Кількість енерго-

постачальних 
компаній 

Кількість 
країн 

Країни 
Кількість енерго-

постачальних 
компаній 

Кількість 
країн 

1 7 
Франція, Греція, Естонія, 
Латвія, Литва, Кіпр, Мальта 1-2 9 

2 2 Італія, Бельгія 

3 7 
Німеччина, Швеція, Порту-
галія, Чехія, Словаччина, 
Болгарія, Люксембург 

3-4 13 

4 6 
Іспанія, Ірландія, Північна 
Ірландія, Нідерланди, 
Фінляндія, Угорщина  

5 1 Норвегія 

5-7 6 6 4 
Австрія, Польща, Румунія, 
Словенія 

7 1 Данія 

Джерело: побудовано на основі даних CEER36. 

Окрім структурних трансформацій електроенергетичних ринків ЄС, спо-

стерігається конвергенція оптових, передусім біржових, цін на електрое-

нергію, яка є наслідком розвитку регіональної ринкової інтеграції. Зокрема 

в 2014 р. Румунія приєдналась до регіонально інтегрованого ринку Чехії, 

Словаччини та Угорщини, що спричинило зближення рівня її оптових цін на 

електроенергію з цінами на інших трьох ринках37. Нині в ЄС функціонує 21 

регіонально об’єднаний ринок типу «на наступну добу».  

В цінах для промислових споживачів у країнах ЄС спостерігається пос-

тупова конвергенція. Разом з тим різниця в цінах для населення залиша-

ється практично незмінною. Такі відмінності можна пояснити тим фактом, 

що великі промислові споживачі можуть купувати електроенергію на більш 

ліквідному та конкурентному оптовому біржовому та небіржовому ринках, в 

                                                 
36 2010 Annual Report of the European Energy Regulators. URL: 
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/ANNUAL_RE
PORTS/2004/CEER_annual_report_2010%5Bweb%5D.pdf. 
37 Quarterly Report on European Electricity Markets (4thQ 2014). URL: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_el
ectricity_markets_2014_q4.pdf 
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той час як домогосподарства мають значно більш обмежений вибір поста-

чальників. 

Таблиця 2.2 
Розподіл національних роздрібних ринків електроенергії країн Європи 
за показником кількості енергопостачальних компаній з часткою рин-

ку більше 5% станом на початок 2012 р. 
Кількість енерго-

постачальних 
компаній 

Кількість 
країн 

Країни 
Кількість енерго-

постачальних 
компаній 

Кількість 
країн 

1 6 
Франція, Греція, Естонія, 
Латвія, Кіпр, Мальта 1-2 7 

2 1 Італія 

3 7 
Швеція, Бельгія, Нідерлан-
ди, Чехія, Словаччина, Бол-
гарія, Литва 

3-4 15 

4 8 

Німеччина, Іспанія, Ірландія, 
Північна Ірландія, Фінляндія, 
Португалія, Угорщина, Люк-
сембург 

5 2 Данія, Румунія 

5-8 7 
6 4 

Велика Британія, Австрія, 
Польща, Норвегія 

7 -  

8 1 Словенія 

Джерело: побудовано на основі даних CEER38. 

Упродовж 2010–2014 рр. ціни на електроенергію в США та Австралії бу-

ли, як правило, нижчими проти середньоєвропейських. Натомість ціни на 

електроенергію в Японії значно перевищували середньоєвропейський рі-

вень. Такі цінові диспропорції створюють конкурентні переваги для енерго-

містких виробництв у площині їхніх виробничих витрат. Тому підвищення 

ефективності енергетичних ринків може у свою чергу сприяти підвищенню 

міжнародної конкурентоспроможності промисловості. 

Міжнародна торгівля електроенергією. На рис. 2.1 представлено ди-

наміку міжнародної торгівлі електроенергією та цін на інтегрованому субре-

гіональному Центрально-Східному ринку електроенергії (Словаччина, Ру-

мунія, Польща, Угорщина, Словенія, Чехія). 

                                                 
38 2012 Annual Report of the European Energy Regulators. URL: 
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/ANNUAL_RE
PORTS/AR/CEER_AnnualReport2012_v4.pdf 
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Рис. 2.1. Динаміка міжнародної торгівлі та цін на електроенергію на 

регіональному Центрально-Східному ринку 
Джерело: Quarterly Report on European Electricity Markets (2014). URL: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_el
ectricity_markets_2014_q4.pdf. 

Спостерігаються дві протилежні тенденції зростання обсягів міжнарод-

ної торгівлі та зниження базового і пікового рівнів цін, що є результатами 

розвитку ринкової інтеграції, підвищення конкурентності ринку. 

Серед основних сучасних бар’єрів поглиблення міжнародної енергетич-

ної інтеграції країн Європи можна виокремити: 

 існуючі технічні обмеження пропускної спроможності транскордонної 

передачі електроенергії; 

 підключення об’єктів відновлюваної електроенергетики до електрич-

них мереж та їхнє ефективне використання; 

 інституціональні суперечності, зокрема в процесі розробки та узго-

дження кодексів електричних мереж, які регулюють питання умов доступу 

та використання мереж у країнах ЄС. 

Специфіка європейської інтеграції національних ЕЕР проявляється у 

диференційованості темпів та глибини їхньої інституційної трансформації 

(наявності незалежного та ефективного національного регулятора ринку, 

забезпеченні прозорості ринку та відкритості доступу його суб’єктів до ме-

реж та торгівлі, посиленні та захисту прав споживачів, розвитку біржової 

торгівлі електроенергією), динаміки їхньої структури (зокрема конкурентної 
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та технологічної), конвергенції кон’юнктур національних ринків (зокрема 

оптових цін, тарифів на електроенергію) та інтенсивності розвитку зовніш-

ньої торгівлі електроенергетичними товарами (електроенергією, послугами 

її транзиту, системними послугами резервування генеруючих потужностей 

тощо). Ці відмінності пояснюють субрегіональний характер європейської 

інтеграції ЕЕР. Серед основних факторів, що спричиняють зазначені від-

мінності, можна виокремити такі: 

загальні: рівень соціально-економічного розвитку країн; ступінь сфор-

мованості та ефективності їхніх загальноекономічних інститутів; ступінь 

сформованості громадянського суспільства; 

секторальні: конкурентна структура оптових та роздрібних національ-

них ринків електроенергії (відносно високий рівень концентрації ринкової 

влади); структура електроенергетичного балансу, зокрема частка віднов-

люваної електроенергетики у встановлених генеруючих потужностях та 

обсязі виробництва електроенергії; фактичний технічний стан енергетичних 

потужностей, зокрема міждержавних ліній електропередачі; стан та умови 

забезпечення надійності функціонування енергосистем. 

Зазначені відмінності ускладнюють процес формування єдиного ринку 

електроенергії країн ЄС, завершення якого передбачено в 2015 р., та обу-

мовлюють доцільність його забезпечення шляхом розвитку субрегіональної 

енергетичної інтеграції. Вона передбачає поступове зближення та 

об’єднання оптових біржових ринків (market coupling) в рамках окремих груп 

географічно близьких країн Європи з відносно подібними умовами та мож-

ливостями практичної реалізації потенціалу енергетичної інтеграції. В ре-

зультаті уніфікованих лібералізаційних перетворень та наявних транскор-

донних ліній електропередачі створюються умови для подальшої інтеграції 

національних ЕЕР на рівні семи субрегіональних оптових ринків: 

 Центрально-Західної Європи (Австрія, Бельгія, Німеччина, Франція, 

Нідерланди, Швейцарія); 

 Британських островів (Велика Британія, Ірландія); 

 Північної Європи (Данія, Естонія, Фінляндія, Литва, Норвегія,  

Швеція); 

 Апеннінського півострова (Італія); 

 Іберійського півострова (Іспанія, Португалія); 

 Центрально-Східної Європи (Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, 

Словаччина, Словенія); 
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 Південно-Східної Європи (Греція), які є прототипами моделі єдиного 

ринку ЄС. В подальшому субрегіональні ЕЕР мають бути інтегровані в рам-

ках єдиного ЕЕР країн Європи. 

Важливою передумовою інтенсифікації та поглиблення міжнародної ін-

теграції ЕЕР країн ЄС є розвиток біржової торгівлі електроенергією, як най-

більш ліквідного та прозорого сегмента ринку. При цьому біржова торгівля в 

країнах Європи розвивається нерівномірно. Наприклад, у Польщі, як реак-

ція на практично відсутнє її зростання, було законодавчо закріплено 

обов’язковий продаж енергокомпаніями електроенергії в біржовому сегмен-

ті не менше ніж 15%. У річних звітах щодо трансформації національних 

ЕЕР, які країни-члени ЄС подають в ACER, серед інших напрямів, зокрема, 

розкривається прогрес країн у зростанні біржової торгівлі електроенергією. 

Таким чином, дедалі важливішим індикатором у зовнішній торгівлі ста-

ють оптові регіональні біржові ціни електроенергії базового та пікового пе-

ріодів споживання. Найбільшими енергетичними біржами Європи є 

EpexSpot (Франція, Німеччина, Австрія, Швейцарія), NordPoolSpot (Норве-

гія, Швеція, Фінляндія, Данія, Естонія, Латвія, Литва). Також функціонують 

регіональні біржі, наприклад, PXE  (Чехія, Угорщина, Словаччина) та націо-

нальні. Аналіз показує високу подібність динаміки цін на електроенергію, 

що експортується з України та європейських біржових цін. Це у свою чергу 

може свідчити про орієнтацію експортної політики енергокомпаній України 

на цінові тенденції європейських енергетичних бірж. Загалом порівняння 

відповідних рівнів цін показує наявність запасу цінових конкурентних пере-

ваг енергокомпаній України в розмірі близько 20–30%, який може зберег-

тись і навіть зростати в середньостроковому періоді, особливо враховуючи 

девальвацію національної валюти. 

У Європі ціни на електроенергію на біржі є орієнтиром для всіх операцій 

з торгівлі цим товаром. Наприклад, ціна на біржі Nord Рool безпосередньо 

впливає на вартість електроенергії в Балтійському регіоні. Однак необхідно 

враховувати низку факторів, що певним чином впливають на ціну на еле-

ктроенергію навіть за умов біржової торгівлі. Ці фактори ми можемо уза-

гальнити в такі три групи: 

– глобальні події у світі або певних країнах, що так чи інакше відбиваються 

на економіці конкретної країни: ціни на паливо, на квоти CO2, політична ситуа-

ція в країні (зокрема відмова від АЕС у Німеччині), природні стихії;  

– регіональні події, що певним чином відбиваються на розвитку лише 

певного регіону; 
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– локальні обставин, наприклад, відключення деяких електростанцій у 

країні, пошкодження ліній електропередач, сезонність, день/ніч та ін. 

Аналіз досвіду функціонування електроенергетичних бірж у різних  

країнах дозволяє зробити висновок, що створення біржових майданчиків 

має на меті:  

– забезпечення рівного доступу на ринок електроенергії всіх його учас-

ників; проведення біржових торгів відкрито і в суворій відповідності до внут-

рішніх правил біржової торгівлі; 

– гарантування справедливого і прозорого ціноутворення за рахунок 

концентрації попиту та пропозиції на електроенергію, що в подальшому 

сприяє встановленню рівноважної ціни, яка найбільш точно відповідає  

ціновій кон'юнктурі; 

– здійснення торгівлі електроенергією на біржі анонімно; 

– страхування укладених контрактів; 

– щоденну публікацію цін та обсягів продажу електроенергії, що сприяє 

швидкому аналізу ситуації на ринку та прогнозуванню попиту на майбутнє. 

Таким чином, розглядаючи електроенергетичну біржу в Україні як необ-

хідну інституцію, покладаючись на досвід функціонування відповідних  

структур у Європі, відзначимо, що її основні завдання та функції мають  

полягати у такому: 

– вибудовування такого торгового механізму, що сприятиме реалізації 

максимально прозорої системи укладання угод на принципах вільного ціно-

утворення і вільних торгів за встановленими правилами; 

– формування реальних цін на основі взаємодії попиту та пропозиції, 

враховуючи технічні особливості, здійснення постійного моніторингу ціноут-

ворюючих факторів; 

– формування конкурентного середовища для покупців і продавців; 

– надання учасникам біржової торгівлі певних гарантій щодо виконання 

біржових угод; 

– організація та розвиток електронної системи, що забезпечує розвиток 

біржової торгівлі електроенергією;  

– встановлення взаємовигідних зв'язків з міжнародним біржовим співто-

вариством, зокрема поглиблення ринкової інтеграції шляхом участі у біржо-

вій торгівлі електроенергією на європейських майданчиках. 

Через обмеженість потужності транскордонних ліній електропередачі між 

країнами-членами ENTSO-E, їх розподіл здійснюється на основі явних та неяв-

них аукціонів (річних, місячних, добових). Аукціони забезпечують прозорий, 
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недискримінаційний та економічно справедливий розподіл обмежених тран-

спортних потужностей. На основі регіональних біржових ринків та згаданих 

аукціонів здійснюється інтеграція ЕЕР на міжрегіональному рівні. 

Вирішення проблемних питань щодо «вузьких місць» у національних 

електромережах та транскордонних лініях електропередачі, які не дозво-

ляють ефективно реалізувати потенціал міжнародної інтеграції ЕЕР та  

гальмують процес, здійснюється в рамках агрегованих десятирічних планів 

розвитку електромереж країн-членів ENTSO-E (TYDNP), які містять актуа-

льні інноваційно-інвестиційні проекти. Цільовими напрямами проектів є: 

приєднання до мереж електростанцій на ВДЕ; підвищення надійності пос-

тачання електроенергії; диверсифікація електропостачання; скорочення 

технологічних витрат на передачу електроенергії; підвищення пропускної 

спроможності міждержавних ЛЕП. 

Досвід розвинених країн світу, зокрема ЄС, доводить, що лібералізовані, 

але й водночас інституційно сильні ЕЕР є більш ефективні у порівнянні з 

тими, яким притаманний високий рівень державного регулювання. В ре-

зультаті їхньої лібералізації та міжнародної інтеграції ЕЕР, як правило, спо-

стерігається низка таких довгострокових економічних, технічних та еко-

логічних ефектів: 

 зниження рівня середньої ринкової ціни на електроенергію за ра-

хунок активізації конкуренції між генеруючими та між постачальними 

компаніями; 

 конвергенція рівнів цін на національних та регіональних ЕЕР шляхом 

активізації міжнародної торгівлі електроенергією; 

 скорочення потреби в капітальних інвестиціях у резервні генеруючі 

потужності через надання транскордонних системних послуг з резервуван-

ня, технологічного обміну електроенергією між енергосистемами країн ЄС; 

 підвищення якості та надійності електропостачання споживачів; 

 підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресу-

рсів на ЕЕР країн ЄС; 

 зменшення екологічного тиску електроенергетики. 

Ці ефекти виникають у довгостроковому періоді, а в короткостроковому 

– в країнах Східної Європи, як правило, дещо прискорювалось зростання 

цін на електроенергію. Причинами цього є дерегуляція ціноутворення та 

зростання капітального інвестування в секторах генерації, передачі та роз-

поділу електроенергії. 
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Аналіз цін на ринках електроенергії. Найбільше зростання ціни для 

промислових споживачів упродовж 2005–2012 рр. відбулося у Латвії (в 1,7 

раза) та Литві (в 1,28 раза), а найменше – в Румунії (на 8,3%) та Німеччині 

(на 14,7%). Загалом же середньоєвропейська ціна в ЄС-27 упродовж 2005–

2012 рр. зросла на 42,7%, тобто в середньому приблизно на 5,2% щорічно. 

В Україні ціна електроенергії для промислових споживачів 2-го класу напру-

ги упродовж 2007–2012 рр. зросла в 1,51 раза, причому подорожчання про-

довжується в 2013–2015 рр. і очікується надалі. 

Найбільше зростання ціни для населення упродовж 2005–2012 рр. від-

булося у Іспанії (майже в 2 рази), Великій Британії (в 1,92 раза) та Литві (в 

1,71 раза), а найменше – в Португалії (на -15,8%), Італії (на 0,3%), Німеччи-

ні (на 8%) та Франції (на 9%). Загалом же середньоєвропейська ціна в ЄС-

27 у 2005–2012 рр. зросла на 32,5%, тобто в середньому приблизно на 

4,1% щорічно. В Україні ціна електроенергії для населення у 2007–2012 рр. 

зросла в 1,43 раза. Подальшого прискорення динаміки зростання можна 

очікувати в разі поступової мінімізації перехресного тарифного субсидію-

вання. Серед основних факторів динаміки цін на електроенергію в країнах 

Європи варто виокремити такі: підвищення цін на первинні енергоресурси; 

поступове скорочення виробництва відносно дешевшої електроенергії АЕС; 

інтенсифікація використання ВДЕ для виробництва електроенергії при від-

повідній фінансовій державній підтримці (зелені тарифи, пільгове кредиту-

вання тощо); масштабні капітальні інвестиції в розвиток внутрішніх та між-

державних електромереж (відповідний план розвитку мереж ENTSO-E на 

2010–2019 рр. містить 471 проект національного та міжнародного характе-

ру39. За орієнтовними оцінками інвестиції для його реалізації на перші п’ять 

років становитимуть 23–28 млрд євро); інтенсифікація міжнародної конку-

ренції та торгівлі електроенергією. 

Загалом рівень цін на ЕЕР країн ЄС є вищим, ніж в Україні (рис. 2.2). 

При цьому ціна для промисловості в Україні досягла середньоєвропейсько-

го рівня 0,12 дол. США за 1 кВт*год (в цінах і за курсом національної валю-

ти 2012 р.) та є навіть вищою ніж, у Болгарії (0,09), Румунії (0,10), Польщі 

(0,11) (рис. 2.2). Ціна для населення в Україні істотно занижена і компенсу-

ється шляхом перехресного тарифного субсидіювання. Така популістська 

державна політика дає слабкий економічний сигнал до підвищення енерго-

ефективності в секторі домогосподарств, призводить до підвищення нерів-

                                                 
39 Ten-Year Network Development Plan, 2010. URL: https://www.entsoe.eu/system-
development/tyndp/tyndp-2010/ 
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номірності графіка електронавантаження в ОЕС України та погіршення 

умов забезпечення надійної роботи енергосистеми. 

Рис. 2.2. Варіація цін на електроенергію для промислових споживачів 
та населення в 2012 р., дол. США за 1 кВт*год 

Примітка: для коректності порівняння ціни наведені без урахування податків, ве-
личини яких істотно різняться за країнами. 
Джерело: побудовано за даними Євростату та НКРЕКП. 

Значна диференціація цін спостерігається між країнами ЄС: ціни в електро-

профіцитних країнах, як правило, нижчі, ніж в електродефіцитних, а ціни для 

промислових споживачів в більшості країн ЄС в 1,2–1,8 раза нижчі, ніж для 

населення. Серед торговельних партнерів України в електропрофіцитних 

Польщі й Румунії ціни електроенергії нижчі проти електродефіцитних Словач-

чини і Угорщини. Порівнюючи даних табл. 2.3 та рис. 2.2, бачимо, що ціни для 

промспоживачів в останніх двох країнах перевищують відповідні експортні ціни 

електроенергії з України в 2,9 та 2,2 раза. 

З табл. 2.3 видно вкрай важливий інтеграційний ефект зниження цін у дов-

гостроковому періоді внаслідок інтенсифікації конкуренції на лібералізованих та 

інтегрованих ринках ЄС, який можна відстежити через динаміку експортних цін 

на електроенергію з України в країни ЄС та СНД, а також їхнє співвідношення. 

Справедливість цього твердження ґрунтується на тому, що експортні ціни на 

електроенергію з України прив'язуються до біржових цін на оптових ринках ЄС. 

Починаючи з 2009 р. (момент прийняття Третього енергетичного пакету ЄС) 

середня експортна ціна в країни ЄС знижувалась з 0,071 дол. США за 1 кВт*год 
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у 2008 р. до 0,042 дол. США за 1 кВт*год у 2015 р., тобто на 41%. Співвідно-

шення цін також стало знижувалося з 1,73 у 2008 р. до 0,70 у 2015 р.  

Таблиця 2.3 
Динаміка середніх експортних цін на електроенергію з ОЕС України, 

дол. США за 1 кВт*год 
Країна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Польща 0,025 0,028 0,050 0,053 - 0,067 0,044 0,046 0,047 0,041 

Румунія 0,031 0,060 0,062 0,058 0,063 0,08 0,061 0,056 - - 

Словаччина 0,034 0,048 0,080 0,060 0,059 0,072 0,056 0,067 0,049 0,041 

Угорщина 0,035 0,054 0,072 0,057 0,061 0,079 0,058 0,055 0,054 0,042 

Середньозважена 
ціна по країнам ЄС 

0,033 0,050 0,071 0,058 0,061 0,078 0,055 0,054 0,053 0,042 

Білорусь 0,019 0,025 - 0,040 0,045 0,059 0,052 0,062 0,061 0,057 

Молдова 0,024 0,029 0,041 0,049 0,080 0,061 0,056 0,069 0,068 0,068 

РФ 0,016 0,035 - - 0,031 0,029 0,024 0,078 - 0,024 

Середньозважена 
ціна по країнам 
СНД 

0,021 0,030 0,041 0,042 0,044 0,059 0,052 0,064 0,063 0,060 

Середньозважена 
експортна ціна по 
країнам ЄС та СНД 

0,027 0,040 0,060 0,053 0,049 0,068 0,054 0,058 0,057 0,042 

Співвідношення 
експортних цін по 
країнам ЄС та СНД 

1,57 1,67 1,73 1,38 1,39 1,32 1,06 0,84 0,84 0,70 

Джерело: власні розрахунки на основі даних Держстату України. 
Примітка: середні ціни розраховані за даними про вартість електроенергії в цінах 
DAF на основі вантажних митних декларацій, скоригованими за оперативними да-
ними Міненерговугілля України. 

Заслуговує на увагу також і досвід Російської Федерації (РФ), де за схожих 

умов відбувається лібералізація ЕЕР і дещо випереджає відповідні процеси в 

Україні. Внаслідок запровадження механізму двосторонніх договорів, частка 

яких станом на березень 2011 р. охоплює 35% ЕЕР, в середньостроковому 

періоді спостерігається зворотний ефект зростання цін електроенергії для про-

мислових споживачів40. Серед основних чинників, що обумовлюють цей про-

цес, виділяються такі: значні інвестиційні потреби для модернізації та створен-

ня нових енергетичних потужностей (близько 360 млрд дол. США до 2025 р.), 

які закладаються в ціну електроенергії; зростання цін на природний газ; загаль-

ні інфляційні процеси. При цьому ціни та темпи їх зростання є нерівномірними 

                                                 
40 Алексеева, О. Государство не пускает энергию на рынок. .URL: 
http://www.gazeta.ru/financial/2011/03/17/3557685.shtml. 

http://www.gazeta.ru/financial/2011/03/17/3557685.shtml
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за регіонами та групами споживачів41. На наш погляд, крім названих, важливою 

причиною, що провокує зростання цін електроенергії в РФ, й імовірно призво-

дитиме до подібних наслідків в Україні, є невідповідність між інституційними 

передумовами розвитку конкуренції, вільного вибору постачальника кінцевими 

споживачами, з одного боку, та реальною конкурентною структурою ЕЕР – з 

іншого. Подібна цінова динаміка спостерігається і в Польщі, де упродовж кри-

зового 2009 р. ціни на електроенергію для кінцевих споживачів виросли на 32% 

(на 24% для населення та 39% для невеликих промислових споживачів)42. 

Особливості приватизації в електроенергетичному секторі РФ та Украї-

ни полягають у тому, що цей процес відбувається в період, коли рівень  

фізичного зносу основних виробничих засобів електроенергетики досяг 

критичних значень. Масштабна їх модернізація з метою підвищення надій-

ності, економічності, екологічності потребує істотних капітальних інвестицій 

уже у середньостроковому періоді. Таким чином, за умови продовження 

лібералізаційних процесів на ЕЕР залучення інвестицій вимагатиме перед-

бачення ринкових механізмів їх окупності шляхом урахування в ціні елект-

роенергії, що спричинятиме її зростання залежно від цільових параметрів 

ефективності інвестицій, вартості інвестиційних ресурсів. За оцінками  

2012 р. обсяг необхідних інвестицій в електроенергетику України до 2020 р. 

становить 382 млрд грн43. 

2.2. Оцінка ефективності функціонування  
ринку електроенергії України 

Враховуючи підписання в 2014 р. між Україною та ЄС Угоди про асоціа-

цію, яка охоплює широке коло питань, зокрема внутрішні інституційні тран-

сформації, створення зони  вільної торгівлі, напрями секторального, в т.ч. 

енергетичного, співробітництва між Україною та ЄС, необхідно визначити її 

вплив на розвиток ЕЕР України. Оскільки зовнішня торгівля електроенер-

гією України з країнами Східної Європи була повністю лібералізованою і до 

                                                 
41 Кудияров, С. Всегда есть другой путь. Эксперт. 2011. № 27. С. 32–34. 
42 National Report of the Energy Regulatory Office in Poland to the European Commis-
sion in 2010 URL:  http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/ 
EER_PUBLICATIONS/NATIONAL_REPORTS/National%20Reporting%202010/NR_En/
E10_NR_Poland-EN.pdf 
43 Енергетична стратегія України на період до 2030 р. [/ Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України. URL:  http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/ 
doccatalog/list?currDir=50358 



Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища... 

64 

підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (УА), то основними 

каналами впливу УА на електроенергетичний ринок (ЕЕР) України будуть: 

1) внутрішні інституційні перетворення (зміна моделі ринку) та удоско-

налення енергетичної політики; 

2) іноземні інвестиції, фінансування проектів модернізації потужностей 

та розвитку інфраструктури ЄІБ, ЄБРР; 

3) участь у програмах ЄС з економічного співробітництва; 

4) інтеграція ринків та енергосистем України та країн Центрально-

Східної Європи (ст. 338 УА). 

Основоположним документом, який визначає правила організації та функ-

ціонування ЕЕР, доступу до ринку, критеріїв та процедур проведення тен-

дерів, ліцензування, роботи енергосистем країн – членів ЄС та Енергетич-

ного Співтовариства є Директива 2009/72/ЕС «Про загальні правила функ-

ціонування внутрішнього ринку електроенергії». Директива 2005/89/ЕС 

«Щодо заходів із забезпечення безпеки електропостачання та інвестицій в 

інфраструктуру» та Регламент 714/2009 «Стосовно умов доступу до мережі 

транскордонної передачі електроенергії» доповнюють та конкретизують її 

положення щодо доступу до міждержавних мереж передачі електроенергії 

та надійності роботи енергосистем. Разом з тим їхня реалізація можлива за 

умов попередньої імплементації норм Директиви 2009/72/ЕС в національ-

ному законодавстві та реальному секторі. Також значний вплив на електро-

енергетику України матиме екологічна директива 2001/80/ЕС «Про обме-

ження викидів деяких забруднюючих повітря речовин великими спалюваль-

ними установками», яка пізніше була замінена новою директивою 2010 р. 

Імплементація цих директив сприятиме покращенню інвестиційного клімату 

в секторі, розширить можливості економічного співробітництва з ЄС та 

створить умови для інтеграції ЕЕР та енергосистем. 

В основу управління складними соціально-економічними системами чи 

регулювання функціонування такого роду об’єктів мають покладатись від-

повідні цільові орієнтири. Вони за своєю суттю є бажаними результатами 

(ефектами), які планується досягти через прямий чи непрямий вплив на 

об’єкт управління/регулювання. Залежно від рівня управління очікувані ре-

зультати можуть виражатись в узагальненій (бачення, пріоритети) чи дета-

лізованій (цілі, завдання, цільові індикатори тощо) формах. Успішність 

управління/регулювання, таким чином, має оцінюватись за досягнутими 

результатами з урахуванням витрачених на них ресурсів. Загалом еконо-

мічна наука напрацювала великий масив загальних і спеціальних теорети-
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ко-методологічних підходів до оцінювання результативності та ефективнос-

ті, передусім на мікро- та макроекономічному рівнях. Разом з тим мало до-

слідженими залишаються питання вимірювання ефективності (результа-

тивності) функціонування галузевих товарних ринків як цілісних системних 

утворень. Втім розвиток методології оцінювання ефективності галузевих 

товарних, особливо енергетичних, ринків значно актуалізується в сучасних 

умовах інтенсифікації глобальних ринково-економічних трансформацій, 

міжнародної інтеграції, оскільки ці процеси можуть істотно змінювати на-

прями економічної та енергетичної політики країн, інституційні умови функ-

ціонування та тенденції розвитку внутрішніх ринків. 

Товарні ринки за своєю природою є складними динамічними соціально-

економічними утвореннями, що взаємодіють між собою та іншими ринками, 

істотним чином впливають на ефективність національних економік, визнача-

ють напрями та інтенсивність структурних зрушень, динаміку економічного 

зростання в країнах. Галузеві товарні ринки виступають об’єктами не управ-

ління, а державного регулювання, тобто прямого чи опосередкованого впли-

ву на процеси їхнього функціонування та розвитку як цілісних утворень чи 

окремих суб’єктів, наприклад, виробників, постачальників, споживачів. В 

окремих сферах, зокрема в енергетиці, регулювання може набувати наддер-

жавного міжнародного чи навіть глобального виміру. В цьому контексті про-

блемним питанням є також оцінювання ефективності регулювання ринків. 

Вона опосередковано може визначатись через оцінювання ефективності функ-

ціонування самих енергетичних ринків. Отримані оцінки у свою чергу надава-

тимуть інформаційно-аналітичну основу для удосконалення державної полі-

тики, пошуку більш ефективних форм і методів регулювання. 

На теоретичному рівні питання результативності функціонування товар-

них ринків у мікроекономічному контексті розглядаються у роботах Дж. 

Сломана, Ф. Шерера, Д. Росса та ін. Разом з тим ними не враховано галу-

зеву специфіку енергетичних ринків. В наукових роботах російських фахів-

ців44, присвячених проблематиці функціонування енергетичних ринків РФ, 

застосовано обмежений критеріальний та не деталізований до рівня кількі-

сних показників підхід. Таким чином, існує актуальність розробки науково-

методичного підходу до якісно-кількісного оцінювання ефективності елект-

роенергетичних ринків з урахуванням адаптації зазначених підходів до спе-

цифіки ЕЕР та деталізації показників результативності. 

                                                 
44 Гительман Л., Ратников Б. Уроки реформы в электроэнергетике: иллюзии, про-
счеты, перспективы. Вопросы экономики. 2013. № 12. С. 109–122. 
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Важливими рисами товарних ринків є їхня системна та інституційна 

природа. Обґрунтуємо коректність твердження, що ринок електроенергії є 

системою через перевірку притаманності йому системних ознак (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 
Характеристика електроенергетичного ринку як системи 

Ознаки системи Характеристика ринку електроенергії 

Система має 
складатись з 
певної множини 
елементів (частин, 
компонентів, 
блоків) 

Ринок електроенергії складається з груп учасників: генеруючі 
компанії, розподільчі компанії (обленерго та міськенерго), 
постачальні компанії, споживачі. 
Учасниками ринку з окремим статусом є компанії ДП НЕК 
«Укренерго» (виконує функції оператора магістральних ЛЕП 
та диспетчеризації роботи ОЕС України), ДП «Енергоринок» 
(оператор оптового ринку). 
Державне регулювання ринку електроенергії здійснює неза-
лежний орган НКРЕКП 

Елементи системи 
мають знахо-
дитись у певних 
взаємозв’язках 

Учасники ринку електроенергії у вертикальному розрізі 
пов’язані виробничими (виробництво та транспортування 
електроенергії) та комерційними (торговельними, фінансови-
ми, інформаційними) зв’язками. В горизонтальному розрізі 
між генеруючими та між постачальними компаніями існують 
конкурентні відносини. 
НКРЕКП пов’язано з учасниками ринку через пряме та не-
пряме регулювання їхньої діяльності, виконання дозвільних 
та погоджувальних функцій 

Система має бути 
цілісною 

Цілісність ринку електроенергії обумовлюється сталістю пря-
мих та непрямих зв’язків між його учасниками, їхньою 
взаємозалежністю, наявністю відповідного нормативно-
правового забезпечення функціонування електроенергетич-
ного ринку як цілісної системи, неможливістю функціонування 
окремих учасників ринку поза його інституційними межами, 
цілісністю Об’єднаної енергетичної системи України 

Система повинна 
мати набір 
функцій 

Ринок електроенергії має виконувати фундаментальні функції 
товарних ринків (регулюючу, стимулюючу, посередницьку, 
сануючу, розподільчу, інформаційну) та спеціальні функції, 
зокрема забезпечення надійності електропостачання спожи-
вачів 

Кожна система 
має входити в 
ієрархію систем і 
утворювати підси-
стеми 

Ринок електроенергії є елементом системи вищого рівня – 
ринку енергоресурсів України (ринок газу, вугілля, електро-
енергії, нафти і нафтопродуктів), який у свою чергу є компо-
нентом системи національної економіки. Національна еко-
номіка є елементом системи макрорегіональної (країни Євро-
пи) або світової економіки 
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Закінчення табл. 2.4 
Ознаки системи Характеристика ринку електроенергії 

Функціонування 
системи має бути 
цілеспрямованим 

Наявність корпоративних цілей у окремих учасників ринку 
електроенергії (наприклад генеруючих, постачальних ком-
паній), пов’язаних з їхньою ринковою діяльністю, не варто 
ототожнювати з цілями функціонування ринку електроенергії 
як системи. Цілеспрямованість функціонування електроенер-
гетичного ринку є важливою передумовою ефективності його 
регулювання, трансформування та розвитку. Разом з тим 
формалізація цілей лібералізаційного трансформування рин-
ку електроенергії України досі є актуальною 

Система повинна 
мати межі 

Внутрішній ринок електроенергії має географічні та інфра-
структурні, визначені розвитком електричних мереж, межі. 
Інституційні його межі визначені законодавством України що-
до забезпечення функціонування ринку електроенергії 

Системі має бути 
притаманна 
здатність до  
розвитку і самоз-
береження 

Ринку електроенергії притаманний розвиток в технологічному 
(нові технології виробництва, передачі, зберігання електро-
енергії, управління енергетичними процесами тощо) та інсти-
туційному (відбувається трансформація організаційної струк-
тури та правил ринку, форм і методів його регулювання, 
відповідні структурні зрушення, процеси міжнародної ринко-
вої інтеграції) розрізах, спрямований на підвищення ефектив-
ності діяльності його суб’єктів та функціонування ринку як 
цілісного утворення 

Джерело: складено автором на основі ознак систем, запропонованих у45. 

Таким чином, можна стверджувати, що ринку електроенергії України 

притаманні всі основні ознаки систем. З урахуванням системної та інститу-

ційної природи ринку електроенергії ефективність його функціонування не 

варто зводити до визначення ефективності окремих його елементів. 

Досвід країн ЄС. В практиці оцінювання результативності ринків елект-

роенергії ЄС можна вирізнити два підходи. Перший полягає у проведенні 

моніторингу функціонування більш як 50-ти товарних ринків ЄС-28, Ісландії 

та Норвегії46. Оцінювання ринку зводиться до визначення інтегрального 

                                                 
45 Эффектометрия: Популярные очерки. Киев: Феникс, 2005. 240 с. С. 27–28. 
46 Market Monitoring in EU. URL: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/ 
consumer_scoreboards/market_monitoring/index_en.htm.; Monitoring Consumer Mar-
kets in the European Union, 2013.URL: http://ec.europa.eu/consumers/ 
consumer_evidence/consumer_scoreboards/market_monitoring/docs/ 
consumer_market_monitoring_2013_part_1.pdf 
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індикатора результативності ринку (англ. Market Performance Indicator (M?-

PI)), який містить чотири компоненти: 

1) простота й доступність порівняння товарів і послуг; 

2) довіра споживачів до постачальних компаній, зокрема, що їхня ді-

яльність відповідає правилам захисту споживачів; 

3) наявні проблеми та рівень скарг споживачів; 

4) рівень задоволення споживачів та їхніх очікувань. 

Інтегральний індикатор MPI може набувати значень від 0 до 100, а його 

компоненти – від 0 до 10. Для окремих товарних ринків, зокрема електрое-

нергетичного, застосовується ще один вимір – можливість вибору та зміни 

споживачами енергопостачальної компанії. Такі дослідження («Табло спо-

живчих ринків», «Consumer Markets Scoreboard») основані на регулярних 

соціологічних опитуваннях споживачів країн ЄС щодо їхньої оцінки функці-

онування товарних ринків. За результатами досліджень 2013 та 2014 рр. у 

звітах зазначається, що ринки електроенергії і газу ЄС залишаються недо-

статньо ефективними, через складність у порівнянні альтернативних про-

позицій, виборі постачальника, реалізації можливості зміни постачальника 

та відносно незначної кількості фактичних змін споживачами енергопоста-

чальної компанії47. 

У другому підході в країнах ЄС на рівні державних енергетичних регуля-

торів для ринків електроенергії та газу вимірюються величини показників, 

які характеризують: 

 конкурентну структуру (кількість енергопостачальних компаній з част-

кою ринку більше 5%, сумарна частка ринку трьох або чотирьох найбільших 

енергопостачальних компаній, індекс Герфіндаля-Хіршмана); 

 функціонування внутрішніх ринків (динаміка та співвідношення цін на 

електроенергію між національними ринками, групами споживачів; кількість 

випадків добровільної зміни споживачами енергопостачальної компанії); 

 зовнішньоторговельні процеси (обсяги зовнішньої торгівлі електро-

енергією, тарифи на транскордонну передачу тощо). 

Всі ці кількісні показники результативності ринків містяться в щорічних 

звітах про функціонування та розвиток внутрішніх ринків електроенергії та 

газу, які подаються країнами в європейське Агентство зі співробітництва 

енергетичних регуляторів (ACER). За результатами їхнього контролю від-

                                                 
47 Monitoring Consumer Markets in the European Union, 2013.URL: 
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/market_mo
nitoring/docs/consumer_market_monitoring_2013_part_1.pdf 
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бувається корегування політики державного регулювання енергетичних 

ринків з метою виконання секторальних нормативно-правових (директив, 

регламентів), стратегічних (енергетична стратегія ЄС, дорожня карта до 

2050 р.) документів, національних планів, досягнення визначених цільових 

характеристик ринків. Не заперечуючи доцільність використання описаних 

вище підходів, зазначимо, що вони не покривають повністю специфіки про-

цесів функціонування ЕЕР, зокрема в частині оцінювання надійності елект-

ропостачання споживачів, інвестиційної привабливості ринку, екологічної 

складової виробництва електроенергії та ін. 

В теорії системного аналізу приймається положення, що ефективність 

системи визначається її корисністю у досягненні цілі48. При цьому відзнача-

ється, що ціль є основним системоутворюючим фактором та засобом інтег-

рації елементів системи і їхніх дій. Товарні ринки як організовані формуван-

ня створюються для виконання певних функцій, тому, на наш погляд, їхню 

ефективність доцільно оцінювати через визначення успішності (повноти, 

якості, гнучкості, швидкості) виконання ними цих функцій. Спираючись на це 

ефективність галузевих товарних ринків може бути оцінена шляхом засто-

сування системно-функціонального підходу, який ґрунтується на кількісно-

му оцінюванні ступеня та якості виконання галузевим товарним ринком сво-

їх фундаментальних (регулюючої, стимулюючої, посередницької, сануючої, 

розподільчої, інформаційної) та спеціальних функцій. Останні можуть вини-

кати залежно від особливостей товарних ринків, їхнього взаємозв’язку з 

іншими ринками, ступеня впливу на національну економіку, зокрема на пе-

редумови економічної безпеки. Системно-функціональний підхід відрізня-

ється від функціонального тим, що враховує взаємозв’язки між окремими 

функціями ринку електроенергії як системи. 

Характеристика фундаментальних функцій товарних ринків наведена в 

табл. 2.5. 

Для надання кількісної оцінки ефективності ринку електроенергії доціль-

но виразити результати виконання його функцій через конкретні статистичні 

та аналітичні показники. 

Л. Гітельман та Б. Ратніков49 в рамках оцінювання «суспільної ефектив-

ності російського ринку електроенергії» пропонують опиратись на такі кри-

                                                 
48 Лямець, В.І., Тевяшев, А.Д. Системний аналіз. Вступний курс. 2-ге вид., перероб. 
та допов. Харків: ХНУРЕ, 2004. – 448 с. С. 214. 
49 Гительман, Л., Ратников, Б. Уроки реформы в электроэнергетике: иллюзии, про-
счеты, перспективы. Вопросы экономики. 2013. № 12. С. 109–122. 
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терії: залучення інвестицій та їх реалізація в прогресивних енерготехнологі-

ях; бездефіцитність балансів енергії та потужності; суспільно прийнятні ціни 

на електроенергію (потужність); надійність електропостачання та системна 

надійність; вільний вибір споживачем варіанта електропостачання і поста-

чальника електроенергії (потужності). Не заперечуючи загалом запропоно-

ваного авторами підходу, на наш погляд, виходячи з фундаментальних і 

спеціальних функцій ринку електроенергії, з урахуванням галузевих особ-

ливостей та міжгалузевих зв’язків, оцінку результативності електроенерге-

тичного ринку доцільно розширити та деталізувати. Пропонується здійсню-

вати оцінку за такими критеріями та показниками (табл. 2.6): 

Таблиця 2.5 
Характеристика фундаментальних функцій товарних ринків 

Функція ринку Характеристика 

Регулююча 

Ринок є найбільш досконалим механізмом саморегулювання то-
варного виробництва, формування основних пропорцій суспільно-
го відтворення й розподілу ресурсів між окремими регіонами й 
секторами економіки. Він визначає «що», «скільки», «коли», «для 
кого» і «як» виробляти чи продавати. Він регулює структурні зміни 
в економіці. Ринкова конкуренція шляхом переливу капіталу між 
галузями сприяє формуванню оптимальної структури економіки, 
дає можливість розвиватися найбільш перспективним її секторам 

Стимулююча 

Ринок є стимулятором економічного розвитку, прискорення науко-
во-технічного й суспільного прогресу, примушує виробників ство-
рювати суспільно корисні, необхідні споживачам товари з най-
меншими витратами ресурсів. Спонукає виробників використо-
вувати науково-технічні та інші нововведення, знижувати витрати 
на виробництво продукції, покращувати якість товарів і послуг 

Посередницька 

У ринковій економіці споживач має можливість вибору оптималь-
ного постачальника продукції, а продавець – найбільш прийнятно-
го покупця. Таким чином, посередницька функція є важливою пе-
редумовою для виконання ринком стимулюючої, розподільчої та 
регулюючої функцій 

Ціноутворююча 

В результаті постійної взаємодії попиту та пропозиції на товарних 
ринках утворюються ринкові ціни, які сприяють їхньому кількісному 
та якісному збалансуванню; посилюється зв'язок між ціною і 
вартістю товарів, що стає більш чутливим до змін у виробничих 
технологіях, споживчих потребах та очікуваннях,  конкурентному 
середовищі 

Сануюча 

Через ринкову конкуренцію відбувається очищення суспільного 
виробництва від економічно слабких, нестійких, нежиттєздатних 
підприємницьких структур і, навпаки, активно стимулюється ро-
звиток ефективних 
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Закінчення табл. 2.5 
Функція ринку Характеристика 

Розподільча 
Ринок сприяє ефективному розподілу та використанню ресурсів, 
сталості розвитку та безперервності відтворення пропорцій, зба-
лансованості економічного зростання 

Інформаційна 

Ринок є джерелом інформації про поточний стан економіки, необ-
хідної його суб'єктам. Через ціни, які постійно змінюються, ринок 
подає об'єктивну інформацію про кількість, асортимент і якісні ха-
рактеристики товарів і послуг, які обертаються на ринку. У резуль-
таті виробники можуть порівнювати свої індивідуальні витрати з 
витратами конкурентів; споживачі – величину своїх доходів з ринко-
вими цінами, можливостями задовольнити свої потреби 

Джерело: складено автором на основі загальноприйнятих в економічній теорії фун-
даментальних функцій ринку. 

Таблиця 2.6 
Взаємозв’язок фундаментальних і спеціальних функцій ринку  

електроенергії та оціночних критеріїв і показників його ефективності 
Функції ринку 
електроенергії 

Критерії ефективності 
ринку 

Показники ефективності ринку 

Регулююча 

 масштаб 
внутрішнього ринку 

 обсяг виробництва, споживання, 
експорту, імпорту електроенергії 

 структура (конку-
рентна, технологічна) 
та концентрація 
внутрішнього ринку  

 кількість учасників, кількість компаній 
з часткою ринку більше 5%, сумарна 
частка ринку трьох найбільших компаній, 
індекс Герфіндаля-Хіршмана 

Стимулююча 

 інноваційно-
інвестиційна актив-
ність учасників ринку 

 обсяг модернізованих та новоуведе-
них генеруючих потужностей в енергоси-
стемі упродовж року, частка прогресивних 
технологій у виробництві електроенергії, 
частка відновлюваної енергетики у елек-
тробалансі країни 

 стимулювання 
енергоефективності 
кінцевих споживачів 

 питомі витрати електроенергії, енер-
гомісткість ВВП 

 ефективність 
використання ре-
сурсів 

 питомі витрати палива електро-
станціями, ККД, коефіцієнт використання 
встановленої потужності, технологічні 
втрати електроенергії 

 екологічна ефек-
тивність виробництва 
електроенергії 

 обсяг викидів електростанціями у 
CO2-еквіваленті на 1 кВт-год 
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Закінчення табл. 2.6 
Функції ринку 
електроенергії 

Критерії ефективності 
ринку 

Показники ефективності ринку 

Посередницька 
 ринкова влада 
споживачів  

 кількість змін споживачами поста-
чальників електроенергії упродовж року 

Ціноутворююча 

 економічність 
виробництва та 
транспортування 
електроенергії 

 структура, динаміка, варіація, 
міжнародні зіставлення операційних вит-
рат та цін на електроенергію; 

 частка біржової торгівлі електро-
енергією 

Розподільча 

 економічна ефек-
тивність господарюю-
чих суб’єктів ринку  

 рентабельність енергокомпаній 

 вплив сектора на 
суміжні ринки та 
національну еко-
номіку  

 частка внеску у ВВП, держбюджет, 
зайнятість, зовнішню торгівлю країни 

Забезпечення 
надійності 
електропоста-
чання 

 надійність елек-
тропостачання 

 величина резервних потужностей в 
енергосистемі, імовірність дефіциту ак-
тивної електричної потужності (LOLP), 
величина «недопоставленої» електро-
енергії (ENS) 

Примітка: сануюча функція ринку реалізується через посередницьку (коли спожи-
вачі відмовляються від товарів чи послуг певної компанії на користь іншої, більш 
конкурентоспроможної) та проявляється через регулюючу (в результаті вибору 
споживачів змінюється кількість компаній на ринку, розподіл часток ринку тощо). 
Результати виконання ринком інформаційної функції важко виразити в кількісних 
показниках, тому можуть застосовуватись такі підходи, як якісна експертна оцінка, 
соціологічні опитування. 
Джерело: складено автором.  

Ефективність функціонування деяких товарних ринків істотно залежить 

від ефективності їх регулювання та якості інституційного забезпечення. Зо-

крема модель організації, структура ринку електроенергії (конкурентна, тех-

нологічна), ступінь, форми і методи регулювання визначають передумови 

його ефективності. Це, з одного боку, пояснюється суперечностями еконо-

мічних інтересів окремих учасників ринку між собою або корпоративних та 

національних інтересів і політик, а з іншого – виникненням небажаних дис-

пропорцій чи дисбалансів на електроенергетичних ринках, що обумовлює 

необхідність зовнішнього регулюючого впливу. 
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Електроенергетичний сектор України все ще характеризується відносно 

високим виробничим та ресурсним потенціалом (поклади вугілля, урану), 

має потужні транскордонні електричні зв’язки для передачі електроенергії. 

Разом з тим через низку причин, передусім ринково-економічного та фінан-

сового характеру, наявні виробничі та транспортні ресурси використову-

ються не оптимально, зазнають подальшого істотного фізичного зносу. Це 

спричиняє зниження економічної ефективності виробництва, передачі та 

споживання електроенергії, надійності електропостачання, екологічності 

сектора. Через зарегульованість та непрозорість ринку електроенергії низь-

кою є інвестиційна активність, яка не забезпечує не лише інноваційний роз-

виток сектора, а й просте відтворення основних засобів (свідченням чого є 

аварії на Вуглегірській, Луганській ТЕС та ін.). Також погіршує інвестиційний 

клімат відсутність чіткого бачення шляхів і наслідків трансформації ринку 

електроенергії відповідно до міжнародних зобов’язань України (Третього 

енергетичного пакета, Договору про заснування Енергетичного Співтовари-

ства). Існуючі на ринку електроенергії істотні цінові диспропорції між гене-

руючими компаніями, групами споживачів не створюють економічних сти-

мулів для підвищення енергетичної ефективності виробництва та спожи-

вання електроенергії, породжують зростання ланцюгової заборгованості та 

трансакційних витрат на ринку. Наведені проблеми свідчать про досить 

низьку результативність на електроенергетичному ринку та ефективність 

його регулювання. 

Модель економічних  відносин між учасниками електроенергетичного 

ринку України, яка склалася у середині 90-х років минулого століття і три-

ває досі, призводить до вичерпання ресурсу та неминучої деградації секто-

ра. Сучасні форс-мажорні обставини в економіці та енергетиці України про-

явили вразливі точки сектора в контексті надійності енергопостачання та 

значно загострили перманентні технічні, організаційні й економічні його 

проблеми. Наведені проблеми свідчать, що ринок електроенергії України є 

неефективним, оскільки не виконує повною мірою своїх функцій (посеред-

ницької, регулюючої, стимулюючої, інформаційної). Також можна констату-

вати, що на ньому існує «інституційна монополія» державних органів регу-

лювання, оскільки своїми повноваженнями, рішеннями та діями Міненерго-

вугілля та НКРЕКП істотно впливають на умови конкуренції (ціноутворення 

та торгівлі електроенергією) та структуру ринку. Проявами низької ефекти-

вності ринку є: неможливість вибору постачальника споживачами; відсут-

ність ринково-економічних стимулів для інноваційного розвитку енергоком-
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паній та оптимізації операційних витрат; несприятливий інвестиційний клі-

мат у секторі; низький рівень екологічності виробництва та надійності енер-

гопостачання. Такий стан головним чином спричинений невідповідністю 

ринку електроенергії сучасним вимогам: 1) відкритості; 2) прозорості; 3) кон-

курентності; 4) адаптивності. Підвищити ефективність внутрішнього ринку 

електроенергії можна за рахунок міжнародної інтеграції. 

2.3. Гармонізація інституційної структури  
та регулювання ринку електроенергії України  
в умовах міжнародної інтеграції 

Поточна модель формальних і неформальних економічних відносин та 

регулювання ринку, започаткована в середині 90-х років минулого століття, 

упродовж останніх двох десятиліть влаштовувала окремих його агентів (на-

селення, деякі генеруючі компанії та владні установи), які отримували пре-

ференції і були зацікавлені в її збереженні. Разом з тим можна констатува-

ти, що сучасні умови функціонування електроенергетики й ринку електрое-

нергії не влаштовують всі основні сторони відносин: виробників, 

споживачів, державу. Надзвичайно висока зарегульованість економічної 

діяльності енергокомпаній у сферах ціноутворення, інвестування та торгівлі 

обумовлює їхнє бажання і готовність підтримати та прискорити реформи у 

напрямі лібералізації та забезпечення прозорості ринку, що зокрема перед-

бачено Директивами 2009/72/ЄС про загальні правила функціонування вну-

трішнього ринку електроенергії, 2005/89/ЄС про забезпечення надійності 

енергопостачання споживачів та безпеки інвестування в об’єкти електрое-

нергетики та Регламентом 714/2009 про умови доступу до мережі транскор-

донної передачі електроенергії. Тому ситуація, що склалася, відкриває «вік-

но можливостей» для якісного реформування ринку, яке полягає у поєд-

нанні готовності всіх учасників ринку електроенергії до реформи та 

зовнішньої політичної і економічної її підтримки збоку ЄС. 

Трансформація ринку електроенергії України в середньо- та довгостро-

ковому періодах найбільш імовірно визначатиметься інтеграційними факто-

рами інституційного характеру, зокрема взятими зобов’язаннями в рамках 

участі України у договорі про заснування Енергетичного Співтовариства та 

Угоді про асоціацію з ЄС щодо реформування ринку електроенергії відпо-

відно до положень Третього енергетичного пакета ЄС. Передумови ефек-
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тивної участі України в процесах міжнародної інтеграції ринків електроенер-

гії можна згрупувати у такі напрями: 

 інституційна зрілість (трансформація інститутів державного та не-

державного регулювання для забезпечення прозорості, відкритості та не-

дискримінаційності функціонування ринку електроенергії); 

 структурна оптимальність (наявність достатньої кількості гравців на 

ринку для підтримання його конкурентності та  ліквідності; оптимальна тех-

нологічна структура для забезпечення гнучкості пропозиції електроенергії, 

якості та надійності електропостачання); 

 інфраструктурна готовність енергосистеми (відповідний технічний 

стан, внутрішній та зовнішній пропускний потенціал електричних мереж); 

 ринково-економічний потенціал агентів ринку (здатність до діяльності 

в умовах інтенсивної конкуренції, інноваційно-інвестиційної активності та 

технічної модернізації, управлінської гнучкості). 

Досвід країн ЄС свідчить, що державне регулювання є важливим еле-

ментом інституційного середовища та ефективності функціонування навіть 

лібералізованих ринків електроенергії. В Україні державне регулювання в 

електроенергетиці доцільно зосередити не на визначенні та жорсткому ре-

гулюванні цін на електроенергію, а на створенні умов для розвитку та підт-

римки добросовісної конкуренції енергогенеруючих та постачальних компа-

ній, стимулюванні скорочення витрат природних монополій, в т.ч. за раху-

нок забезпечення реальної незалежності регулюючого державного органу в 

енергетичній сфері. 

Варто зазначити, що за відсутності наведених вище передумов можуть 

виникати певні суперечності та ризики несистемної хаотичної лібералізації 

й інтеграції ринку електроенергії України, особливо на початкових етапах, 

до яких варто віднести такі: 

 забезпечення надійності роботи енергосистеми при підвищенні кон-

куренції (зростання кількості гравців ринку та комерційних відносин (кон-

трактів) підвищує ступінь невизначеності та ризику); 

 концентрація ринкової влади шляхом укріплення кількох великих 

компаній або компанії – національного лідера, тобто формування олігополі-

стичного ринку з ознаками ринкового домінування, що створюватиме пере-

думови для виникнення картелю та обмеження конкуренції; 

 зростання цін на електроенергію в коротко- та середньостроково-

му періодах через їхню дерегуляцію та нарощування капітальних інвес-
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тицій суперечить очікуваному зниженню цін внаслідок інтенсифікації 

конкуренції; 

 застосування дискримінаційного ціноутворення та умов торгівлі вер-

тикально-інтегрованими компаніями щодо енергопостачальників та кінце-

вих споживачів; 

 інтенсифікація конкуренції та інвестування (передумовою гарантова-

ного і швидкого повернення інвестицій є концентрація ринку та надійність 

збуту, що суперечить політиці стимулювання конкуренції); 

 конкуренція та економія на масштабах (економічна ефективність ви-

робництва електроенергії); 

 конкуренція та зростання трансакційних витрат на ринку; 

 часткове витіснення з внутрішнього ринку електроенергії вітчизняних 

генеруючих та постачальних компаній імпортерами. 

З метою використання переваг розвитку зовнішньої торгівлі електроенер-

гетичними товарами, реалізації інноваційно-інвестиційного потенціалу та 

мінімізації інтеграційних ризиків можна запропонувати пріоритетні завдання 

трансформації ринку електроенергії України, спрямовані на виконання між-

народних зобов’язань України та підвищення його ефективності, скомпону-

вавши їх у такі групи: 

1. Створення умов для підвищення конкурентності й ліквідності оптового 

та роздрібного ринків електроенергії (6–8 енергокомпаній з часткою ринку 

більше 5%): 

 завершення приватизації генеруючих та розподільчих компаній; 

 важливим для посилення конкуренції на оптовому та роздрібному 

ринках електроенергії України є відокремлення функцій розподілу та поста-

чання електроенергії. Враховуючи, що обленерго та інші ліцензіати підпри-

ємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальни-

ми) електромережами є власниками цих мереж, доцільно залишити за ними 

функцію розподілу електроенергії, а функція постачання має перейти до 

постачальних компаній, які у свою чергу можуть бути їхніми торговельними 

представництвами, разом з тим формально незалежними від них – т.з. пос-

тачальник останньої інстанції або гарантований постачальник, що не супе-

речить Директиві 2009/72/ЄС; 

 для забезпечення відкритості, прозорості, недискримінаційності та 

конкурентності ринку електроенергії, зокрема доступу третіх сторін до енер-

гетичної інфраструктури та системи торгівлі електроенергією, важливим є 
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розробка та затвердження інтегрованого документа – Кодексу електричних 

мереж України, що визначатиме умови та правила доступу національних та 

іноземних суб’єктів ринку електроенергії до електричних мереж, підключен-

ня нових генеруючих потужностей, особливо з використанням ВДЕ, та спо-

живачів (з урахуванням Регламенту ЄС 714/2009)); 

 можливість вибору/зміни кінцевими споживачами енергопостачальної 

компанії та можливість вибору енергопостачальними компаніями виробників 

електроенергії для укладання договорів купівлі-продажу електроенергії; 

 з урахуванням досвіду країн ЄС для підвищення конкурентності, про-

зорості та недискримінаційності ринку електроенергії України, його дерегу-

ляції, підвищення ліквідності та ефективності важливим є створення перед-

умов та запровадження біржової торгівлі електроенергією з подальшою 

інтеграцією у регіональні біржові ринки ЄС, передусім Центрально-Східної 

Європи (Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія). 

2. Забезпечення прозорості правил, методик та процесів ринку: 

 публічність та однозначність умов доступу до електроенергетичної 

інфраструктури та торгівлі (Кодекс електричних мереж та Правила ринку 

електроенергії України); 

 конкурентне та недискримінаційне ціноутворення на оптовому та ро-

здрібному ринках електроенергії, що ґрунтується на економічно обґрунто-

ваних витратах і забезпечує нормальний рівень рентабельності для іннова-

ційно-інвестиційного розвитку енергокомпаній; 

 якнайшвидше законодавче закріплення статусу та функцій націо-

нального регулятора ринку (НКРЕКП) у вигляді відповідного Закону України 

та забезпечення його реальної незалежності шляхом поглиблення інтегра-

ції в європейські профільні організації, зокрема Агентство зі співробітництва 

енергетичних регуляторів (ACER), Європейську мережу операторів системи 

передачі електроенергії (ENTSO-E) та Енергетичне співтовариство з метою 

посилення контролю наддержавних інституцій за діяльністю НКРЕКП та 

активізації міжнародного співробітництва, використання можливостей 

отримання технічної допомоги; 

 розробка, затвердження і публікація всіх методик, які використовує 

НКРЕКП для регулювання ціноутворення, передусім для визначення обме-

ження граничної ціни системи в оптовому ринку електроенергії, визначення 

відпускних цін для АЕС, ГЕС, ГАЕС, ТЕЦ; 
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 державне регулювання природних монополій у секторах передачі та 

розподілу електроенергії доцільно будувати на принципах стимулюючого 

регулювання. Апробацію стимулюючого регулювання варто здійснювати 

упродовж кількох років у формі пілотних проектів на обленерго, які відпові-

дають критеріям переходу на стимулююче тарифне регулювання. Загалом 

запровадження стимулюючого регулювання може сприяти оптимізації опе-

раційних витрат енергетичних компаній; підвищенню якості послуг транспор-

тування та постачання електроенергії; залученню капітальних інвестицій в 

модернізацію та нове будівництво енергетичних потужностей. 

3. Використання переваг інтеграційних процесів: 

 активізація міжнародної торгівлі електроенергією та надання транс-

кордонних системних послуг (резервування генеруючих потужностей, тран-

зит електроенергії, технологічний обмін електроенергією для підтримки 

надійності енергосистем) шляхом інтеграції енерегосистем України та країн 

ЄС (ENTSO-E); 

 інвестиції та довгострокове кредитування на вигідних умовах для ре-

алізації проектів модернізації, інтелектуалізації генеруючих потужностей та 

електричних мереж, будівництва нових електроенергетичних об’єктів, не-

обхідних для забезпечення надійності функціонування ОЕС України; 

 технічна допомога ЄС щодо реформування ринку електроенергії, зо-

крема на основі всебічного оцінювання його наслідків. 

Реалізація перших двох груп зазначених завдань практично не потребує 

залучення фінансових ресурсів, зокрема бюджетних. 

Загалом імплементація положень Угоди про асоціацію породжує сер-

йозні виклики для суб’єктів ринку електроенергії та органів державного 

регулювання, пов’язані з істотними змінами інституційного середовища 

та правил гри на ринку. В процесі лібералізації можна очікувати підви-

щення прозорості та конкурентності оптового і роздрібного ринків, неди-

скримінаційності державного регулювання, застосування ринкових 

принципів ціноутворення і торгівлі електроенергією та системними пос-

лугами. Ці зміни, з одного боку, даватимуть позитивні сигнали енер-

гокомпаніям України для активізації інвестиційної діяльності у середньо-

строковому періоді, а з іншого – вимагатимуть підвищення ефективності 

економічної діяльності виробників та постачальників електроенергії за 

рахунок активізації міжнародної конкуренції. Зближення кон’юнктур рин-
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ків електроенергії України та країн ЄС залежатиме від глибини та темпів 

інтеграції ринків та енергосистем. 

На виконання положень Директиви 2003/54/ЄС та Регламенту 1228/2003 

(Другий енергетичний пакет ЄС) в Україні був розроблений і 24.10.2013 р. 

ухвалений Закон України №663 «Про засади функціонування ринку  

електричної енергії України». Відповідно до цього закону на ринку електро-

енергії України передбачались такі зміни: 

 зміна структури та організації функціонування поточної моделі рин-

ку електроенергії шляхом впровадження ринку двосторонніх договорів 

купівлі-продажу електроенергії, ринку «на наступну добу» (біржовий сег-

мент), балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, роздрібного ринку 

електроенергії; 

 посилення конкуренції в секторах генерації (ринок двосторонніх до-

говорів купівлі-продажу електроенергії, ринок «на наступну добу» (біржовий 

сегмент)) та постачання електроенергії (роздрібний ринок електроенергії); 

 можливість вибору (зміни) електропостачальника споживачами, в 

т.ч. населенням; 

 обмеження державного регулювання та часткове застосування рин-

кових принципів ціноутворення; 

 ринковий принцип розподілу транскордонних передавальних потуж-

ностей (міждержавних електричних перерізів) тощо. 

Ці перетворення якісно змінюють принципи організації ринку, механі-

зми торгівлі та ціноутворення, адаптувавши їх  до європейської моделі 

організації національних та міжнародних ринків електроенергії. При 

цьому, оскільки цим законом передбачений перехідний період, в якому 

зберігається існуюча модель організації, функціонування та державного 

регулювання ринку електроенергії України до середини 2017 р., то мож-

на говорити лише про перспективну оцінку наслідків такої інституційної 

трансформації ринку. 

В результаті імплементації норм цього закону можна очікувати певного 

зростання оптових відпускних цін генеруючих компаній на електроенергію в 

коротко- та середньостроковому періодах, викликаного дерегуляцією ціноу-

творення (ефект «цінової пружини» від хронічно занижених регульованих 

цін для населення, відпускної ціни для атомної генерації, відкладених інве-

стицій енергокомпаній тощо), поступового зростання цін для населення за 

рахунок їхнього приведення до економічно обґрунтованого рівня; поступо-
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вого скорочення диспропорцій між роздрібними цінами для населення та 

непобутових споживачів (промисловості, комерційного сектору та ін.). 

За рахунок відкриття внутрішнього ринку (двосторонніх договорів, «на 

наступну добу») можливе посилення міжнародної конкуренції на оптовому 

ринку та збільшення імпорту електроенергії в Україну з РФ та країн ЄС. По-

ява філій іноземних енергопостачальних компаній на роздрібному ринку 

електроенергії стимулюватиме поступове зниження роздрібних цін та під-

вищення якості обслуговування. 

Підвищення прозорості та відкритості ринку покращить інвестиційний 

клімат в секторі та сприятиме активізації передусім внутрішніх інноваційно-

інвестиційних процесів в усіх сферах ринку (генерації, передачі, розподілі 

та постачанні електроенергії), що позитивно відбиватиметься на надійності 

електропостачання кінцевих споживачів. 
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ФАКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ  

ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

УКРАЇНИ 

3.1. Мотиваційні фактори інтеграції газових ринків 

Залежно від того, які фактори – економічні чи політичні – відіграють до-

мінуючу роль у процесі ініціації інтегруючого процесу, в науковій літературі 

виділяють «інтеграцію, яка стимулюється ринком» (market-driven) і «інтег-

рацію, яка стимулюється політикою» (policy-driven). Проте загалом виник-

нення інтеграційного процесу поза певної міжнародної узгодженої політики 

неможливе, як і розвиток інтеграційного об’єднання поза економічною інте-

грацію і формування на цій основі ринкових результатів. Тому цей розподіл 

потрібно використовувати обережно, беручи, крім цього, до уваги мінливість 

співвідношення економічних та політичних чинників  залежно від стадії роз-

витку інтеграційного процесу. 

Весь комплекс політико-економічних мотивацій, які зумовлюють виник-

нення і подальший розвиток інтеграційних процесів, можна звести до таких 

п’яти груп (рис. 3.1.). 

Лібералізація ринків природного газу є однією з основних тенденцій 

останніх років у європейській та світовій енергетиці. Причиною трансфор-

мацій європейських ринків стало те, що стара система, основою якої були 

великі вертикально інтегровані газові компанії, що виконували роль моно-

польних постачальників, які здійснювали імпорт газу за довгостроковими 

контрактами за цінами, що прив’язані до вартості нафти, перестала задо-

вольняти вимоги суб’єктів ринку. На заміну старої системи створюється 

принципово нова, базовими складовими якої є вільна конкуренція між пос-

тачальниками на всіх рівнях – від локального до міжнародного, виокрем-

лення в окремий вид діяльності роботи газотранспортних компаній з надан-

ням права користування мережею всім на недискримінаційній основі, рин-

кове біржове ціноутворення і відмова від довгострокових контрактів на 

користь спотових угод. 

Україна, інтегруючи свій національний газовий ринок в єдиний євро-

пейський ринок, мала на меті досягнення тих самих базових цілей, що спо-
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нукають держави до інтеграції, а також потребу вирішення схожих інститу-

ційних проблем, що були характерні для європейського газового ринку в 

минулі періоди, використавши при цьому успішний досвід трансформації.  

 
Рис. 3.1. Комплекс політико-економічних мотивацій, що зумовлюють 

виникнення регіональних інтеграційних об’єднань 
Джерело: Сиденко В.Р. Глобализация – европейская интеграция – экономическое 
развитие: украинская модель. Т. 2: Европейская интеграция и экономическое раз-
витие / НАН Украины; Ин-т экон. и прогнозиров. НАН Украины, Киев, 2011. 448 с. 

Мотиви безпеки. Проблема енергетичної безпеки на ринку природного 

газу України формулюється як потреба надійного забезпечення національ-

ної економіки природним газом, не завдаючи надмірної шкоди навколиш-

ньому середовищу і за цінами, що є економічно обґрунтованими для ринку. 

За попередні періоди структура ринку природного газу сформувалася під 

впливом надмірної залежності від одного джерела імпорту природного газу. 

Погіршення політичних відносин з ключовим імпортером, непрозорість ціно-

утворення, значна залежність контрактних умов з імпорту та транзиту при-

родного газу вкрай несприятливо впливали на стабільність та передбачу-

ваність національного ринку, що у свою чергу призводило до зростання 

трансакційних витрат, потреби змінювати умови міжнародних домовленос-

тей щодо імпорту газу, адаптовувати інституційне забезпечення під нові 

виклики та враховувати наявність постійних високих ризиків появи нових 

енергетичних криз.  

Не меншою проблемою на ринку природного газу є значна фізична та 

моральна зношеність газотранспортної системи, яка призводила до низь-

Мотиви безпеки 

Мотиви зниження 

бар’єрів 

Мотиви формування 
великих господарських 

об’єднань 

Мотиви спонукання до реформ за 

з-зовні заданим зразком 

Мотиви спільного протисто-

яння викликам глобалізації 

Мотиви, що зумовлюють виникнення регіональ-
них інтеграційних об’єднань 
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кої якості послуг, що надавалися споживачам. Відповідно до звіту Націо-

нального регулятора на 2015 р. більшість газорозподільних мереж, будів-

ництво яких здійснювалось у 50–70-х роках ХХ ст., є морально і технічно 

застарілими. 

Мотиви зниження бар’єрів. Ринок природного газу України сформува-

вся під впливом монополії великих державних енергокомпаній з недоскона-

лою організаційною структурою і неефективними методами регулювання та 

контролю з боку держави. Існуюча система тарифоутворення не сприяла 

раціональній поведінці споживачів, що посилювало тиск на державний бю-

джет; відсутність інвестицій в галузь унеможливлювала забезпечення від-

творення основних фондів; цінова різниця між імпортованим газом і видо-

бутим в Україні створювала передумови для порушення порядку забезпе-

чення споживачів природним газом.  

Значна зарегульованість ринку, поєднання функцій постачання та тран-

спортування однією державною компанією не дозволяло розвиватися кон-

куренції на ринку та стимулювати появу нових постачальників. Перешко-

джання незалежним постачальникам у вільному доступі до потужностей та 

включенні відповідних обсягів у місячні проекти балансу, фактична залеж-

ність транспортного оператора від впливу однієї кампанії та зловживання 

привілейованим становищем НАК «Нафтогаз» актуалізувало потребу ре-

формування газового ринку України. 

Непрозора система тарифоутворення, адміністративне встановлення 

цін для кінцевих споживачів ставали бар’єрами для входу на ринок нових 

гравців, в тому числі й іноземних. У свою чергу, це також не сприяло розвитку 

внутрішнього видобування природного газу, оскільки високий рівень подат-

кової бази збільшував собівартість продукції, а реалізація газу відбувалася 

обмеженому колу споживачів на неринкових умовах. 

Мотиви формування великих господарських об’єднань. Створення 

великих торговельних регіональних зон, у межах яких діють однакові пра-

вила та норми торгівлі, дозволяють досягнути ефекту посилення конкурен-

ції в межах об’єднаного ринку. Безумовним є той факт, що чим більший 

обсяг ринку при інших рівних умовах, тим більша на ньому кількість конку-

рентів. У зв’язку з цим, інтеграція, як правило, має антимонопольну направ-

леність та покликана ускладнювати встановлення домінуючого ринкового 

положення окремими суб’єктами на ринку. Це породжує виникнення ком-

плексу позитивних ефектів, що пов’язані з конкуренцією, включаючи стиму-
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лювання впровадження інновацій, модернізацію основних фондів, відносне 

зниження або стримання зростання цін. 

Мотиви спільного протистояння викликам глобалізації. Окремим 

країнам важко самостійно вирішувати проблеми, спричинені глобалізацією 

суспільно-економічних відносин. Глобалізація через відсутність ефективних 

та надійних засобів глобального регулювання енергетичних шоків породжує 

значні коливання світової кон’юнктури і масштабні некеровані процеси  

перетоку фінансових ресурсів, що сприяє швидкому глобальному розпо-

всюдженню кризових явищ. В таких умовах стає необхідним вжиття заходів, 

які б дозволяли стабілізувати та регулювати подібні кризові явища на регіо-

нальному рівні. Регіональна інтеграція дозволяє спільними зусиллями зміц-

нити положення учасників у світовій економіці у порівнянні з тим положен-

ням, яке б займав кожний окремо взятий учасник самостійно, посилити по-

зиції в межах міжнародних перемовин або судових розглядів при відносно 

менших витратах.  

Мотиви спонукання до реформ за зовні заданим зразком. Модель 

ринку природного газу України була неефективною та відзначалася різного 

характеру проявами недоліків організаційної структури: високим ступенем 

державного втручання у визначенні умов доступу та непослідовністю вста-

новлення тарифів, що не сприяло появі нових гравців та розвитку конку-

ренції; брак достатніх коштів та постійна невизначеність ринку лише поси-

лювали ризики для здійснення довгострокових інвестицій у розвиток інфра-

структури. 

В умовах високого рівня невизначеності щодо розвитку національного 

газового сектора та мінливості соціально-економічного і політичного сере-

довища, міжнародні зобов’язання уособлюють дієві мотиваційні фактори 

запровадження реформ та визначають пріоритетні напрями їх реалізації. У 

цьому контексті директиви та регламенти Третього енергетичного пакета, 

які доповнюють та розширюють умови Другого енергетичного пакета, хоча 

й вимагають для своєї реалізації істотної активізації політичних зусиль, 

спрямовані передусім на створення сприятливого інституційного середо-

вища, лібералізації ринку природного газу, підвищення конкурентності, про-

зорості та відкритості. Імплементація цих вимог виступає необхідним кро-

ком на шляху до створення сприятливого інвестиційного середовища у га-

зовому секторі. 
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3.2. Вплив інтеграційних факторів на формування  
національного газового ринку України 

Мотиваційні фактори інтеграції втілюються через імплементацію норма-

тивно-правової бази ЄС як засобу успішної трансформації ринку. В процесі 

впровадження відповідних реформ ринок починав зазнавати впливу кон-

кретних результуючих факторів, що змінювали інституційне середовище та 

структуру ринку. 

Результуючі фактори мотивів безпеки  

Фактор диверсифікації. Розпочавши трансформацію національного 

ринку природного газу шляхом імплементації європейських директив та 

регламентів, Україна створила передумови до зміни структури імпорту при-

родного газу, запровадивши спільні з європейськими правила торгівлі.  

В ситуації гострої політичної конфронтації з головним імпортером вугле-

воднів Україні довелося посилити темпи реформування ринку, хоча внаслі-

док економічного спаду як внутрішнє споживання, так й обсяги імпорту при-

родного газу суттєво скоротилися. 

До сьогодні основним джерелом надходження реверсного газу з Європи 

до України був словацький напрямок, однак через значний вплив «Газпро-

му» на словацький ринок природного газу та володіння ним часткою в ГТС 

Словаччини, «великий» реверс природного газу не міг розпочатися через 

бюрократичні зволікання з посиланням на необхідність вирішення технічних 

аспектів реверсу. Після підписання УА та імплементацію норм європейсько-

го законодавства Україна врешті змогла в повній мірі використати своє пра-

во на подібний реверс з Словаччини. Імплементація директиви 2004/67/EC 

«Про заходи щодо забезпечення безпеки постачання природного газу» та 

регламенту 1775/2005, окрім іншого, формально дозволила Україні укласти 

нові контракти на постачання природного газу, в тому числі з європейських 

спотових майданчиків, та отримати доступ до нових джерел природного 

газу. Зокрема розпочалося будівництво нового газогін-інтерконектора з 

Польщею, що має дозволити отримувати додатково до 80 мільйонів кубо-

метрів газу на день з європейського напрямку, у т.ч. з литовського LNG-

терміналу. 

Через припинення у 2015 р. поставок російського газу Україна була ви-

мушена збільшувати обсяги реверсних поставок газу з Європи. За даними 

НАК «Нафтогазу», імпорт газу у цьому році знизився проти 2014 р. на 

15,9%, до 16,4 млрд куб. м. Частка імпорту газу з Європи становила  

10,3 млрд куб. м (63%), решта 6,1 млрд куб. м. були імпортовані з Росії.  
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З боку Європи імпорт був здійснений зі Словаччини в обсязі 9,7 млрд куб. м, 

Угорщини – 0,5 млрд куб. м, Польщі – 0,1 млрд куб. м. (рис. 3.2). Наслідком 

цих структурних змін є те, що у 2015 р. Україні вдалося зламати газову мо-

нополію, яка трималася упродовж багатьох років – частка ВАТ «Газпром» 

впала до 37% у загальному обсязі імпорту. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Імпорт залежний від Росії Імпорт з Європи

Рис. 3.2. Структура імпорту природного газу до України у 2011–2016 р. 
Джерело: за даними Державної служби статистики України.  

Фактор підвищення вимог до надійності послуг транспортуван-

ня та постачання. Трансформація ринку природного газу призвела до 

зміни нормативно-правової бази та правил гри. Було запроваджено вимогу 

щодо обов’язкового бронювання певного обсягу природного газу на збері-

гання, так званий страховий запас. Страховий запас природного газу – це 

газ, який постачальник зобов’язаний зберігати у газосховищах відповідно 

до внутрішнього законодавства. Постановою № 795 «Про затвердження 

Порядку створення страхового запасу природного газу»50 визначено, що 

страховий запас створюється постачальником у розмірі 100% запланованих 

місячних обсягів поставки постачальником природного газу споживачам на 

наступний місяць. Внаслідок суспільної дискусії Постановою Кабінету Мініст-

рів України від 16 грудня 2015 р. № 108851 обсяг страхового запасу було 

                                                 
50  Постанова Кабінету Міністрів України ―Про затвердження Порядку створення 
страхового запасу природного газу‖ від 30 вересня 2015 р. URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/795-2015-%D0%BF 
51 Постанова Кабінету Міністрів України ―Про затвердження Порядку створення 
страхового запасу природного газу‖..URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1088-
2015-%D0%BF 
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зменшено удвічі. Створення страхового запасу підвищує рівень енергетич-

ної безпеки держави на випадок відсутності поставок природного газу і до-

зволяє у разі виникнення політичних або технологічних проблем мати час 

на їх вирішення. Однак споживання природного газу відбувається досить 

нерівномірно за обсягами і протягом року значно змінюється. За даними 

газопостачальних компаній, споживання природного газу влітку зменшуєть-

ся до 10 разів відносно зимових місяців. Оскільки страховий запас природ-

ного газу створюється відповідно до обсягів постачання на наступний мі-

сяць, у постачальників виникає потреба значного його збільшення напере-

додні опалювального сезону та відповідного зменшення після його 

закінчення. Постановою КМУ №795 визначається, що постачальник, у якого 

виник негативний дисбаланс (небаланс) природного газу, зобов’язаний до 7 

числа наступного за звітним місяця покрити такий дисбаланс шляхом від-

бору необхідного обсягу природного газу зі страхового запасу. Якщо поста-

чальник не здійснить відбір у визначений строк, оператор газосховища в 

односторонньому порядку оформляє відбір природного газу такого поста-

чальника в обсязі негативного дисбалансу (небалансу). Відбір природного 

газу на вимогу оператора не звільняє постачальника від обов’язку щодо 

створення страхового запасу відповідно до вимог Порядку.  

Вирішення проблеми виникнення можливих небалансів у ГТС було здій-

снено запровадженням у Кодексі52 правила фінансової гарантії у розмірі не 

менше 20% вартості природного газу, який планується до транспортування 

в певному місяці. Кодекс ГТС пропонує кілька варіантів фінансового забез-

печення, які на свій розсуд може вибрати замовник послуги транспортуван-

ня. Перший − у формі безвідкличної, безумовної банківської гарантії у роз-

мірі фінансового забезпечення, виданої відповідно до вимог чинного зако-

нодавства на користь оператора газотранспортної системи, яка підлягає 

виплаті за його першою вимогою. Другий − у формі передоплати послуг 

балансування у розмірі фінансового забезпечення. 

Задля підвищення захищеності кінцевого споживача та створення умов 

до безперервності постачання природного газу у разі кризових ситуацій, що 

можуть виникати на ринку, новим Законом «Про ринок природного газу»53 

вводиться суб’єкт ринку – постачальник останньої надії або гарантований 

                                                 
52 Кодекс газотранспортної системи. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 
show/z1378-15 
53 Закон України «Про ринок природного газу». URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/329-19 
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постачальник. Згідно з Законом, ним є визначений КМУ постачальник, який 

не має права відмовити в укладанні договору постачання природного газу 

на обмежений період часу. Відповідно до розпорядження КМУ54, перемож-

цем конкурсу, постачальником останньої надії строком на 3 роки було ви-

значено НАК «Нафтогаз України». 

Окрім впровадження змін у нормативно-правову базу функціонування 

ринку у сфері безпеки та надійності постачання, також були затвердженні 

інші документи відповідно до вимог Закону «Про ринок природного газу», 

зокрема – «Правила про безпеку постачання природного газу»55 та «План 

дій на випадок кризової ситуації з надходженням природного газу»56. Пер-

ший документ є основним підзаконним актом у сфері безпеки постачання 

газу, яка досягається через прогнозування та оцінку можливих ризиків та 

вжиття превентивних заходів для їхнього запобігання. Другий документ є 

основним підзаконним актом, що регулює підготовку до реагування на кри-

зові ситуації, що можуть виникати у разі нестачі природного газу. На основі 

стрес-тестів газових систем ЄС та країн Енергетичного Співтовариства, 

досвіду кризових ситуацій 2009 та 2014 рр., висновків з планів підготовки до 

опалювальних сезонів за попередні періоди було розроблено три кризові 

сценарії у разі перебоїв постачання природного газу для населення та сек-

торів економіки, згідно з вимогами та за стандартами Регламенту  

№ 994/2010. 

Фактори впровадження вимог прозорості, відкритості та пуб-

лічності діяльності. Широка доступність інформації про умови, вимоги та 

правила гри на ринку зменшує невизначеність і дозволяє суб’єктам госпо-

дарювання коректніше оцінювати фінансово-економічні показники виробни-

чої та комерційної діяльності. Прозорість ринку передбачає створення не-

обхідних умов, згідно з якими всі учасники ринку можуть бути обізнаними 

щодо нормативно-правової бази у сфері інвестування, виробничої та торго-

                                                 
54 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2015 р. N 1307-р «Про 
визначення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» постачальни-
ком «останньої надії»«. .URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ 
KR151307.html 
55 Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.11.2015 
№ 686 «Правила про безпеку постачання природного газу». URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1489-15 
56 Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.11.2015  
№ 687 «План дій на випадок кризової ситуації з надходженням природного газу». 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1458-15 
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вельної діяльності, ґрунтуючись на точній оцінці ймовірних витрат, ризиків 

та вигод. Прозорість є гарантією рівності конкурентних можливостей для 

всіх суб’єктів ринку. 

Відкритість ринку – це можливість безперешкодного входження нових 

господарюючих суб’єктів на певний товарний ринок задля здійснення еко-

номічної діяльності. Ринок може бути недоступним для входження нових 

гравців через природні та інституційні причини. Природні обмеження мо-

жуть слугувати бар’єром для ведення бізнесу через географічні обмеження 

та неспроможність задовольнити специфічні потреби споживачів. До інсти-

туційних бар’єрів відносять законодавчі обмеження доступу на ринок, та-

рифи і квоти, технічні бар’єри та правила здійснення державних замовлень, 

що звужує коло можливих постачальників робіт/послуг. 

Результуючі фактори, що були породженні мотивом підвищення безпеки, 

значною мірою змінили модель ринку природного газу. Трансформаційні змі-

ни, які вони спричинили, створили нові умови функціонування, які в подаль-

шому якісно змінили поведінку всіх суб’єктів ринку. Диверсифікація джерел 

постачання природного газу не тільки позбавила національний ринок зовніш-

ньої монопольної залежності від одного постачальника, а й стала причиною 

появи широкої конкуренції між джерелами постачання та імпортерами за 

кращі умови контрактації та зниження ціни імпорту загалом. Підвищення ви-

мог до надійності послуг на перший погляд ускладнює умови функціонування 

підприємств, що забезпечують постачання природного газу кінцевим спожи-

вачам, та підвищує собівартість послуг, за які кінцевий споживач змушений 

здійснювати вищу плату як плату за безпеку. Водночас це забезпечує вста-

новлення юридичних гарантій щодо дотримання чітких вимог і правил надій-

ності, безпеки, стандартів якості, за які споживач сплачує та які постачальник 

зобов’язаний виконати. А тому у разі недотримання критеріїв якості та надій-

ності споживач захищений законом і має право на компенсацію за недоотри-

мані послуги або отримані послуги неналежної якості. Зрештою це призво-

дить до того, що учасники ринку природного газу змушені дотримуватися 

нових критеріїв та забезпечувати їх виконання. В кінцевому результаті функ-

ціонування стабільнішого, доступнішого та надійнішого ринку природного газу 

вийде дешевшим, ніж постійні втрати всіх суб’єктів ринку за хаотичне та не-

надійне функціонування ринку. Створення умов прозорості та відкритості дає 

право здійснювати моніторинг за діяльністю всіх суб’єктів ринку. Це дозволяє 

досягнути на ринку стану прогнозованості, а суб’єктам ринку – забезпечити 

можливість ефективної організації своєї діяльності та чинити вплив на функ-

ціонування ринку відповідно до закону. 
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Результуючі фактори мотивів зниження бар’єрів 

Фактор зміни умов ліцензування діяльності. Учасники ринку, що 

прагнуть здійснювати господарчу діяльність на ринку, таку як постачання 

газу кінцевим споживачам (постачальники), оптову торгівлю (трейдери) або 

забезпечення транспортування газовими мережами (shippers), потребують 

встановлення загальних рамок регулювання, що обумовлює необхідність 

затвердження відповідних вимог до критеріїв забезпечення цих функцій на 

ринку. Ці рамки регулювання можуть забезпечуватися двома основними 

формами: 

 ліцензіями або іншими дозволами, що видаються державними орга-

нами відповідного відання; 

 договорами передачі газу з газотранспортними операторами (TSO). 

Особливістю ліцензування як інструменту регулювання є те, що воно 

застосовується до постачальників з урахуванням їхніх зобов’язань щодо 

кінцевих споживачів. Ліцензія має забезпечувати мінімальний рівень якості, 

що досягається встановленням регулюючим органом певного набору вимог. 

В ЄС не встановлений чіткий критерій вимог до ліцензування господарчої 

діяльності на ринку природного газу, тому вимоги в різних країних ЄС від-

різняються. Однак, враховуючи європейський досвід у сфері ліцензування 

діяльності господарюючих суб’єктів на ринку природного газу, доцільно ви-

ділити загальні та додаткові вимоги57. В широкому значенні під загальними 

вимогами розуміється здатність суб’єкта ринку виконувати свої зо-

бов’язання. Ці вимоги до ліцензування включать таке: 

• вимоги до юридичної особи як суб’єкта господарювання щодо доб-

росовісності та відсутності правопорушень за попередні періоди. Ця вимога 

передбачає відсутність скасованих ліцензій через здійснені правопорушен-

ня, відсутність кримінальних злочинів, що пов’язані з господарською діяль-

ністю тощо; 

• вимоги до наявності певного рівня експлуатаційних та технічних  

можливостей (операційні, технічні, IT-вимоги, професійна компетентність 

персоналу); 

• встановлення критеріїв певної фінансової відповідності (достатність 

наявних обігових коштів, кредитоспроможність, що повинна підтверджува-

тися відповідними балансами та річними звітами за попередні 3 роки); 

• вимоги з забезпечення (страховий запас); 

                                                 
57 The Law of Ukraine ―On the Natural Gas Market‖./ The Verkhovna Rada of 
Ukraine. 2015. ,URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54205 
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• вимоги щодо обслуговування клієнтів (вимоги щодо якості обслуго-

вування, вміння спілкуватися зі споживачем на місцевій мові, вимоги щодо 

зворотного зв’язку та відкритості доступу до інформації про послуги, що 

надаються); 

• вимоги до звітності (щорічна або за запитом національного регуля-

тора). 

Головна мета всіх перелічених вимог, які висуваються під час ліцензу-

вання до постачальників, полягає у гарантуванні безпеки та надійності пос-

тачання кінцевим споживачам. Однак необхідно усвідомлювати, що ці ви-

моги несуть потенційну загрозу негативного впливу на спотовий ринок та 

ліквідність, а також встановлення додаткових бар’єрів для невеликих та 

нових учасників ринку. 

До договорів передачі газу з TSO також висуваються вимоги, дотриман-

ня яких є необхідною умовою укладання контракту. Ці вимоги забезпечують 

регулювання господарської діяльності з транспортування та постачання 

природного газу (продаж потужностей, послуги балансування, доступ до 

точок входу, виходу та віртуальної точки).  

Фактор розділення діяльності з транспортування та постачан-

ня. Ринок газу продовжує перебувати в процесі реформування не тільки в 

Україні, але і в Європі. Розпочаті реформи передбачають подальшу реор-

ганізацію існуючих вертикально-інтегрованих компаній-постачальників, що 

охоплюють виробництво, імпорт, торгівлю, транспортування (транзит і роз-

поділ), зберігання та продаж кінцевому споживачу, що має призвести до 

зростання конкуренції на ринку (рис. 3.3).  

Як показано на рис. 3.3., транспортування і розподіл відділені від реш-

ти ланок ланцюжка створення вартості в умовах лібералізації газового 

ринку, і доступ до транспортних потужностей усім учасникам ринку має 

бути надано на рівних умовах. Отже, об’єднані транспортні і розподільчі 

системні оператори надають послуги транспортування усім поточним або 

потенційним гравцям ринку, чий бізнес залежить від доступу до транспорт-

ної інфраструктури.  

Норми європейського енергетичного права згідно з Другим та Третім енер-

гетичними пакетами вимагають, щоб вертикально інтегровані структури були 

розділені за видами господарської діяльності. Проте реалізація цих вимог 

навіть у самих європейських країнах наштовхувалася на великі складності, а 

тому в ЄС було запропоновано декілька можливих варіантів реалізації цих 

норм. На сьогодні НАК «Нафтогаз України» готується до адаптації європей-
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ських правил щодо розділення видів діяльності. ПАТ «Укртрансгаз» є тран-

спортним оператором, що здійснює управління ГТС України та надає пос-

луги транспортування природного газу газопроводами. Однак, допоки не 

здійснена остаточна реорганізація НАК «Нафтогаз України», доходи за тран-

зитні контракти, за якими здійснюється транзит російського газу, надходять 

саме до НАК «Нафтогаз України», а не ПАТ «Укртрансгаз». Це означає, що 

переважна частина фінансових доходів ПАТ «Укртрансгаз» залишається 

під контролем НАК «Нафтогаз України», а тому про незалежність функціо-

нування ПАТ «Укртрансгаз» говорити не можна. Також існує проблема до-

мінуючого становища НАК «Нафтогазу» на ринку природного газу України. 

Економічні інстереси НАК «Нафтогаз України» можуть суперечити зовніш-

ньоторговельній діяльності приватних компаній, що може провокувати мо-

нополіста до здійснення ціленаправлених дій на перешкоджання включення 

обсягів газу незалежних постачальників у проект балансу. Таким чином, 

поки оператор передачі газу не буде остаточно незалежним від державного 

монополіста, діяльність незалежних компаній потребуватиме узгодження з 

інтересами самого НАК «Нафтогаз України». 

 
Рис. 3.3. Схематичне зображення процесу лібералізації ринку газу 

Джерело: складено автором на основі: Arentsen M., Künneke R. National Models in 
the Emerging European Gas Market. National Reforms in European Gas. Amsterdam: 
Elsevier, 2003.  Р. 45–102; Künneke R. Institutional reform and technological practice: 
the case of lectricity. Industrial and Corporate Change. 2008. № 17(2). P. 233–265. 

Проте, хоча транспортний оператор на сьогодні не є повністю незалеж-

ним від державного монополіста, на ринку все ж відбулися зміни внаслідок 
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ухвалення Закону України «Про ринок природного газу», що передбачив 

запровадження нових підходів до регулювання у сфері транспортування 

газу, а також низки документів вторинного законодавства, які безпосеред-

ньо формують правила і умови діяльності у секторі. Зокрема, відтепер дос-

туп до системи транспортування газу надається у недискримінаційний спо-

сіб на основі тарифів, розроблених на базі прозорих методичних підходів.  

Фактор дерегуляції ринку природного газу. Лібералізація ринку 

природного газу передбачає зменшення прямого адміністративного впливу 

держави на функціонування ринку та створення сприятливих умовх для 

розвитку конкуренції між усіма суб’єктами ринку. Основні зміни принципів 

функціонування нової моделі ринку природного газу внаслідок дерегуляції: 

- відмова від державного регулювання відпускних цін виробників і цін 

на оптовому ринку, при цьому держава продовжує регулювати роздрібні 

ціни для побутових споживачів і ціни на транспортні послуги; 

- приватизація державних холдингів та розділення природно-

монопольних і потенційно конкурентних видів діяльності (розділення функ-

цій транспортування, видобування, постачання) при збереженні жорсткого 

регулювання природно-монопольного сегмента, виключаючи тарифне ре-

гулювання; 

- надання споживачам права вибору постачальника; 

- стимулювання в різних формах входження нових учасників на потен-

ційно конкурентні сегменти ринку; 

- впровадження недискримінаційного доступу до газотранспортних си-

стем для споживачів, виробників, трейдерів і постачальників, що дозволяє 

перейти до системи, за якої у соживачів з’являється можливість купувати 

газ безпосередньо у виробників; 

- створення умов, що сприяють розширенню вторинної торгівлі транс-

портними потужностями і потужностями підземних газосховищ (перепродаж 

зарезервованих потужностей); 

- досягнення високої прозорості ринку через забезпечення доступності 

інформації щодо обсягів постачання, попиту, наявних потужностей, цін тощо. 

Дерегуляція ринку природного газу України призвела до зміни ролі дер-

жави в новій моделі ринку. Держава на ринку розпочала виконувати винят-

ково регуляторні функції, законодавчо встановлені згідно з європейськими 

нормами задля досягнення зростання економічного потенціалу ринку і до-

тримання балансу інтересів споживачів, держави і бізнесу. Реалізацію функ-

цій регулювання ринку природного газу України наразі покладено на Націо-
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нальну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг (НКРЕКП). 

Фактор встановлення ринкових цін на газ як товар та на супут-

ні послуги. Жорстке регулювання державою цін на газ та їхнє адмінінстра-

тивне заниження у порівнянні із ринково обумовленим рівнем спричинило у 

минулому виникнення низки негативних економічних наслідків: 

 низькі тарифи для окремих категорій споживачів не покривали ви-

трати НАК «Нафтогазу» на закупівлю газу, а дефіцит покривався за рахунок 

державного бюджету; 

 різниця в тарифах для населення та промисловості створювала пе-

редумови для зловживання порядком забезпечення споживачів природним 

газом; 

 заниження відпускних цін призводило до падіння власного видо-

бутку, принаймні державними компаніями, через нестачу інвестицій у роз-

виток газовидобутку; 

 заниження ціни збільшує соціальну несправедливість – домогоспо-

дарства з високим рівнем доходів та великими обсягами споживання газу 

отримують більшу перевагу проти інших категорій домогосподарств; 

 відсутні передумови для розвитку конкуренції, оскільки нові поста-

чальники не можуть конкурувати на ринку та продавати енергоресурси  

нижче рівня дохідності. 

Впровадження ринкових цін на газ як товар та на супутні послуги спри-

чинило виникнення таких змін на ринку: 

 підвищення цін на газ до ринкового рівня забезпечило появу мотива-

ції до заощадження енергії; 

 впровадження ринкових цін спричинило зростання вартості кому-

нальних послуг для населення. Це стало стимулом для заможних домогос-

подарств до енергомодернізації, для домогосподарств із середнім рівнем 

доходу – долучення до програм з енергоефективності, для малозабезпече-

них домогосподарств – участі у програмах субсидіювання та інших форм 

державної підтримки; 

 зменшення навантаження на державний бюджет та поліпшення  

фінансових показників державних підприємств сектора; 

 стимулювання конкуренції серед постачальників енергоресурсів; 

 зміна методології тарифоутворення на послуги дозволяє запровади-

ти прогресивні методи стимулювання до накопичення інвестицій та здій-
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снювати публічний контроль за напрямами модернізації інфраструктури та 

покращення рівня послуг. 

Мотиви формування великих господарських об’єднань  

Фактор посилення конкуренції. Більш конкурентне середовище приз-

водить до того, що кінцевий споживач виграє у якості послуг, а іноді отри-

мує кращу ціну, ніж за умов єдиного постачальника. Загальна тенденція на 

ринках енергоносіїв у країнах Центральної та Східної Європи свідчить про 

доволі повільний процес відкриття внутрішніх ринків енергоносіїв для нових 

учасників. Зазвичай, домінуюча роль на ринку залишається за компаніями  

з державною участю, які до реформи займали монопольне становище  

на ринку. 

Компанії-постачальники газу як товару та послуг, пов'язаних з його транс-

портуванням та дистрибуцією, виграють від запровадження ринкових прин-

ципів господарювання, оскільки отримають можливість вести беззбиткову 

діяльність, зменшити боргове навантаження, інвестувати у власну інфра-

структуру та розвиток, зрештою, здійснювати конкуренцію за кінцевого спо-

жива не лише за рахунок ціни, але й якості послуг. У разі успішного запро-

вадження ринкових принципів господарювання на ринку газу – за наявності 

конкурентного середовища та прозорого ціноутворення − кінцевий спожи-

вач зрештою має виграти як у якості (краще обслуговування, можливість 

вибору постачальника газу, гнучкість у способах оплати, зменшення ризику 

аварійних відключень тощо), так і у рівні добробуту (успішна реформа на-

дасть поштовх розвитку внутрішнього ринку, створить робочі місця та усуне 

макроекономічні ризики, які в іншому випадку призвели б до посилення тис-

ку на державний бюджет, зростання державного боргу та плати за його об-

слуговування, браку коштів на необхідні бюджетні витрати та погіршення 

якості державних послуг). 

Фактор розвитку інфраструктури. Сучасний етап розвитку газової ін-

фраструктури ЄС відзначається посиленням інтеграції систем різних країн з 

метою забезпечення вільної торгівлі природним газом, диверсифікації поста-

чань та збільшення можливості споживачам енергоресурсів обирати поста-

чальників. Інтеграція газової інфраструктури України покликана сприяти розви-

тку цих процесів як на національному ринку, так і в межах загальноєвропейсь-

кого газового ринку. Розпочавши курс на лібералізацію та втілення реформ за 

європейським зразком, Україна отримала можливість брати участь у розвитку 

європейської газової інфраструктури та розвивати національну інфраструктуру 

як невід’ємну складову загальноєвропейської. До 2014 р. Україна мала можли-
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вість імпортувати газ з Європи за двома напрямками: польським (до 1,5 млрд 

куб. м на рік) та угорським (до 5,5 млрд куб. м на рік). Ці маршрути, з одного 

боку, обмежені відносно невеликою пропускною здатністю потужностей, які 

можуть бути перервані в будь-якій час, а з іншого – не надають Україні доступу 

до ліквідних ринків Західної Європи. В 2014 р. завдяки співпраці між операто-

рами ГТС Словаччини та України, а також активній підтримці Єврокомісії було 

відкрито новий маршрут постачання газу в Україну з території Словаччини. 

Поточна потужність цього маршруту становить 15 млрд куб. м газу на рік. Він 

поєднує Україну з ліквідними ринками газу Західної Європи та на сьогодні є 

головним маршрутом, за яким здійснюється імпорт газу58. Україна продовжує 

роботу зі збільшення потужності маршрутів постачання газу з Європи. В червні 

2015 року було підписано договір інтерконекту між ПАТ «Укртрансгазом» та 

оператором угорської ГТС FGSZ. Цей договір повністю відповідає новому єв-

ропейському кодексу мереж. Він є першим кроком до використання повної по-

тужності інтерконектора між Україною та Угорщиною, включно з послугою вір-

туального реверсу. Кінцевою метою є підписання та впровадження стандарт-

них європейських договорів про інтерконект між ПАТ «Укртрансгазом» та 

операторами Словаччини, Польщі та Румунії. 

Фактор збільшення можливості вибору для споживачів. Ради-

кальна лібералізація доступу до газової системи третіх осіб на основі прин-

ципів об’єктивності, прозорості, недискримінаційності, відображення фак-

тичних витрат, що стає загальним правом для всіх суб’єктів, створює пере-

думови до розвитку конкурентного середовища на ринку природного газу. 

Широта формулювання вказує також на те, що відкриття ринку не обмежу-

ється лише внутрішніми національними кордонами: кваліфіковані споживачі 

повинні бути наділеними можливостями доступу до джерел постачання не 

тільки з національних мереж або країн ЄС, а й з зарубіжних джерел. Таким 

чином, відкриття ринків, окрім інтеграції національних газових ринків, також 

є запорукою диверсифікації джерел та забезпечення надійності постачання. 

Відкриття ринків та надання права зміни постачальника споживачами пе-

редбачає створення відповідного інституційного середовища, що повинно 

забезпечити ефективну можливість такої зміни. Тож імплементація євро-

пейської нормативно-правової бази зобов’язує ліквідувати не тільки адміні-

стративні, а й комерційні бар’єри, що можуть перешкоджати реалізації цієї 

можливості. 

                                                 
58 URL: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/ 
5B22A0F5EF03A259C2257F170054A3FA?OpenDocument 
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Здійснення реформ на ринку газу покликано втілити широкомасштабну 

лібералізацію всіх сегментів і видів галузевого бізнесу. Шляхом лібераліза-

ції національних ринків глобалізація впливає на динаміку розвитку галузей і 

економічних комплексів національного господарства кожної країни, наслід-

ком чого в кінцевому рахунку є лібералізація ринку газу. Закономірним ре-

зультатом такого розвитку є перехід національних енергетичних ринків 

України від обмеженої до розвинутої конкуренції. Перерозподіл індустріаль-

ного потенціалу між різними регіонами спричиняє зміни структури національ-

них ринків, де торгівля енергетичними ресурсами посідає вагоме місце.  

Торгові операції ускладнюються і стають більш різноманітними, а звідси 

торгівля енергетичними ресурсами, в тому числі й природний газом, набу-

ває нових форм. 

Мотиви спонукання до реформ за зовні заданим зразком. Необхід-

ність реформування національного інституційного забезпечення обумовле-

на не лише множиною внутрішньо економічних кризових явищ, але і міжна-

родними зобов’язаннями України. Ставши членом Енергетичного Співтова-

риства, а згодом підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна актуалі-

зувала свої зобов’язання в напрямку реформування нормативно-правової 

бази згідно з європейськими правилами та стандартами. Це передбачає 

необхідність імплементації у національне законодавство Другого та Третьо-

го енергетичних пакетів. При цьому європейське законодавство не встанов-

лює конкретних правил, за якими мають бути реформовані національні рин-

ки, визначаючи лише базові принципи їхнього подальшого функціонування. 

Тому трансформація національного ринку природного газу потребує враху-

вання внутрішніх особливостей функціонування газового сектора та еконо-

міки в цілому і включає велику кількість особливих обмежень, які необхідно 

враховувати для того, щоб реформи газового ринку мали не рамочний (де-

кларативний) характер, а були спрямовані на досягнення реальних ринко-

вих змін у контексті економічного розвитку країни. 

З моменту підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україна виконала знач-

ну частину своїх міжнародних зобов’язань щодо імплементації європейсь-

ких директив у національне законодавство. Україна як член Енергетичного 

Співтовариства виконала вимоги Третього енергетичного пакета, що стосу-

валися лібералізації ринку природного газу. Однак повна лібералізація і 

демонополізація ринку природного газу вимагає розділення монополій за 

видами діяльності. Без реалізації плану реструктуризації НАК «Нафтогаз 

України» розвиток ринку природного газу України неможливий. Відокрем-



Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища... 

98 

лення діяльності з транспортування природного газу від видобування, пос-

тачання та інших видів діяльності забезпечить захист інтересів українських 

споживачів та є вкрай необхідним для підвищення енергетичної безпеки 

країни. За 2014–2015 рр. було ухвалено новий Закон України «Про ринок 

природного газу» згідно з вимогами Третього енергетичного пакета, відпо-

відно до Закону було підготовлено та ухвалено вторинне законодавство, 

включаючи Кодекс про оператора газотранспортної системи, Кодекс газо-

розподільних систем та Кодекс газосховищ. 

3.3. Трансформація інституційного забезпечення та 
формування нової структури ринку  
природного газу України 

Україна, обравши європейський вектор розвитку та інтегруючись в євро-

пейський енергетичний ринок, зацікавлена у формуванні ефективного ін-

ституційного середовища на ринку газу. 

Внаслідок реформ, що були спричинені розповсюдженням ліберальної 

доктрини, держава з ціллю розвитку конкуренції розпочала трансформацій-

ні процеси інституційного забезпечення на ринку газу (рис. 3.4). 

Результуючі фактори інтеграції призвели до зміни інституційного забез-

печення ринку природного газу України: 

 запровадження механізму ринкового ціноутворення на газ як на то-

вар та на супупні послуги (відмова від державного управління); 

 зміна культури споживання енергетичних ресурсів кінцевими спожи-

вачами, поява стимулів до енергоощадності, енергоефективності; 

 стимулювання конкуренції на тих сегментах ринку природного газу та 

послуг, що раніше були монополізовані державою; 

 надання права змінювати постачальника для всіх категорій спожива-

чів; 

 надання права третім сторонам вільного доступу до мереж; 

 створення умов до прозорості, відкритості та публічності; 

 створення гармонізованого правового поля з ЄС. 

Донедавна ціни підпадали під жорстке державне регулювання і встано-

влювалися для різних категорій споживачів на всіх етапах – від видобутку 

до постачання газу кінцевим споживачам. Національний регулятор 

(НКРЕКП) затверджував роздрібні ціни на газ для населення та підприємств 

ТКЕ, граничні ціни на газ для промисловості, тарифи на транспортування, 
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розподілення, постачання газу, ціни, за якими державна компанія НАК 

«Нафтогаз Україна» закуповує газ українського видобутку та продає його 

споживачам (рис. 3.5.) 

 
Рис. 3.4. Схема процесу лібералізації ринку природного газу 
Джерело:  Лебедев О.Т. Экономика отраслевых рынков. Санкт-Петербург. Изд-во 
Политехнического университета, 2009. 340 с.; Митрова Т.А. Динамика институцио-
нальной структуры газовых рынков. URL: http://www.eriras.ru/papers/ 
2004dynamics.pdf; Волкан О. Перестройка европейского газового рынка в рамках 
его глобализации. Нефть, газ и бизнес. 2011. № 4. С. 28–33; . Окороков Р.В., Око-
роков В.Р. Глобализация: причины, возможности и угрозы для развития топливно-
энергетического комплекса. Интеграция в энергетике и экономическая безопас-
ность государства. Киев: Знания Украины, 2005. 552 с. 
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Рис. 3.5. Динаміка цін на природний газ для різних категорій  
споживачів за 2004-2016, грн  

Джерело: розрахунки зроблені на основі даних Державної служби статистики 
України, НАК «Нафтогаз Украни», Тернопільміськгаз. 

Поетапне підвищення цін для різних категорій споживачів до економічно 

обґрунтованого рівня має значний наслідок для розвитку конкуренції та 

зрештою для отримання економічно вигідніших та якісних послуг спожива-

чами. До 1 жовтня 2015 року було передбачено, що постачання природного 

газу кінцевим споживачам може здійснюватися або за регульованим, або за 

нерегульованим тарифом. На грудень 2015 року в Україні близько 200 ком-

паній мали ліцензію на постачання природного газу за нерегульованим та-

рифом та 49 компаній мали ліцензію на постачання природного газу за ре-

гульованим тарифом (облгази). Розпочинаючи з 1 жовтня 2015 року держа-

вні та приватні компанії зобов’язані отримати ліцензію на постачання 

природного газу кінцевим споживачам від Національного Регулятора. 

За 2015 рік Україна використала 33,8 млрд куб. м природного газу, з них 

НАК «Нафтогаз Україна» реалізував кінцевим споживачам 20,5 млрд куб. м, 

що складає близько 61% реалізованої продукції. 

Однак, особливо показовою є ситуація в сегменті продажу природного 

газу за нерегульованим тарифом. За 2015 рік на даному сегменті ринку 

НАК «Нафтогаз Україна» реалізував 30% (2,7 млрд куб. м.) від загального 

обсягу продажу природного газу (рис. 3.6.).  
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Рис. 3.6. Питома вага постачальників у сегменті продажу природного 
газу за нерегульованим тарифом 

Джерело: за даними НАК «Нафтогаз України».  

Посилення конкуренції призвело до зміни форми взаємодії між господа-

рюючими суб’єктами ринку, що у свою чергу вплинуло на зміну структури і 

тривалості контрактних відносин. Внаслідок лібералізації відносин стали 

інтенсивно розвиватися короткострокові класичні контракти. В умовах над-

лишку газу політика відкритого доступу і розділення функцій колишніми мо-

нополістами викликала появу короткострокової пропозиції продукту за 

більш низькими цінами. Це стимулювало стрімкий розвиток короткостроко-

вої торгівлі газом, а за наявності надлишку продукції на ринку призводило 

до подальшого зниження ціни. 

Перевага короткострокових контрактів на поставку газу полягає в тому, 

що вони дозволяють споживачам забезпечувати непередбачувані потреби, 

достатню гнучкість у досягненні фізичної рівноваги між попитом і пропози-

цією в короткостроковому періоді. Проте головна перевага подібної контрак-

тації полягає в можливості досягати зниження витрат за рахунок постійного 

пошуку джерела газу за найбільш низькою ціною (рис. 3.7).  

Впровадження ринкових цін для усіх категорій споживачів повинно усунути 

дисбаланс НАК «Нафтогаз України» та, відповідно, державного бюджету, на-

віть за умови значного субсидіювання споживачів та державної підтримки реа-

лізації заходів енергоефективності найменш забезпеченими категоріями насе-

лення. Кінцевий фінансовий ефект встановлення ринкових цін полягає в тому, 



Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища... 

102 

що з бюджету знімається навантаження непрямих субсидій заможним домого-

сподарствам, за рахунок зрівняння цін для промисловості та населення зникає 

корупційна складова, знижуються в абсолютному вираженні витрати на обслу-

говування державного боргу. 
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Рис. 3.7. Співвідношення імпорту природного газу з країн Європи  
приватними компаніями та НАК «Нафтогаз України», млрд куб. м 

Джерело: розрахунки зроблені на основі даних Державної служби статистики 
України, НАК «Нафтогаз Украни».  

Успадкована за попередні періоди звичка до дешевих енергоносіїв не 

спонукає до економії енергоресурсів, особливо у ситуації, коли можливості 

скоротити фізичний обсяг споживання обмежені через високу зношеність 

житлового фонду. Поки існувала ситуація низьких регульованих цін, вартість 

встановлення лічильників та тепломодернізації окуповувалася через значний 

проміжок часу, а значить, не існувало жодних стимулів до економії енергії. Як 

результат – споживання природного газу в Україні є вищим, а газоємність 

національної економіки в 5 разів вища проти країн ЄС (рис. 3.8). 

Зниження фізичних обсягів використання природного газу населенням 

за 2014–2015 рр. відбулося внаслідок дії низки чинників: підвищення серед-

ньої температури навколишнього середовища в опалювальний період, зро-

стання роздрібної ціни на природний газ, зміна норм споживання домогос-

подарствами, що не мають приладів обліку, економічний спад. 
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Рис. 3.8. Споживання природного газу за категоріями споживачів,  
млрд куб. м 

Джерело: за даними НКРЕКП. 

Підвищення роздрібної ціни на газ спонукало споживачів до вжиття заходів 

зі скорочення споживання газу. Серед основних із них можна виділити59: 

 Організаційно-поведінкові: 

1) зниження температури в опалюваних приміщеннях (в цілому по будин-

ку/квартирі чи/та в окремих його кімнатах/приміщеннях); 

2) зменшення опалювальних площ (відключення опалення в окремих кім-

натах будинку/квартири із їх ізоляцією від сусідніх кімнат; відключення опален-

ня в будинку/квартирі загалом із тимчасовим переселенням); 

3) більш пізній початок та більш раннє закінчення опалювального періоду. 

 Техніко-технологічні: 

 повне або часткове заміщення природного газу іншими видами палива 

(біопаливо (дрова, пелети, брикети), торф, вугілля та інше) або іншими видами 

енергії (електроенергія); 

 заміна опалювальних приладів на ефективніші; 

 підвищення термічного опору огороджувальних конструкцій (улашту-

вання термоізоляції стін, даху, підвалу; заміна вікон та/чи дверей тощо). 

Зменшення споживання газу населенням було викликано як зменшен-

ням обсягів його фізичного споживання, так і зменшенням видимого (ста-

                                                 
59 Скорочення споживання газу: Де ―перемога‖, а де статистика. .URL: 
http://voxukraine.org/2016/05/19/skorochennya-spozhyvannya-gazu/ 
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тистичного) споживання, яке має штучну природу. Фізичне зменшення 

споживання було обумовлена природними факторами та заходами насе-

лення, що було вмотивоване зменшувати споживання через підвищення 

кінцевої ціни на газ. Зменшення статистичного споживання природного 

газу було досягнуто встановленням нижчих норм споживання природного 

газу для населення без лічильників та переходом споживачів із категорії, 

коли вони розраховувались за газ за нормами споживання, в категорію 

споживачів, які розраховуються за лічильником. 

Найбільший вплив на споживання газу населенням в 2014–2015 рр. 

справило зростання його роздрібної ціни (зменшення споживання в 2015 р. 

на 2.1 млрд куб. м), зменшення норм споживання без лічильника (змен-

шення на 0.6 млрд куб. м) та більш м’яких погодних умов в опалювальний 

період (зменшення на 0.57 млрд куб. м) проти базового періоду60. 

Високі обсяги споживання природного газу, значна залежність від імпор-

ту (потреби в природному газі майже на 70% задовольнялися імпортною 

сировиною, з них частка російського газу сягала 90–100%), значне подорож-

чання енергоресурсів з 2007 р. створювало всі передумови для привабли-

вості інвестицій у газовидобувну сферу в Україні. У період 2010–2013 рр., 

що характеризується високими цінами на енергоресурси, видобуток вугле-

воднів на території України став прибутковим бізнесом. Однак державні 

газовидобувні компанії через кризові явища в галузі та постійне недофінан-

сування на геологорозвідувальні роботи, недостатнє буріння нових сверд-

ловин не змогли досягнути задекларованих обсягів в 25–30 млрд куб. м61.  

З 2011 р. відбувається значне зростання темпів приросту видобутку приват-

ними компаніями. За період 2011–2013 рр. обсяги видобутку газу в Україні 

таки зросли з 20,6 до 21 млрд куб. м. У т.ч. за останні два роки держава в 

особі трьох підприємств: «Укргазвидобування», «Укрнафта» і «Чорномор-

нафтогаз» – сумарно забезпечили несуттєве збільшення видобутку з 18,2 

до 18,7 млрд куб. м, що становить 89% загальнодержавного газовидобутку. 

У ті ж періоди незалежні підприємства (більше 40) скоротили видобуток 

газу: спочатку з 2,46 до 2,36 млрд куб. м, і за підсумками 2013 р. – до  

2,335 млрд куб. м. Цей обсяг, як і раніше, становить близько 11% загально-

державного показника (рис. 3.9)62.  

 

                                                 
60  Там само. 
61 Енергетична стратегія України на період до 2030 року.  
62 За даними НАК ―Нафтогаз України‖. 
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Рис. 3.9. Видобуток природного газу в Україні 2005–2015 рр. 
Джерело: за даними НКРЕКП. 

Транзит природного газу залишається важливою складовою не лише 

ефективного функціонування нафтогазового комплексу України, але як 

продуктивна сфера наповнення бюджету та засіб покращення сальдо тор-

говельного балансу. Пропускна здатність ГТС України становить близько 

180 млрд куб. м, що дозволяє мати перспективні можливості отримувати 

значні доходи за рахунок транзиту. Зміна правил транзиту природного газу 

та перехід на транспортну тарифоутворюючу модель «вхід-вхід» дозволить 

отримати більші доходи від здійснення транзитної діяльності завдяки вста-

новленню тарифу, що більш адекватно покриває витрати ГТС України. Ця 

тарифоутворююча модель переносить точку продажу природного газу на 

східні кордони України, що має нівелювати політичні ризики та надати мож-

ливості для укладання контрактів європейських трейдерів напряму з україн-

ським оператором. Подальша синхронізація ГТС України та ЄС взагалі 

створює передумови до інтеграції українського газового ринку в спільний 

енергетичний простір ЄС, що має спричинити більше використання транзит-

них потужностей України. Всі ці фактори обумовлюють привабливість для 

додаткових зовнішніх інвестицій у модернізацію української ГТС. 

Україна є досить великою транзитною державою і відповідно доходи від 

транзитної діяльності значною мірою впливають на самозабезпеченість 

ГТС та на формування тарифу на транспортні послуги (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Структура доходів від транспортування газу, млрд грн 
Джерело: Власні розрахунки на основі даних Державної служби статистики України 
та даних НАК «Нафтогаз України». 

Не менш актуальною залишається проблема створення сприятливого 

інвестиційного середовища та залучення коштів для модернізації морально 

та фізично зношеної газотранспортної системи: за оцінками НАК «Нафтогаз 

України» вартість модернізації системи транзиту газу становить від 3 до 5,5 

млрд дол. США, крім того, у 2014 р. кожен 100-й км розподільних газопро-

водів в Україні перебуввав у аварійному стані (до 2020 р. таким буде кож-

ний 10-й км), а серед усіх газорозподільних пунктів лише 4% наразі не пот-

ребують заміни. Саме тому енергетичні компанії подають НКРЕКП інвести-

ційні програми розвитку газотранспортних мереж, у межах яких 

визначаються необхідні цільові напрями діяльності підприємств з капіталь-

ного ремонту, реконструкції, модернізації, заходів, спрямованих на знижен-

ня виробничо-технічних витрат, встановлення сучасних приладів діагности-

ки, обліку природного газу, впровадження «розумних технологій». 

3.4. Напрями подальшого реформування  
національного ринку природного газу України 

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна взяла на себе зо-

бов’язання імплементувати європейські директиви та регламенти в частині 

регулювання енергетичних ринків. Зобов’язання були взяті з двох мотивів: у 

бажанні реформувати внутрішній ринок газу задля вирішення низки хроніч-
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них проблем його функціонування − недосконалої системи тарифоутворен-

ня, малоефективної організаційної структури, низької ефективності основ-

них фондів тощо, а також можливості долучитися до формування (або при-

наймні мати вплив на європейські органи) спільного європейського інститу-

ційного ринкового середовища. Проста імплементація у внутрішнє 

законодавство європейських директив і регламентів не забезпечує функці-

ональну лібералізацію ринків та вирішення накопичених попередніми пері-

одами кризових ситуацій. Лише комплексний підхід, який полягає не тільки 

у зміні законодавчих норм, а й зміні інституційного забезпечення, що дозво-

лить ефективно відкрити ринок для розвитку конкуренції.  

Незважаючи на певні досягнення, реформу національного ринку природ-

ного газу лише розпочато. На сьогоднішньому етапі пріоритетними напря-

мами з реформування ринку газу України мають бути: 

Забезпечення зміни якісної ролі національного регулятора на ринку 

природного газу. Головним завданням такої зміни є досягнення реальної 

незалежності регулятора, його тісна кооперація з національними регулято-

рами країн ЄС, а також відповідним наддержавним координуючим органом 

– ACER. Індикаторами, що дозволяють встановити ступінь незалежності 

регулюючого органу, є, в тому числі, порядок формування бюджету, приз-

начення і звільнення посадових осіб; ступінь впливу органів державної вла-

ди на рішення; наявність достатніх кадрових, матеріально-технічних й ін-

формаційних ресурсів. Національний регулятор має сконцентруватися на 

виконанні властивих такому органу функцій з контролю та нагляду щодо 

таких питань, як: правила управління і розподілення пропускної потужності 

розподільчих мереж; контроль засобів управління перевантаженості газо-

вих мереж; регулювання часу, необхідного операторам транспортування, 

розподілення та зберігання для здійснення підключення споживачів до ме-

реж та ремонтних робіт; контроль за оприлюдненням операторами мереж 

інформації для здійснення господарської діяльності; нагляд за розділенням 

фінансової звітності від різних видів господарської діяльності; публікації 

щорічних звітів стосовно рівня конкуренції та прозорості на ринку природно-

го газу. 

Реформування ролі держави на ринку природного газу через систему 

ліцензування. Україна, реформуючи свій національний газовий ринок, зо-

бов’язана привести до ладу дозвільну систему відповідно до нових викликів 

ринку та задля його ефективного функціонування (з урахуванням норм без-

пеки та захисту кінцевих споживачів). У межах цього реформування у сфері 
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ліцензування та запровадження типових договорів з TSO (Transmission 

system operator) необхідно дотримуватися таких принципів та рекомендацій 

у діяльності: 

1) прозорість і доступність інформації; 

2) One-Stop-Shop підхід до ліцензування як засіб скорочення адмініст-

ративного навантаження; 

3) додаткові вимоги як бар’єр для спотової торгівлі та ліквідності ринку; 

4) спільні й непропорційні вимоги як бар’єр для спотової торгівлі та лік-

відності ринку. 

Остаточне розділення вертикально-інтегрованих компаній на ринку 

природного газу згідно з європейськими нормами. Необхідно довершити 

реорганізацію НАК «Нафтогаз України» та сертифікацію оператора ГТС 

відповідно до вимог Третього енергетичного пакета. Ефективне відокрем-

лення функції оператора ГТС від учасників ринку, які займаються іншою 

діяльністю на ринку газу, зокрема, видобутком, торгівлею або постачанням 

газу, є необхідною передумовою для розвитку вільного та конкурентного 

ринку газу.  

Не менш проблемним залишається питання діяльності облгазів (розпо-

дільчих компаній). Згідно з вимогами нового Закону України «Про ринок 

природного газу» усі облгази повинні були розділити свою господарську 

діяльність відповідно до функцій на ринку – постачання та транспортуван-

ня. Юридично облгази здійснили подібне розділення, однак фактично вплив 

на управлінську складову розподільчих транспортних компаній на компанії, 

що здійснють постачання, залишається. На місцях це часто стає перешко-

дою для формування конкурентного ринку постачання природного газу тре-

тіми сторонами та бар’єром для зміни постачальників кінцевими спожива-

чами. Вирішенням подібної проблеми зобов’язаний займатися національ-

ний регулятор шляхом відповідного контролю фінансової та господарської 

діяльності дочірніх компаній облгазів та вирішення судових спорів, що ви-

никають між зацікавленими сторонами на локальних ринках розподільчих 

мереж. 

Інтеграція довгострокових транзитних договорів. Згідно з нормами 

ТЕП (Третій енергетичний пакет) та рішеннями Європейського суду, тран-

зитні операції не можуть наділятися привілейованим положенням, оскільки 

це порушує базові умови ефективної конкуренції та створює бар’єри досту-

пу третіх сторін до газотранспортних мереж. Довгострокові транзитні кон-

тракти повинні бути узгодженими з внутрішнім транспортуванням, не пере-
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шкоджати конкуренції та іншим положенням Директиви 2009/73/ЄС і Регла-

менту (ЄС) 715/2009, в тому числі в питаннях встановлення тарифів, 

управління перевантаженнями і розподілу потужностей. Як демонструє єв-

ропейська практика, в країнах, де продовжують діяти укладені раніше дов-

гострокові транзитні контракти, відомості про реальну доступну потужність 

часто не публікуються, що створює бар’єри для третіх сторін та спотворює 

принципи відкритості та прозорості ринку. Це, у свою чергу, призводить до 

того, що у разі відмови від надання доступу до потужностей причина такої 

відмови залишається невідомою: чи то з причин виконання транзитних кон-

трактів, або з інших наявних у системі транспортування економіко-технічних 

обставин. Загалом, існування різних режимів тарифоутворення та окреме 

регулювання транзитних контрактів та контрактів на внутрішнє транспорту-

вання не сприяє відкритості, прозорості, прогнозованості та стає бар’єром 

для розвитку конкуренції на ринках газу. 

Реформування тарифоутворення. Для забезпечення надійного та без-

печного функціонування газорозподільної системи України відповідно до 

європейських стандартів необхідна повна модернізація газових мереж і 

обладнання, що потребує залучення великих обсягів інвестицій. Вирішення 

проблеми низьких капітальних витрат розподільчих компаній України, ство-

рення стимулів до інвестування у розвиток мереж можливо за допомогою 

впровадження стимулюючого регулювання цін (RAB-тарифоутворення) у 

діяльність розподільчих компаній. Тарифи на розподіл повинні бути розроб-

лені так, щоб створювати додаткові сигнали для зменшення витрат спожи-

вачами в довгостроковій перспективі. Це вимагає щоб: 

 витрати споживачів за користування мережею були покриті за раху-

нок постійних витрат або збору за підключення; 

 витрати за користування інфраструктурою розподільчої мережі ма-

ють бути розділені на основі споживання кожного користувача послугами 

мережі в піковий період навантаження. 

Обладнання усіх кінцевих споживачів приладами обліку. В Україні кіль-

кість абонентів, які споживають газ без лічильників, перевищує 20% у деся-

ти операторів і 40% — у чотирьох операторів. Відсутність лічильників може 

спричиняти комерційні втрати внаслідок відсутності належного обліку обся-

гів споживання та крадіжки газу. В подальшому реформування розподільчо-

го сектора передбачає впровадження «розумних» технологій обліку. 

Усунення бар’єрів, що перешкоджають розвитку конкуренції на ринку 

природного газу. Незважаючи на очікувані позитивні наслідки лібералізації 
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та демонополізації ринку природного газу України, НАК «Нафтогаз України» 

зосередив повноваження, що прямо суперечить вимогам Третього енерге-

тичного пакета та є бар’єром для розвитку конкуренції: 

1. На сьогодні розмір страхового запасу, відповідно до чинних норма-

тивних документів, повинен становити не менше 50% від номінованого об-

сягу постачання газу споживачам на плановий місяць. Така ситуація ство-

рює штучний бар’єр для конкурентного ринку, оскільки більшість трейдерів 

закладають вартість страхового запасу та ризики неповернення страхового 

запасу з ПСГ у вартість газу, що автоматично призводить до значного  

збільшення вартості газу для кінцевих споживачів і формування заздалегідь 

непривабливої ціни проти ціни НАК «Нафтогаз України». До Верховної Ра-

ди направлені поправки до законодавчих актів, що регулюють діяльність 

ринку природного газу, за якими пропонується знизити розмір страхового 

запасу до 10%. 

2. Реформування системи стягнення рентних платежів за видобуток 

природного газу та перехід до прогресивної системи встановлення рентних 

ставок відносно не тільки глибини залягання ресурсу, але й розміру родо-

вищ задля залучення додаткових інвестицій, стимулювання видобутку при-

родного газу як державними компаніями, так і приватними. Середня ефек-

тивна ставка ресурсного податку в країнах ЄС становить приблизно 10% з 

постійною тенденцією зменшення податкового тягаря задля стимулювання 

видобутку. В Україні мінімальна ставка ренти становить 14%, а максималь-

на сягає 28% для приватних компаній. 

3. Створення технологічної бази для переходу з місячної на щоденну 

систему балансування природного газу в ГТС України, що потребуватиме 

впровадження засобів контролю та обліку природного газу на всіх етапах 

його руху в ГТС, впровадження систем щоденного обліку споживання газу. 

4. Скасування преференцій у сплаті ПДВ НАК «Нафтогазм України». 

Всі трейдери зобов’язані сплачувати ПДВ при здійсненні операцій з імпорту 

природного газу, окрім НАК «Нафтогаз України», який сплачує ПДВ лише 

при реалізації кінцевому споживачу. Це призводить до посилення фінансо-

вого навантаження на незалежних трейдерів, відтоку обігових коштів, і, як 

наслідок, меншої спроможності конкурувати із НАК «Нафтогаз України». 

Необхідно створити рівні умови торгівлі для всіх суб’єктів ринку. 

5. Здійснення подальшої реформи системи адресних субсидій для 

найбільш незахищених категорій населення, перехід до системи монетиза-

ції субсидій. 
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РИНОК ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ:  
ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ФАКТОРИ  
ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ 

4.1. Трансформація інституційного середовища ринку 
відновлюваних джерел енергії України під впливом  
інтеграційних факторів 

Реалізація потенціалу відновлюваної енергетики потребує продуманої, 

стратегічно орієнтованої комплексної законодавчої бази регулювання в по-

єднанні із дієвими механізмами її реалізації. Саме впорядкованість та ста-

лість адміністративно-правових норм є першим і найважливішим фактором 

залучення як міжнародних, так і вітчизняних інвестицій. Це стосується не 

тільки ринку відновлюваної енергетики. 

У процесі трансформації інституційної структури ринку ВДЕ під впливом 

інтеграційних факторів можна виділити певні вимоги щодо формуван-

ня/удосконалення законодавства, яке регулює відносини у галузі: 

- необхідність закріплення механізмів, що відслідковують виконання 

тих чи інших інструментів державної політики; 

- несуперечливість і послідовність законів, законодавчих актів та пос-

танов, що регулюють дію суміжних ринків; 

- можливість передбачати термін дії тих чи інших регуляторних актів 

та їх результуючий вплив; 

- при розробленні законодавчих актів необхідно враховувати інтереси 

усіх сторін: споживачів, виробників, держави (щодо оподаткування), інвес-

торів, виробників сировини (у разі потреби) або обладнання та ін. 

Враховуючи наведене вище, слід зазначити, що інтеграція ринку ВДЕ 

України у міжнародний (світовий, європейський) ринок матиме суттєвий 

вплив на національне інституційне середовище. Слід очікувати, що транс-

формаційні процеси інституційного простору ринку ВДЕ України відбувати-

муться за такими напрямами: 

- впровадження новітніх технологій виробництва енергоносіїв з ВДЕ як 

за рахунок розвитку внутрішнього ринку, так і зовнішнього; 
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- гармонізація законодавчих та нормативно-правових актів України з 

законодавством ЄС щодо заохочення до використання енергії, виробленої 

з відновлюваних джерел; 

- становлення системи технічних регламентів і стандартів у сферах 

енергетичного, екологічного та міжнародного права, а також створення тех-

нічного регулювання на ринку ВДЕ; 

- проведення передінвестиційної підготовки промислових майданчиків 

для об’єктів відновлюваної енергетики в рамках державно-приватного 

партнерства; 

- запровадження критеріїв сталого виробництва біомаси, що врахову-

ють специфіку вітчизняного агровиробництва, а також розроблення галузе-

вих стандартів сталого виробництва біопалива та біомаси; 

- розроблення нормативно-правового забезпечення відносно поетап-

ного введення: а) обов’язкової енергетичної утилізації відходів, зокрема 

заборонних заходів на застосування технологій і виробництв у сільському 

та комунальному господарстві, лісовій, харчовій галузях та інших сферах, 

діяльність яких є джерелом біологічних відходів; б) ринкових цін на природ-

ний газ та інші викопні джерела енергії для потреб житлово-комунальної 

сфери і населення; 

- становлення системи механізмів щодо підтримки виробництва мо-

торних біопалив та їх компонентів, що сприятиме збільшенню експорту біо-

палив та їх компонентів; 

- створення виробничої, технологічної, освітньої, наукової, науково-

технічної інфраструктури; 

- формування розгалуженої системи моніторингу та прогнозування 

процесів розвитку галузі ВДЕ; 

-  забезпечення достатнього рівня достовірності статистичної інфор-

мації щодо виробництва енергії з відновлюваних джерел; 

-  вдосконалення фінансових механізмів інвестування розвитку на ри-

нку ВДЕ; 

- налагодження міжнародного співробітництва у сфері навчання, ви-

робництва, технологічного освоєння, екологічної культури та інших програм 

розвитку галузі; 

- розвиток системи соціального інформування щодо перспектив роз-

витку ВДЕ, розробка програм навчання для закладів усіх рівнів; 

- розвиток спрощених механізмів під’єднання до мережі для домогос-

подарств, що бажають використовувати ВДЕ. 
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Реалізація названих заходів у процесі міжнародної інтеграції ринку ВДЕ є 

також і необхідною умовою для розвитку відповідного внутрішнього ринку. Ро-

зуміння необхідності та об’єднання цих із названими вище процесами на дер-

жавному рівні має стати основою подальшого розвитку ринку ВДЕ в Україні. 

4.2. Інтеграційні фактори трансформації ринку енергії  
з відновлюваних джерел в Україні 

Аналіз впливу інтеграційних факторів трансформації інституційного се-

редовища та структури ринку енергії з відновлюваних джерел можна здійс-

нити шляхом розгляду таких елементів: 

1) стимулюючі та результуючі фактори інтеграції; 

2) ринок електроенергії з відновлюваних джерел енергії України в умо-

вах системи ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку електро-

енергії; 

3) державне регулювання ринку теплової енергії на основі біомаси; 

4) стан та перспективи розвитку ринку моторного біопалива в Україні в 

контексті міжнародних зобов’язань України. 

Стимулюючі та результуючі фактори інтеграції. 

На ринку енергії з відновлюваних джерел основними стимулюючими 

факторами інтеграції є: міжнародні зобов’язання України та підписання 

Угоди про асоціацію з ЄС, науково-технічний прогрес, розвиток власного 

виробництва, енергетична безпека, економічне зростання. 

Міжнародні зобов’язання України. Угода про асоціацію сприяла імплемен-

тації в Україні Директив ЄС щодо відновлюваних джерел енергії, наприклад, 

Директиви 2009/28/ЄС «Про заохочення до використання енергії, виробленої з 

відновлюваних джерел»; Повідомлення Комісії від 10 січня 2007 р. «Дорожня 

карта для відновлюваних джерел енергії – відновлювані джерела енергії у ХХІ 

сторіччі: побудувати більш стабільне майбутнє»; Директиви 2004/8/ЄС «Про 

заохочення когенерації на основі попиту на корисне тепло на внутрішньому 

енергетичному ринку». 

В Україні у 2014 р. було затверджено власну «дорожню карту» щодо від-

новлюваної енергетики – Національний план дій з відновлюваної енергети-

ки на період до 2020 р. (НПДВЕ), відповідно до якого Україна зобов’язалася 

до 2020 р. досягти 11% енергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в за-

гальній структурі енергоспоживання. 

Науково-технічний прогрес. Інтеграція до Енергетичного Співтоварист-

ва дозволяє більш тісно і відкрито співпрацювати з державами-членами у 
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сфері обміну технологіями виробництва, спільної проектної діяльності, бра-

ти участь у європейських програмах розвитку галузі, обміну досвідом тощо. 

Розвиток виробництва. Інтеграція вітчизняного ринку ВДЕ до енерге-

тичного ринку ЄС має зміцнити довіру міжнародних інвесторів та гаранту-

вати їм діяльність ринку за єдиними європейськими нормами. Це зміцнює 

міжнародний імідж країни у сфері «зеленої» енергетики та спонукає до за-

лучення зовнішніх інвестицій у розвиток виробництва технологічного облад-

нання на території України. Це також зумовлює створення конкурентного 

середовища для вітчизняних виробників. Також інтеграція до енергетичного 

ринку ЄС передбачає можливість поглибленої кооперації між вітчизняними 

та європейськими виробниками обладнання. 

Енергетична безпека. Україна є енергоімпортозалежною країною (газ, ву-

гілля, нафта), що свідчить про вразливість енергетичної та, як наслідок, еконо-

мічної і соціальної сфер. Поруч із концепціями ощадливого використання енер-

гії, диверсифікацією імпорту та енергоефективністю знаходиться використання 

власних енергоресурсів. Найбільш перспективним напрямом використання 

власних енергетичних ресурсів, що відповідає викликам сучасності, є розвиток 

відновлюваних джерел енергії. Наприклад, Німеччина, яка на 73,6% залежить 

від імпорту енергоресурсів (станом на 2014 р.63), проводить політику інтенсив-

ного заміщення використання викопних енергоресурсів та ядерної енергетики 

на використання ВДЕ. Зокрема, у період з 2002 до 2015 р. виробництво елект-

роенергії у Німеччині збільшилося на 12,7% саме за рахунок збільшення част-

ки виробництва «зеленої» електроенергії. Відсоток заміщення виробництва 

електроенергії з викопних палив та ядерної енергетики на використання ВДЕ 

становив 19,1%64. Заміщення відбулося переважно за рахунок природного газу 

та атомної енергетики. 

Економічний (ринковий) фактор можна визначити, як збиральний фак-

тор, оскільки він містить мультиплікативний ефект від усіх інших факторів. 

Інновація та стабільна конкурентоспроможна політика в галузі енергетики 

дозволяє досягти економічного зростання. Здебільшого виробництво енер-

гії з відновлюваних джерел залежить від місцевих та регіональних малих та 

середніх підприємств (МСП). Значними є перспективи зростання та надан-

ня робочих місць у державах-членах та їх регіонах шляхом інвестицій, здій-

снених у видобуток енергії з відновлюваних джерел на регіональному та 

                                                 
63 AGEB AG Energiebilanzen e.V. Energy Balance 2000 to 2014. .URL: http://www.ag-
energiebilanzen.de/7-1-Energy-Balance-2000-to-2014.html 
64 Fraunhofer ISE. Energy Charts. Monthly electricity generation in Germany in 
2016. URL: https://www.energy-charts.de/energy.htm 
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місцевому рівнях. У зв’язку з цим держави-члени заохочують до обміну 

найкращими практиками, пов’язаними з виробництвом енергії з відновлю-

ваних джерел між ініціативами місцевого та регіонального розвитку, а та-

кож заохочують до звернення до Структурних фондів в цій галузі. Таким 

чином, створюються передумови до якісної зміни роботи та структури внут-

рішнього ринку. Також в умовах інтегрованого ринку з’являється можли-

вість розширити свої споживчі ринки за рахунок експорту технологічної 

продукції та розширити вітчизняні програми інвестування у державах-

членах Енергетичного Співтовариства. 

Результуючими факторами інтеграції є: адаптація до викликів гло-

балізації, фактор підсилення конкуренції, розвиток інфраструктури, розви-

ток адміністративно-правової бази регулювання, становлення системи освіт-

ньо-інформаційного забезпечення, розвиток стратегічного планування, енер-

гетична безпека (становлення системи безпеки широкого використання ВДЕ 

у ОЕС України), розвиток інституційного середовища. 

Адаптація до викликів глобалізації. Яскравим прикладом адаптації до 

глобалізації є приклад конкуренції українських та європейських виробників 

обладнання для енергії з відновлюваних джерел з азійськими виробниками. В 

цій царині Україна поки що виявилася не готова конкурувати з китайськими 

виробниками, внаслідок чого скорочує власне виробництво фотовольтаїч-

ного обладнання. Так, азійські компанії (у випадку зазначеного обладнання) 

продають свою продукцію удвічі дешевше за її собівартість, отримуючи 

компенсацію від держави. Більше того, багато європейських виробників 

аналогічної продукції (Conergy, Solarhybrid, GehrlicherSolar, Q.Cells, 

Sunways, Solibro) збанкрутували чи були поглинуті більшими китайськими 

компаніями ще у 2011–2013 рр., оскільки упродовж останніх 7 років було 

створено стільки потужностей для виробництва обладнання, що пропозиція 

стала перевищувати попит. У майбутньому залишиться лише декілька ве-

ликих виробників сонячних панелей (і можна очікувати, що це будуть азій-

ські виробники), тож є думка, що з точки зору середньострокової перспек-

тиви недоцільно підтримувати малі національні виробництва. 

Фактор підсилення конкуренції можна розглядати у декількох вимірах, 
наприклад, як щодо підсилення конкуренції у виробництві обладнання, про 

що говорилося вище, так і в контексті запланованого переходу ринку елек-
троенергії до ринку двосторонніх договорів, що втілено у Законі України «Про 
ринок електричної енергії». Зазначений Закон має на меті підсилення конку-

ренції щодо виробництва електроенергії та зростання ролі відновлюваної 
енергетики у енергогенерації, а також з’являється формальне право вибору 
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енергопостачальника споживачами. Наскільки результативними можуть ста-
ти положення Закону, буде розглянуто нижче. 

Розвиток інфраструктури. Участь в Енергетичному Співтоваристві зо-
бов’язує вжити усіх необхідних заходів для розвитку інфраструктури мереж 

транспортування та розподілу, інтелектуальних мереж, присторів зберігання 
та накопичення систем електроенергії. Питання розвитку інфраструктури є 
наріжним каменем у формуванні та функціонуванні ринку енергії з відновлю-

ваних джерел. Це особливо стосується формування принципово нової ін-
фраструктури та нових логістичних рішень для зростання використання твер-
дої біомаси (наприклад, наявна гостра потреба у будівництві доріг для збіль-

шення використання деревної біомаси, у будівництві складів для зберігання 
пелет/брикетів, поява енергетичних плантацій), для використання біогазу в 

енергетичних цілях (для чого необхідні відповідні біогазові установки, облад-
нання для очищення біогазу для використання його як метану з подальшим 
транспортуванням газопроводами або для використання транспортними за-

собами). Актуальними є створення інфраструктури для ринку моторного біо-
палива, де йдеться не лише про виробництва біологічних компонентів мотор-
ного палива, а й будівництва місць його змішування з традиційним тощо.  

Важливим є розширення спроможності наявної енергосистеми в плані при-
йому електроенергії з відновлюваних джерел, адже балансування навіть за-

планованих Національним планом дій відновлюваної енергетики потужнос-
тей ВДЕ становить складність для енергоринку. 

Все це дозволить забезпечити надійне функціонування систем передачі 

електроенергії з урахуванням майбутнього розвитку виробництва електро-
енергії з ВДЕ. Також держава повинна затвердити заходи для прискорення 
формування інфраструктури мережі та для координування будівництва ін-

фраструктури мережі за допомогою адміністративних процедур та проце-
дур планування. 

Адміністративний фактор. Держави-члени Енергетичного Співтовари-
ства повинні стежити за тим, щоб будь-які національні правила стосовно 
процедур надання дозволу, сертифікації та надання ліцензій, які застосо-

вуються до установок з виробництва та до інфраструктури, підключеної до 
мережі транспортування та розподілу електроенергії, енергії на опалення 
або охолодження з відновлюваних джерел, а також до процесу переробки 

біомаси для отримання біопалива або інших енергетичних продуктів, були 
пропорційними та необхідними65. 

                                                 
65 Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 
року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел 
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Таким чином, сам процес інтеграції спонукає до змін у сфері адміністратив-

ного регулювання вітчизняного ринку ВДЕ на місцевому, регіональному та на-

ціональному рівнях. Це супроводжується суттєвими змінами у механізмах ре-

гулювання галузі. Зокрема у сферах надання ліцензій, сертифікації, дозволів, 

встановлення технічної специфікації до обладнання, дотримання норм та пра-

вил у сфері будівництва, здійснення статистичних трансфертів, надання гаран-

тій походження електроенергії, виконання інших заходів у рамках затверджено-

го Національного плану дій.  

Освітньо-інформаційний фактор. Процес інтеграції до Енергетичного 

Співтовариства передбачає безперешкодне надання інформації, що 

пов’язана із заходами підтримки галузі усім зацікавленим учасникам, таким 

як споживачі, підприємці, спеціалісти з установки обладнання, архітектори 

та постачальники обладнання та систем опалення, охолодження та елек-

троенергії, а також транспортних засобів, що можуть споживати енергію, 

яка виробляється з відновлюваних джерел. Інформація має бути надана 

постачальником обладнання, систем обладнання або національними ком-

петентними органами. Також широкому загалу має бути надана інформація 

щодо систем сертифікації (або систем підтвердження кваліфікації) та пере-

ліку спеціалістів з установки обладнання.  

В освітній сфері мають бути створені та адаптовані програми інформу-

вання, ознайомлення, орієнтування та навчання для громадян, має бути 

створена система надання інформації щодо переваг та практичних аспектів 

власної участі як кваліфікаційної одиниці в розвитку галузі ВДЕ. Відповідно 

до цього має бути організована інституційна структура підготовки освітньо-

кваліфікаційних кадрів (навчання та підвищення кваліфікації) у сфері «зе-

леної» енергетики. 

Стратегічне планування. Участь в Енергетичному Співтоваристві ви-

магає визначення обов’язкових глобальних цілей та заходів щодо викорис-

тання енергії, виробленої з відновлюваних джерел. Обов’язкові глобальні 

національні цілі є узгодженими з метою отримання частки щонайменше 

20% енергії, отриманої з відновлюваних джерел у кінцевому сукупному 

споживанні енергії на території Співтовариства до 2020 р. Тому мають бути 

запроваджені ефективно розроблені заходи. Нагадаємо, згідно з реалізацією 

заходів Національного плану дій з відновлюваної енергетики, до 2020 р. має 

                                                                                                             
та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС 
та 2003/30/ЄС. URL: http://saee.gov.ua/documents/dyrektyva_2009_28.pdf 
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бути збільшено частку енергоносіїв, вироблених з ВДЕ у структурі загального 

кінцевого енергоспоживання України до рівня не менше 11%. 

Енергетична безпека. Відновлювані джерела належать до переривних 

джерел енергії. Тому шлях стрімкого розвитку галузі потребуватиме розробки 

та використання ефективних систем прогнозування та планування, а також 

використання розумних мереж розподілу енергії (smartgrids). Впровадження 

системи прогнозування та планування разом із упровадженням розумних 

мереж потребує створення цілого ряду аналітичних інститутів з моніторин-

гу, аналізу та впровадження. Також має бути створена/удосконалена відпо-

відна правова система механізмів регулювання. 

Інституційний фактор. Усі вищенаведені результуючі фактори мають 

базуватись на певному інституційному рівні. Повинна бути розгалужена сис-

тема інститутів: ліцензійні, сертифікаційні центри, консультативні (консалтин-

гові) компанії, інститути з нагляду за дотриманням вимог специфікації облад-

нання, статистичні (моніторингові) центри, інститути з підготовки освітньо-

кваліфікаційних кадрів, маркетингові центри з поширення інформації щодо 

переваг «зеленої» енергетики у медіа просторі, інститути зі стратегічного ро-

звитку, прогнозування та планування у галузі, системи з виробництва, просу-

вання та збуту виготовленої продукції, центри впровадження енергоефектив-

них технологій та розумних мереж, розвиток метеорологічних установ, уста-

нов з обслуговування електростанцій тощо. Відповідно ця система інститутів 

має регулюватись та стимулюватись законодавчими механізмами. 

Окрім наведених стимулюючих та результуючих факторів, частковим 

ефектом інтеграції можна вважати динаміку подальшого розвитку енергії з 

ВДЕ, оскільки разом з внутрішніми факторами (такими, як зростання цін на 

енергоносії, порівняно дешеві земля та робоча сила) сам факт наявності 

«дорожньої карти» розвитку цього ринку зумовлений міркуваннями ритори-

ки інтеграції. 

4.3. Ринок електроенергії з відновлюваних  
джерел енергії України 

В Україні заплановано перехід до моделі ринку електроенергії двосто-

ронніх договорів. Виробники електроенергії з відновлюваних джерел є аген-

тами цього ринку, тож доцільно розглянути, чи вплине перехід до нової мо-

делі ринку на потенційне функціонування ринку електроенергії з ВДЕ, і як-

що так, то як забезпечити більш повну інтеграцію електроенергії з ВДЕ у 

новий ринок електроенергії з мінімальними можливими витратами.  
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Станом на кінець 2015 р. частка встановлених потужностей ВДЕ у 

Об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України становила 2,1% (1168 МВт), що на 

44% більше, ніж у 2014 р., та на 25,7% більше, ніж у 2013 р. (проти 2014 р.). 

Таке пришвидшене зростання встановлених потужностей створює деякі 

випробування для ОЕС66. Відповідно до чинного законодавства, ВДЕ ще не 

беруть участі у формуванні графіків навантаження та його регулюванні. 

Стверджується, що наявні ВЕС мають достатню потужність та технічні мож-

ливості брати участь у регулюванні, наприклад, як це здійснюється у краї-

нах ЄС, США тощо. Учасники ринку стверджують, що в Україні не вклада-

ються достатні кошти у метеорологічні станції, тож помилки прогнозу до-

сить великі – від 10 до 65%. Для збільшення точності прогнозу 

електрогенерації ВЕС потрібні додаткові інвестиції, та лише після цього 

можна вводити штрафні санкції за небаланс. Планом розвитку ОЕС України 

упродовж 2015–2025 рр. передбачено зростання встановленої потужності 

ВДЕ з наявних 1168 МВт до 3192 МВт чи 4439,7 МВт67, з яких ВЕС перед-

бачено 2725 МВт, СЕС – 1550,7 МВт, БіоЕС – 164 МВт. Підключення 

об’єктів ВДЕ понад зазначене порогове значення вимагатиме їхньої участі у 

регулюванні добового графіка навантаження відповідно до Правил ринку 

допоміжних послуг. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної 

енергії», «зелений» тариф для виробників електроенергії з ВДЕ об’єктам 

потужністю понад 5 МВт встановлюватиметься за умови відповідності бу-

дівництва таких об'єктів плану розвитку об'єднаної енергетичної системи 

України на подальші десять років. 

Перш ніж розглядати потенційні зміни, які можуть відбутися на ринку 

електроенергії з ВДЕ, пов’язані з переходом до моделі ринку електроенергії 

двохсторонніх договорів, розглянемо, які зміни відбувається на ринку елек-

троенергії багатьох країн світу, та які регуляторні передумови уможливлю-

ють зростання ролі ВДЕ у енергобалансі дуже багатьох країн. Отже, основні 

риси енергетичних ринків розвинених країн: 

- зростання ролі розподіленої генерації на противагу централізованій (до 

40% сонячної електроенергії в Німеччині виробляється приватними господар-

ствами завдяки програмі «1000 сонячних дахів»); поширення мікромереж (тоб-

                                                 
66 Проект Плану розвитку ОЕС України на 2016–2025 рр. URL: 
https://drive.google.com/file/d/0BwZR8kgLwyBtamplbjN0Q0R1cjQ/view?pref=2&pli=1 
67 Різні прогнозні дані, що передбачені одним документом, зокрема Проектом Пла-
ну розвитку ОЕС України на 2016–2025 рр. URL: 
https://drive.google.com/file/d/0BwZR8kgLwyBtamplbjN0Q0R1cjQ/view?pref=2&pli=1 

https://drive.google.com/file/d/0BwZR8kgLwyBtamplbjN0Q0R1cjQ/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0BwZR8kgLwyBtamplbjN0Q0R1cjQ/view?pref=2&pli=1
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то мереж, розрахованих на виробництво та забезпечення електроенергією 

мешканців декількох населених пунктів) у США, Данії, Австралії, Німеччині, 

Індії, Бангладеші, що особливо актуально у регіонах, де ускладнене/дороге 

під’єднання до електромережі. Розподілена енергогенерація дозволяє зни-

зити витрати на підтримання централізованої мережі; демонополізація та 

географічне розширення ринків усередині Європейського Енергетичного 

Співтовариства, коли споживачі з однієї країни можуть обирати енергопо-

стачальника з іншої; демонополізовані структури, як відомо, більш гнучкі в 

плані підвищення якості послуг; 

- забезпечення екологізації енергетики, її розвиток відповідно до 

принципів сталого розвитку, зменшення викидів ПГ від енергетики, обґрун-

товане зростання ролі ВДЕ у енергобалансі (деякі країни задовольняють до 

100% потреби у електроенергії за рахунок ВДЕ; США68, Німеччина та інші 

досліджують можливості та витрати переходу на 100% перехід на ВДЕ до 

2050 р. та визначають, що для Німеччини доцільний перехід на 80% частку 

ВДЕ у енергобалансі до 2050 р.69 тощо); 

- наявність технологічних та економічних можливостей вибору між 

джерелами енергії залежно від типу сировини (де доцільно – використання 

викопних видів палива, у інших випадках – ВДЕ); 

- у ЄС – прийняття Третього енергетичного пакета, відповідно до якого 

виробник енергії не може володіти розподільчими мережами, що має на 

меті зменшити монополізм на енергетичних ринках70; 

- завдяки можливостям виробництва електроенергії з ВДЕ її вироб-

ники можуть і продавати її, і споживати, що дозволяє зменшувати вуг-

лецевий слід (з формуванням категорії так званих prosumers за Алвіном 

Тофлером)71. 

                                                 
68 Morris C. Energiewende is easily affordable – if we don’t go 100% renewable. 
03.12.2015. URL: http://www.energypost.eu/energiewende-easily-affordable-dont-go-
way/ 
69 Henning, H-M., Palzer A. Was kostet die Energiewende? Wegezur Transformation 
des deutschen Energie systems bis 2050. Fraunhofer-Institut für Solare Energie sys-
teme ISE, 2015. URL: https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/ 
veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-und-konzeptpapiere/studie-was-kostet-die-
energiewende.pdf 
70 Буто, В., Зінченко А., Лізунова А. Новий закон про ринок електроенергії: монопо-
лісти відкорковують шампанське. 12 січня 2016. URL: http://www.epravda.com.ua/ 
publications/2016/01/12/576008/ 
71 http://www.epravda.com.ua/publications/2016/01/12/576008/Там само. 

../../../Admin/Local%20Settings/Application%20Data/Мои%20документы/Downloads/Там
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Відповідно до чинної моделі ринку електроенергії України споживачі не 

мають можливості вибору постачальника енергії, тож залежать від поста-

чальника послуг; єдиним покупцем електроенергії є Оптовий ринок елек-

троенергії України, а доходи за вироблену електроенергію надходили від 

промислових та побутових споживачів до обленерго та незалежних вироб-

ників. Розпорядником коштів є Оптовий ринок електроенергії, який розподі-

ляв кошти між виробниками (ТЕС, ТЕЦ, АЕС, ГЕС, СЕС, ВЕС тощо) відповід-

но до їхнього виробітку електроенергії за затвердженими тарифами. Система 

тарифів складена таким чином, що при всій спробі зменшити перехресне 

субсидування, поки що у повній мірі відійти від цієї системи не вдалось – 

промисловість платить за електроенергію за більш високими тарифами, ніж 

побутові споживачі. Тарифи на електроенергію встановлюються практично в 

ручному режимі, що надає численні можливості для зловживань владою. 

Прикладом такого «ручного» регулювання став факт не-перегляду ставки 

зеленого тарифу при знеціненні української гривні та зміни обмінного курсу 

гривня/євро у 2014 р., коли відбулася девальвація гривні, і мав бути здійсне-

ний перерахунок відповідно до чинного законодавства.   

Чинна модель енергоринку має низку недоліків, що випливають з харак-

теру її функціонування. Основним недоліком можна вважати монополістич-

ний стан обленерго, які не зацікавленні у підвищенні якості послуг та зни-

женні ціни на них. Ринок електроенергії ВДЕ у багатьох країнах світу пере-

живає справжній бум, у багатьох країнах ЄС вважається, що ринок енергії з 

ВДЕ досягнув стадії зрілості; обладнання стає більш досконалим та доступ-

ним (що дозволяє знизити собівартість виробництва електроенергії).  

Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-

VIII очікувано має змінити правила функціонування ринку: так, замість одно-

го ринку в особі покупця ДП «Енергоринок», з’являються декілька ринків, 

зокрема ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу вперед»; внутріш-

ньодобовий ринок; балансуючий ринок, роздрібний ринок; ринок допоміж-

них послуг. Також вводиться низка нових понять, зокрема «гарантований 

покупець електроенергії», «відповідальність за баланс», а також «балансу-

юча група виробників за «зеленим» тарифом». Гарантований покупець елек-

троенергії – це суб'єкт господарювання, що зобов’язаний купувати електро-

енергію за «зеленим» тарифом. ДП «Енергоринок» має бути реформова-

ним, і на його базі утворяться гарантований покупець та оператор ринку. 

Відповідальність за баланс – зобов'язання учасників ринку повідомляти 

добові графіки електроенергії та нести фінансову відповідальність за неба-

ланси. Балансуюча група виробників за «зеленим» тарифом – об'єднання 
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учасників ринку, яке створюється на підставі відповідного договору, в ме-

жах якого стороною, відповідальною за баланс, є гарантований покупець.  

Регулятором ринку залишається Національна комісія, що здійснює дер-

жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. До її пов-

новажень входить компенсування операцій з купівлі-продажу електроенергії 

гарантованим покупцем. При номінальному перенесенні функції обов’яз-

кової купівлі електроенергії з ВДЕ з Оптового ринку електроенергії (шляхом 

використання коштів з Фонду врегулювання вартісного дисбалансу, перед-

баченого Законом України «Про засади функціонування ринку електричної 

енергії») ця функція перекладена на гарантованого покупця з компенсацією 

відповідних операцій Регулятором. Й надалі залишається положення, що 

державою викупається вся електроенергія, вироблена з ВДЕ. Крім електро-

енергії на основі ВДЕ, гарантований покупець також зобов’язаний викупати 

всю електроенергію від ТЕЦ (за рахунок чого потрібно буде викупати біль-

ше 60% усієї електроенергії при законодавчо встановленому обмеженні у 

35%)72. Гарантований покупець зобов'язаний купувати за зеленим тарифом 

усю електроенергію з ВДЕ, якщо ці виробники входять до складу балансую-

чої групи виробників за «зеленим» тарифом. Торгівля електроенергії за 

«зеленим» тарифом здійснюється між виробником, якому встановлено «зе-

лений» тариф, та гарантованим покупцем на строк дії «зеленого» тарифу, 

встановленого для кожного виробника, на основі договору. Максимальний 

строк дії двосторонніх договорів, укладених до 2020 р., не може перевищу-

вати одного року, крім договорів з виробниками за «зеленим» тарифом. 

Оплату за електроенергію за «зеленим» тарифом здійснює гарантова-

ний покупець, а йому здійснюється компенсація. При цьому виробники елек-

троенергії з ВДЕ, що продають її за «зеленим» тарифом, зобов’язані нада-

вати добові графіки відпуску електроенергії. Гарантований покупець зо-

бов’язаний бути «стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи 

для виробників за «зеленим» тарифом, з якими у нього укладений двосто-

ронній договір». 

Електроенергія, вироблена домогосподарствами з використанням енер-

гії сонця на обладнанні потужністю до 30 кВт, купується постачальниками 

універсальних послуг73 (а не гарантованим покупцем) за «зеленим» тари-

                                                 
72 Кошарная О. Какие изменения ожидают рынок электроэнергетики10.03.2016. 
URL: http://www.business.ua/opinions/kakie_izmeneniya_ozhidayut_rynok_ 
elektroenergetiki_-282200/ 
73 Універсальна послуга – послуга з постачання електроенергії побутовим та малим 
непобутовим споживачам (Проект Закону України «Про ринок електричної 
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фом. Для такого виробництва ліцензія не потрібна, проте порядок розра-

хунків за електроенергію визначається Регулятором. 

Відповідальність за баланс. Електроенергія, вироблена з ВДЕ, може 

бути продана її виробниками за двосторонніми договорами, на ринку «на 

добу наперед» та внутрішньодобовому ринку та на балансуючому ринку за 

цінами, що склалися на відповідних ринках. Виробники електроенергії, яким 

установлено «зелений» тариф, мають право її продавати за «зеленим» 

тарифом гарантованому покупцю. Для цього їм потрібно стати сторо-

ною, відповідальною за баланс, або передати свою відповідальність іншій 

стороні, відповідальній за баланс, шляхом входження до балансуючої гру-

пи); укласти з гарантованим покупцем двосторонній договір про купівлю-

продаж електроенергії за «зеленим» тарифом та увійти до складу балан-

суючої групи виробників за «зеленим» тарифом; щодобово подавати гаран-

тованому покупцю свої добові графіки відпуску електричної енергії на на-

ступну добу. Учасники ринку відзначають, що для забезпечення високої 

точності прогнозу (з похибкою не більше 15%) відпуску електроенергії не-

обхідні значні інвестиції у метеопункти. За технічного  рівня наявних метео-

пунктів в Україні похибка прогнозу становить до 65%. Відповідно, накладан-

ня штрафу за некоректний прогноз зробить ВДЕ, особливо вітроенергетику, 

збитковою. Відхилення фактичних обсягів відпуску електроенергії від добо-

вих графіків відпуску енергії на наступну добу вважаються небалансами 

виробника за «зеленим» тарифом. Порядок відшкодування гарантованому 

покупцю частки вартості небалансів виробників електроенергії з ВДЕ ви-

значається правилами функціонування балансуючої групи виробників за 

«зеленим» тарифом. Відсоток відшкодування виробниками електроенергії з 

ВДЕ, яким установлено «зелений» тариф, вартості їхніх небалансів, і які 

входять до складу балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, 

гарантованому покупцю становить 0% до кінця 2020 р., 10% – з 1 січня 

2021 року, 20% – з 2022 р., та зростатиме на 10% щорічно, так 100% спла-

чуватиметься з 2030 р. 

Основною передумовою відповідальності за баланс є наявність достат-

нього фінансового забезпечення (для покриття небалансів).  

Зважаючи на це, на нашу думку, в Україні доцільно вводити відпові-

дальність за баланс після:  

а) кардинального оновлення метеорологічного обладнання, що забез-

печить точність прогнозу з похибкою не більше 15%; 

                                                                                                             
енергії»). URL:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58829  
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б) досягнення не менше 2% електроенергії в електробалансі за кожним  

видом електроенергії з ВДЕ (тобто 2% для ВЕС, 2% для СЕС тощо), оскіль-

ки нинішня частка електроенергії з ВДЕ не становить складнощів для ба-

лансування ринку.  

Зміни коефіцієнтів «зеленого» тарифу. Щодо запропонованих ко-

ефіцієнтів зеленого тарифу можна стверджувати, що до 2020 р. передба-

чено такі самі коефіцієнти ЗТ для електроенергії, виробленої ВЕС різної 

потужності, як і передбачено чинним законодавством, зокрема Законом 

України «Про електроенергетику». Чинним законодавством передбачений 

коефіцієнт ЗТ для електроенергії, виробленої на ВЕС домогосподарств по-

тужністю до 30 кВт. Наявність зеленого тарифу для домогосподарств спри-

яла активізації цього ринку в Україні у 2015 р. Так, у 2014 р. лише 21 домо-

господарство отримало зелений тариф, виробивши 40 тис кВт*год., і лише 

у сфері виробництва електроенергії на СЕС, а у 2015 р. зеленим тарифом 

скористались уже 244 господарства (на основі як СЕС, так і ВЕС), сумарно 

виробивши 410 тис. кВт*год74.  

Відповідно до чинного законодавства, з 2015 р. до кінця 2019 р. встано-

влено коефіцієнт ЗТ в розмірі 2,3; з 2020 до кінця 2024 р. – 2,07 та 1,84 з 

2025 р. до кінця 2029 р. Ці ставки є обґрунтованими та спрямованими на 

зростання електрогенерації на основі біомаси. Зважаючи на те, що облад-

нання великої потужності в Україні не виробляється, а лише імпортується, 

наразі його можуть дозволити собі лише агрохолдинги. Нещодавнє підви-

щення коефіцієнта ЗТ для біомаси має стати кроком назустріч меншим ви-

робникам електроенергії, що сприятиме не стільки виробництву електрое-

нергії, скільки зростанню енергетичного використання біомаси, зменшенню 

обсягів відходів рослинництва, відродженню скотарства та птахівництва в 

Україні, знезараженню стоків, зменшенню їхнього обсягу (та, як наслідок, 

більш раціональному використанню земель).  

Позитивною можна вважати пропозицію введення гарантій походження 

електроенергії на запит виробника. Орган, а також порядок видачі сертифі-

катів встановлюються Кабінетом Міністрів України. Багато країн світу на-

працювали значний досвід у цій царині. Виробники електроенергії з ВДЕ (як 

домогосподарства, так і промислові) продають свої сертифікати виробни-

кам, трейдерам так званої «сірої» електроенергії, для яких наявність зеле-

                                                 
74 Як отримати «зелений» тариф для домогосподарства. Дорожня карта. Держе-
нергоефективності України.  2016 р. URL: http://saee.gov.ua/sites/default/files/ 
documents/green-tarif-custom.pdf 
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ної електроенергії є маркетинговим ходом, що дозволяє задовольняти по-

пит сумлінних споживачів та певною мірою сприяти екологізації енергетики. 

Якщо в Україні наразі пропонується вводити гарантію походження електро-

енергії з ВДЕ на запит виробника, то, наприклад, у Нідерландах така гаран-

тія є підставою для отримання «зеленого» тарифу. 

Отже, незважаючи на формальний перехід до ринку двосторонніх дого-

ворів, щодо функціонування ринку ВДЕ в Україні не слід очікувати значної 

активізації цього ринку та його перехід до стадії зрілості, оскільки: 

- зберігається монополізм на ринку електроенергії та в плані надання 

послуг; 

- виробники електроенергії з ВДЕ стають стороною, відповідальною за 

баланс; 

- відповідальність за баланс з боку виробників на основі ВДЕ можна 

вводити за умови попереднього інвестування з боку держави у метеостанції 

для забезпечення більш точного прогнозу (з похибкою не більше 15%); 

- визначити пороговий рівень встановленої потужності для виробників 

ВДЕ, після якого вони стають стороною, відповідальною за баланс, або 

дозволити інтервали допуску залежно від типу використовуваної технології; 

- наявні банківські обмеження на міжнародні валютні перекази коштів, 

що обмежує можливості як придбання обладнання, так і операційної діяль-

ності іноземних компаній в Україні.  

Позитивними є зобов’язання держави викуповувати електроенергію, ви-

роблену на основі ВДЕ, у повному обсязі, а також нововведення видачі 

сертифікатів походження електроенергії з ВДЕ. 

4.4. Державне регулювання ринку теплової енергії  

на основі біомаси 

У загальному первинному постачанні енергії частка енергії з відновлю-

ваних джерел зросла з 1,99% у 2010 р. до 2,73% у 2013 р. Станом на поча-

ток 2015 р. ця частка становила 3,8%, з яких близько 60-відсотковим був 

внесок біомаси. Нею упродовж 2014–2015 рр. було заміщено, за різними 

оцінками, від 1,93 до 3 млрд куб. м природного газу у всіх секторах. У 

2015 р. було встановлено 752 МВт нових потужностей на біомасі, з яких 

236,12 МВт – у промисловості та 176,84 МВт – в структурі теплокомуне-

нерго75. Лише упродовж опалювального періоду 2014–2015 рр. було вста-

                                                 
75 Шафаренко Ю. Стан та перспективи розвитку біоенергетики. 2016 р. URL: 
http://saee.gov.ua/sites/default/files/8_Bioenergy_Shafarenko_2.pdf 

http://saee.gov.ua/sites/default/files/8_Bioenergy_Shafarenko_2.pdf
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новлено близько 600 МВт потужностей на біомасі. Відповідно до чинного 

законодавства76, біомасою є невикопна біологічно відновлювана речовина 

органічного походження, здатна до біологічного розкладу, у вигляді про-

дуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослин-

ництва і тваринництва), рибного господарства і технологічно пов’язаних з 

ними галузей промисловості, а також складова промислових або побутових 

відходів, здатна до біологічного розкладу. 

Ринок виробництва та споживання теплової енергії з біомаси до 2014 р. 

перебував у зародковому стані через декларативний характер вітчизняного 

законодавства, відсутність фінансового підґрунтя для розвитку ринку, та, як 

наслідок, відсутність відповідного лобі (табл. 4.1). Відсутність фінансового 

підґрунтя була зумовлена наявністю субсидій для природного газу для 

населення, підприємств бюджетної сфери та житлово-комунального госпо-

дарства. Відповідно, стимулів для використання технологій відновлюваної 

енергетики у зазначених категорій споживачів не було.  

Як видно з наведеної табл. 4.1, на внутрішньому ринку в Україні най-

більш інтенсивно використовуються дрова, при цьому частка використання 

економічного потенціалу дров перевищує 90%. Мало використовується со-

лома (у вигляді паливних брикет), проте дедалі більше господарств купують 

техніку для тюкування соломи. У 2015 р. використовувалось близько 5 млн 

щільн. м3/рік дров (у сільській місцевості); 70 котлів та 3 ТЕЦ на споживають 

400 тис. т/рік лушпиння соняшника; більше 4000 котлів та 1 ТЕЦ для спа-

лювання деревини; 1000 котлів переведені з вугілля на деревину з річним 

обсягом споживання деревини 3200 тис. т; більше 100 котлів на соломі та 1 

котельня з річним споживанням 90 тис. т77. Всього ж на внутрішньому ринку 

в енергетичних цілях використовується 2,7 млн т умов. палива біомаси. 

Зростання внутрішнього споживання брикетів та пелет з соняшника за-

безпечили олієекстракційні заводи, які збільшили використання лушпиння 

соняшника78, а не домогосподарства чи сектор ЖКГ79. Якість вітчизняних 

                                                 
76 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» 
від 4 червня 2015 року № 514-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-19 
77 Гелетуха Г.Г. Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні 2015 р. URL: 
http://biomass.kiev.ua/images/conference/pdf/3-Geletukha-2015-ukr.pdf 
78 По итогам 2012 г. в Украине было произведено 810 тыс. тонн твердого биотоп-
лива, что практически соответствует показателю 2011 г. 27.12.2012. URL: 
http://rencentre.com/news-and-insights/7978 

http://rencentre.com/news-and-insights/7978
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пелет не відповідає європейському стандарту ENplus, що значно зменшило 

обсяги експорту пелет з України. Так, якщо у 2012 р. на внутрішньому ринку 

споживалося лише 25% вироблених в Україні пелет, то у 2014 р. відбулася 

переорієнтація на внутрішній ринок, де стало споживатися вже 70%.  

Таблиця 4.1 
Енергетичне використання біомаси в Україні 

Сировина  

2010 р. 2011 р. 2013 р. 

Нату-
ральні 

одиниці 

тис. т 
умов. 

палива 

Нату-
ральні 

одиниці 

тис. т 
умов. 

палива 

Нату-
ральні 

одиниці 

тис. т 
умов. 

палива 

Солома зернових 
та ріпаку 

50 тис. т 24 77 тис. т 37 94 тис. т 48 

Відходи деревини  957 тис. т 261 н.д. н.д. н.д. н.д. 

Деревна біомаса   4 млн т 1330 3,2 млн. т 1 089 

Дрова  
(населення)  

1972 тис. 
куб. м 

377 
2 млн 
куб.  м 

478 
5,0 млн. 
куб. м 

1 200 

Лушпиння со-
няшника 

884 тис. т 452 665 тис. т 318 380 тис. т 208 

Біоетанол н.д. н.д. 52 тис. т 48 65 тис. т 60 

Біодизель н.д. н.д. 318 т 0 18 тис. т 23 

Біогаз з гною та 
відходів с/г 

4516 тис. 
куб. м 

3 
10 млн 
куб. м 

7 
22,3 млн. 

куб. м 
14 

Біогаз з полігонів 
твердих побуто-
вих відходів 

26192 
тис. куб. 

м 
18 

26 млн 
куб. м 

18 
31,2 млн. 

куб. м 
21 

Джерело: складено за даними 80, 81, 82. 

У 2015 р. з України було експортовано 85% вироблених у країні пелет  

(у натуральному вимірі близько 1 млн т); цю продукцію експортували як її 

                                                                                                             
79 Трипольська Г.С. Регулювання ринків енергії з відновлюваних джерел в умовах 
міжнародних зобов’язань України. Звіт з науково-дослідної роботи ―Регулювання 
ринків енергоресурсів в контексті міжнародних зобов’язань України‖.  № держреєс-
трації 0111U004186. Київ / ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 
2013. 230 с. С. 89–111. 
80 Гелетуха Г., Желєзна Т. Біоенергетика замість газу. 09.01.2015. URL: 
http://www.epravda.com.ua/publications/2015/01/9/520368/.  
81 Гелетуха Г. Біоенергетика на задвірках. 20.03.2013. URL:  
http://www.epravda.com.ua/columns/2013/03/20/366395/ 
82 Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Олійник Є.М. Перспективи виробництва теплової 
енергії з біомаси в Україні. Аналітична записка БАУ №6 31.05.2013 р. URL: 
http://uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-6-ua.pdf 

http://www.epravda.com.ua/publications/2015/01/9/520368/
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традиційні виробники, так і олієекстракційні заводи, що мають лінії з вироб-

ництва пелет з лузки соняшника. Основним імпортером була Польща, про-

те обсяги імпорту зменшились через теплі зими та скасування преференцій 

при сумісному спалюванні біомаси з вугіллям. 

Станом на початок 2016 р. сумарно в Україні з усіх видів сировини ви-

робляється близько 1,8 млн т твердого біопалива (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1 Динаміка виробництва твердого біопалива в Україні 

Джерело: Пеллетный путь в энергонезависимость. Терминал.  2015. 24 августа. 

№ 34(776). С. 5–9. 

Внаслідок останнього газового конфлікту з Російською Федерацією було 

прийняте рішення для стимулювання переходу на використання будь-яких 

інших джерел виробництва енергії, окрім природного газу. У 2015 р. підви-

щення тарифів на газ для усіх категорій споживачів у середньому станови-

ло 285%; тепло для населення подорожчало на 67%, а гаряче водопоста-

чання – на 60%83. Це автоматично дало можливість енергії з відновлюваних 

джерел, в тому числі з біомаси, конкурувати за ціною на ринку.  Окрім зрос-

тання цін на газ, та, як наслідок, збільшення споживання енергії з віднов-

люваних джерел, дієвим механізмом стало встановлення адміністративних 

лімітів на споживання газу, зокрема на 30% скорочення для промисловості, 

                                                 
83 Маркевич К. Підсумки роботи енергетичної галузі України: 2015 рік /. Центр Ра-
зумкова. 2016. С. 27. 
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бюджетної сфери і ЖКГ, 10% – для населення84. Загалом 2014 р. став пе-

реламним і найбільш важливим для розвитку споживання теплової енергії  

в Україні, ніж усі попередні роки. Важливі рішення було ухвалено і у 2015 р. 

Зокрема, відповідно до положень меморандуму між Кабінетом Міністрів 

України з Міжнародним валютним фондом, Національною комісією, що 

здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, було 

підвищено мінімальний тариф на газ для населення для опалення з  

1182 грн/1000 м3 до 3600 грн/1000 м3 (у разі використання до 200 м3 на 

місяць упродовж періоду опалювального сезону, а також обов’язково за 

наявності лічильників). У випадку використання газу понад зазначений об-

сяг та упродовж неопалюваного сезону, а також за відсутності лічильників 

вартість газу становила 7188 грн/1 тис м3.  

У 2014 р. в Україні було ухвалено низку програмних документів, спрямова-

них на зменшення споживання природного газу та на заміщення його іншими 

видами палива, у тому числі відновлюваними джерелами енергії (табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 
Правові передумови заміщення споживання природного газу в Україні 

Вид документа Що передбачає 

Постанова КМУ від 9 липня 
2014 р. № 293 «Про стиму-
лювання заміщення природ-
ного газу у сфері теплопоста-
чання» 

У разі виробництва тепла для населення різниця між тари-
фом на виробництво тепла на теплогенеруючих установках 
(крім  ТЕЦ, ТЕС та АЕС) не з природного газу і тарифом на 
виробництво тепла для населення з використанням відно-
влюваних джерел енергії підлягає компенсації з державно-
го бюджету. 
Розмір компенсації різниці в зазначених тарифах на вироб-
ництво тепла не може бути вищим, ніж різниця між фактич-
но встановленим тарифом на тепло для населення та її 
собівартістю з урахуванням граничного рівня рентабельно-
сті не вище 21%85. Кошти для компенсації мають бути на-
дані з відповідної програми субвенції на погашення забор-
гованості з різниці в тарифах на тепло, яка виникла у 
зв’язку з невідповідністю вартості тепла тарифам, що за-
тверджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування 

 

                                                 
84 Гелетуха Г., Желєзна Т. Біоенергетика замість газу. 9.01.2015. .URL: 
http://www.epravda.com.ua/publications/2015/01/9/520368/ 
85 Щоправда, учасники ринку констатують, що цей механізм на практиці не працює, 
оскільки у місцевих теплокомуненерго немає окремого тарифу на виробництво 
теплової енергії, натомість є тариф на виробництво, транспортування та постачан-
ня тепла. 

http://www.epravda.com.ua/publications/2015/01/9/520368/
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Продовження табл. 4.2 
Вид документа Що передбачає 

Постанова КМУ від 10 верес-
ня 2014 р. № 453  
«Про стимулювання замі-
щення природного газу під 
час виробництва теплової 
енергії для установ та органі-
зацій, що фінансуються з 
державного і місцевих бю-
джетів» 

Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
встановити тариф на виробництво тепла для бюджетних 
установ та організацій на теплогенеруючих установках 
(крім ТЕЦ, ТЕС та АЕС) з використанням будь-яких видів 
палива та енергії, крім природного газу, на рівні тарифу з 
використанням природного газу.  
Тариф на тепло, вироблене з використанням природного 
газу, переглядати у разі зміни граничного рівня ціни на 
природний газ, що використовується для виробництва 
теплової енергії для бюджетних установ та організацій. 
Органам місцевого самоврядування сприяти реалізації 
інвестиційних проектів з виробництва теплової енергії з 
використанням будь-яких видів палива та енергії (за винят-
ком природного газу) 

Постанова КМУ від 1 жовтня 
2014 р. № 491  
«Про внесення змін до По-
рядку використання коштів, 
передбачених у державному 
бюджеті для здійснення за-
ходів щодо ефективного 
використання енергетичних 
ресурсів та енергозбережен-
ня» 

Запроваджується відшкодування частини тіла кредиту, 
залученого на придбання котлів з використанням будь-яких 
видів палива та енергії (за винятком природного газу), при-
дбаного населенням. Відшкодування проводиться однора-
зово кожному позичальнику – фізичній особі в розмірі 20% 
суми кредиту, але не більш як 12 тис. гривень за кожним 
кредитним договором86 
 

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від від 16 
жовтня 2014 р. № 1014-р  
Про затвердження плану 
коротко- та середньостроко-
вих заходів щодо скорочення 
обсягу споживання природно-
го газу на період до 2017 р. 

- Заміщувати використання природного газу іншими ви-
дами палива та енергії; 
- звітувати щоквартально Міненерговугіллю та Держе-
нергоефективності про хід реалізації відповідних проектів; 
- за кошти державного бюджету у 2014–2015 рр. відшко-
довувати частину суми кредитів підприємствам та насе-
ленню, виданих на придбання енергозберігаючого облад-
нання та котлів, що працюють не на природному газі; 
- застосовувати під час розрахунку тарифу на теплову 
енергію, в тому числі з відновлюваних джерел енергії, за 
умови реалізації інвестиційних проектів з переведення 
обладнання з використання газу механізму прискореної 
амортизації обладнання та граничного рівня регуляторної 
норми доходів для таких проектів не нижче 25%; 
- передбачити спрощення порядку передачі у концесію,  

 

                                                 
86 Станом на 9.01.2015 було видано 1616 кредитів. 95% придбаних котлів були 
твердопаливними та 5% – електричними. URL: http://www.saee.gov.ua/uk/ 
consumers/derzh-pidtrymka-energozabespechenya/dynamila-kredytiv 
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Закінчення табл. 4.2 
Вид документа Що передбачає 

 оренду та зняття заборони на приватизацію об’єктів теплоенергети-
ки комунальної форми власності; 
- законодавчо визначити термін «біомаса» відповідно до Директи-
ви 2009/28/EC; 
- розробити технічні умови прийняття у газотранспортну систему 
біометану, а також механізм стимулювання його виробництва та 
споживання; 
- скоригувати Енергетичну стратегію України на період до 2030 
р. щодо скорочення споживання природного газу, збільшення вико-
ристання відновлюваних джерел енергії. 
- розробити механізм, який би передбачав укладення теплогене-
руючими організаціями, які виробляють тепло з використанням аль-
тернативних видів палива, договорів терміном до 5 років у сфері 
теплопостачання; 
- передбачити спрощення процедури землевідведення для будів-
ництва об’єктів з виробництва тепла та/або електроенергії з викори-
станням відновлюваних джерел енергії; надання земельних ділянок 
із земель державної або комунальної форми власності у користу-
вання власникам таких об’єктів; 
- зменшити строки видачі та зменшення кількості дозвільних до-
кументів, необхідних для реалізації проектів із заміщення споживан-
ня природного газу; 
- замістити використання природного газу на ТЕЦ шляхом їх пе-
реведення на вугілля та інші види палива вітчизняного виробництва; 
- проводити інформаційні кампанії у ЗМІ щодо переваг енергое-
фективних технологій та використання відновлюваних джерел 
енергії; 
- проводити семінари для представників центральних та місцевих 
органів виконавчої влади з питань використання відновлюваних 
джерел енергії 

Джерело:  складено за: URL: http://zakon.rada.gov.ua/ 25.02.2016 

Як зазначалося у наведеній таблиці, у 2014 р. надавалися кошти на 

компенсацію 20% кредитних коштів для заміщення котлів на природному 

газі. З початку 2015 р. таке відшкодування було припинене до червня  

2015 р. через ухвалення Постанови КМУ щодо розширення переліку енер-

гоефективного обладнання, на яке надавалась компенсація. З червня  

2015 р. компенсацію було повернуто, для чого у державному бюджеті на це 

було виділено 6,3 млн грн87.  

                                                 
87 6,3 млн грн виділено з державного бюджету на погашення частини суми кредиту 
за програмою на придбання «негазових» котлів. 22 06 2015. URL: 
http://saee.gov.ua/uk/news/675 

http://saee.gov.ua/uk/news/675
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Станом на початок 2015 р. потужності теплової енергетики, а також ко-

генерації з використанням біомаси були такі: три ТЕЦ на лушпинні соняш-

ника на підприємствах олієжирової галузі, 1 ТЕЦ на деревині в системі 

централізованого теплопостачання, 4 тис. котлів на деревині, 100 котлів на 

соломі, 70 котлів на лушпинні соняшника, а також пічки і побутові котли на 

дровах та гранулах. В системі ЖКГ і бюджетній сфері сумарна встановлена 

потужність котлів на біомасі становила 350 МВт, у промисловості – 1300 

МВт, у населення – 2 тис. МВт88. Станом на другий квартал 2016 р. сумарна 

потужність котелень на біомасі в Україні перевищила 240 МВт (без ураху-

вання побутових котлів)89. У системі Державного агентства лісових ресурсів 

України працюють 1387 котлів на альтернативному паливі загальною вста-

новленою потужністю 246 МВт. На підприємствах лісового господарства 

близько 1 тис. котлів переведено з вугілля/мазуту на деревину. 70 котлів 

працюють на лушпинні соняшника на олієжирових комбінатах та олієекст-

ракційних заводах90.  

Навіть при тому, що багато палива вивозиться з України, наявний у кра-

їні енергетичний потенціал відходів лісництва та сільського господарства 

практично не використовується – для уможливлення використання необхід-

но розвивати логістичні мережі зі збору, доставки та збереження біомаси, 

при тому що їх потрібно багато та вони повинні охоплювати значні терито-

рії, оскільки транспортування деревини малою насипною масою на великі 

відстані не є доцільним. Для уможливлення використання біомаси в мережі 

ЖКГ, крім вирішення низки технічних питань, потрібні довгострокові кон-

тракти на поставки деревини.  

В Україні розроблюється галузевий стандарт для використання біомаси 

в енергетиці, який включатиме розрахунки викидів СО2 в сільськогосподар-

ському виробництві. Цей стандарт відповідатиме аналогам ЄС. У липні 

2012 р. в ЄС була запроваджена добровільна схема NTA808091, яка дозво-

                                                 
88 Гелетуха Г., Желєзна Т. Біоенергетика замість газу. 09.01.2015. URL: 
http://www.epravda.com.ua/publications/2015/01/9/520368/ 
89 Федосенко, Н. Сумарна потужність об'єктів альтернативної енергетики в Україні 
сягнула 1 ГВт. 25.07.2016. URL: http://ecotown.com.ua/news/Sumarna-potuzhnist-ob-
yektiv-alternatyvnoyi-enerhetyky-v-Ukrayini-syahnula-1-HVt/ 
90Гелетуха, Г.Г., Желєзна, Т.А., Олійник, Є.М. Перспективи виробництва теплової 
енергії з біомаси в Україні. Аналітична записка БАУ №6  31 травня 2013 р. URL: 
http://uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-6-ua.pdf 
91 Better Biomass. URL: http://www.sustainable-biomass.org/ 

http://www.epravda.com.ua/publications/2015/01/9/520368/
http://ecotown.com.ua/news/Sumarna-potuzhnist-ob-yektiv-alternatyvnoyi-enerhetyky-v-Ukrayini-syahnula-1-HVt/
http://ecotown.com.ua/news/Sumarna-potuzhnist-ob-yektiv-alternatyvnoyi-enerhetyky-v-Ukrayini-syahnula-1-HVt/
http://www.sustainable-biomass.org/
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ляє перевіряти біомасу щодо її відповідності вимогам сталого розвитку, які 

передбачені Директивою 2009/28/ЄC про відновлювані джерела енергії92. 

Наразі потребує вирішення низка завдань, наприклад, необхідно: 

- спростити процедуру землевідведення та дозвільні процедури для 

будівництва котелень з біомаси; 

- сприяти зростанню обізнаності населення щодо використання твер-

дого палива; 

- розробити програму для формування ключових елементів інфра-

структури для твердого палива від етапу вирощування до заготівлі, пере-

робки та постачання до кінцевого споживача; 

- визначити правила відпуску/реалізації сировини/відходів лісового го-

сподарства державними лісгоспами; 

- ввести стандарт на тверде біопаливо, гармонізований з європейським93. 

Отже, поки що ринок використання енергії з біомаси в Україні значно 

менший, ніж його потенціал, однак починаючи з 2014 р. характеризується 

високими темпами зростання. Основний бар’єр у вигляді неможливості кон-

курувати з природним газом за ціною усунуто законодавчо. Також діє дер-

жавна програма компенсації 20% вартості котлів на біомасі, якою скориста-

лись вже близько 13 тис. домогосподарств, і ще 100 тис. домогосподарств 

встановили котли на деревині без державної компенсації. На противагу 

іншим сегментам ринку енергії з відновлюваних джерел, де міжнародні зо-

бов’язання України є істотним рушійним фактором розвитку, в цьому сегме-

нті ринку найбільш вагомим стало підвищення ціни на природний газ. Саме 

завдяки цьому факторові і домогосподарствам, і промисловості стало вигі-

дно заміщувати природний газ. 

4.5. Стан та перспективи розвитку ринку  

моторного біопалива України 

Україна приєдналася до Договору про заснування Енергетичного Спів-

товариства94 для досягнення зростання енергетичного сектора відповідно 

                                                 
92 До 2014 р. в Україні розроблять сертифікацію біомаси – експерт. URL: http://ua-
energy.org/post/28720. 
93 Коломийченко Н., Конеченков А. Пеллетный путь в энергонезависимость. Тер-
минал. 24 августа 2015 г. № 34 (776). С. 5-9. 
94 Закон України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору 
про заснування Енергетичного Співтовариства» від 15.12.2010 № 2787-VI. URL: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2787-17 

http://ua-energy.org/post/28720
http://ua-energy.org/post/28720
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до принципів сталого розвитку, що уможливить функціонування енергетич-

ного ринку України відповідно до законодавства ЄС шляхом його імплемен-

тації, запровадження перспективних енергетичних технологій, що сприяти-

муть, серед іншого, боротьбі з проявами зміни клімату, міжнародній торгів-

лі. Підписано Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Планом заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євро-

пейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки95 передбачене 

вжиття заходів, спрямованих на збільшення частки відновлюваних джерел 

енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України. 

Зокрема, у статті 337 стверджується про необхідність продовжувати та ак-

тивізувати співробітництво у сфері енергетики, серед іншого, через участь  

у регіональних ініціативах щодо співробітництва у галузі енергетики. Напри-

кінці 2014 р. було затверджено Національний план дій з відновлюваної енер-

гетики на період до 2020 року96. Відповідно до нього Україна зобо-

в’язалася до 2020 р. досягти рівня 11% енергії з відновлюваних дже-

рел енергії в загальній структурі енергоспоживання. 

За наявності відповідних рамкових передумов варто розглянути можли-

вості України у досягненні цілей щодо споживання моторного біопалива 

транспортним сектором у короткостроковій перспективі.  

Біоетанол в Україні виробляється у незначних обсягах (табл. 4.3), при 

тому що сумарні виробничі потужності станом на кінець 2015 р. становили 

120 тис. т. В українському законодавстві є деяка невідповідність міжнарод-

ній термінології стосовно поняття «біоетанол». Так, відповідно до чинного 

законодавства «біоетанол – спирт етиловий зневоджений, виготовлений  

з біомаси або із спирту етилового-сирцю  для   використання як біопалива». 

Бензин з домішуванням біоетанолу називається «паливо моторне суміше-

                                                 
95 План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та 
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншого боку, на 2014–-2017 роки, затверджений Розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-р 
96 Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, за-
тверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 
902-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-р 
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ве»97. Проте в літературі та новинах під поняттям «біоетанол» переважно 

розуміють не «спирт етиловий зневоджений», а «паливо моторне суміше-

ве», тобто бензин з домішаним біологічним компонентом.  

Таблиця 4.3 

Обсяги виробництва біоетанолу в Україні, тис т 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

9,726-55 52 66 21 65 

Джерело: складено за даними: Сердюк, Є. Кому заважає біоетанол?. Дзеркало 
тижня.  20.02.2015. URL: http://gazeta.dt.ua/business/komu-zavazhaye-bioetanol-
.html; Гелетуха, Г.Г., Желєзна, Т.А. та ін. Сучасний стан та перспективи розвитку 
біоенергетики в Україні. Аналітична записка БАУ № 9. 27 травня 2014 р. URL: 
http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-9-ua.pdf; Спирт у бак, або 
Проблема-2014. URL: http://gazeta.dt.ua/energy_market/spirt-u-bak-abo-problema-
2014-_.html; Производство биоэтанола в Украине. 28.01.2013. URL: 
http://www.mayak.zp.ua/review-analysis/2019-proizvodstvo-bioetanola-v-ukraine; Енер-
гетичний баланс України (продуктовий). URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

З початку 2014 р. вступила у дію норма Закону України N4970-VI «Про 

внесення змін до деяких законів України про виробництво і використання 

моторних палив з вмістом біокомпонентів», яким з 2014 р. передбачено 

обов’язкове домішування 5% (об’ємних) біоетанолу до бензину. З 2016 р. 

частка обов’язкового домішування має становити 7% (об’ємних). Цим Зако-

ном передбачено обов’язкове домішування лише етанолу до бензину, а не 

біодизеля до дизпалива. З ухваленням цього Закону виробництво етанолу 

дещо збільшилось. У країні щорічно споживається 4,5 млн т бензину, а за-

безпечення зазначених 5% за фізичним вмістом вимагатиме за енергетич-

ним вмістом  320 тис. т етанолу.   

Відповідно до Податкового кодексу України етанол та біодизель є підакциз-

ними товарами. Ставка акцизу на бензини моторні із вмістом не менш як 5 мас. 

% біоетанолу становить 213,5 євро за 1000 л98 (як і на інші бензини), а ставка 

акцизу на паливо моторне альтернативне (тобто паливо з вмістом кисневмісно-

го компонента не менше 30%) становить 162 євро за 1000 л. Ставка акцизу на 

біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафтоп-

родуктів) становить 106 євро за 1000 л, а на газойль – 139,5 євро за 1000 л. 

                                                 
97 Паливо моторне сумішеве – види палива, отримані в результаті змішування па-
лива,  одержаного з нафтової сировини,  з біоетанолом та  добавками на основі 
біоетанолу, біодизелю або іншими біокомпонентами, вміст яких  відповідає вимо-
гам нормативних документів на паливо моторне сумішеве. 
98 Тут і далі станом на травень 2017 р.  

http://gazeta.dt.ua/business/komu-zavazhaye-bioetanol-.html
http://gazeta.dt.ua/business/komu-zavazhaye-bioetanol-.html
http://gazeta.dt.ua/energy_market/spirt-u-bak-abo-problema-2014-_.html
http://gazeta.dt.ua/energy_market/spirt-u-bak-abo-problema-2014-_.html
http://www.mayak.zp.ua/review-analysis/2019-proizvodstvo-bioetanola-v-ukraine
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Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива»99 перед-

бачено, що до 2019 р. не стягується ввізне мито на техніку, що використо-

вується для реконструкції і будівництва підприємств з виробництва біо-

пального і для виготовлення транспорту на біопальному, якщо такі товари 

не виробляються в Україні. 

Також передбачене зниження оподаткування на землю для підприємств 

відновлюваної енергетики. Відповідно до ст. 166.3. Податкового кодексу 

України кошти, сплачені у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу 

на використання біопального, можуть бути включені до податкової знижки. 

Відповідно до Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 

2020 р. передбачене значне зростання відновлюваних джерел енергії у 

транспортному секторі – з 1,5% у 2009 р. до 10% у 2020 р. Автори Плану 

передбачають використання електроенергії, а також біопалива (яке має 

забезпечити найбільшу частку енергії з відновлюваних джерел на тран-

спорті) (табл. 4.4). Аналіз перспектив поширення електромобілів в Україні 

перебуває поза межами питання, що розглядається, а от виробництво біо-

етанолу з відходів, лігноцелюлози тощо, тим більше у таких значних обся-

гах, здається нам сумнівним через відсутність навіть пілотних проектів. 

Таблиця 4.4 

Частка енергії з відновлюваних джерел у транспортному секторі,  

тис т нафтового еквіваленту 
 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Біоетанол  110 150 200 225 250 280 320 

Біодизель    20 40 50 60 70 

Електроенергія  52 64 71 78 86 95 105 115 

Джерело: Додатки 4, 8 до Національного плану дій з відновлюваної енергетики на 
період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
1 жовтня 2014 р. № 902-р. 

Як зазначалося вище, у 2014 р. було вироблено лише 21 тис. т етанолу 

(замість потрібних 171,6 тис. т) через відсутність виробничої бази останнього 

у необхідних обсягах100. Аналогічно, зважаючи на фінансову кризу, стрімку 

                                                 
99 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння 
виробництву та використанню біологічних видів палива» від 21 травня 2009 року 
№1391-VI. 
100 При коефіцієнтах переведення 1 т н.е. біоетанолу дорівнює 1,56 т біоетанолу; 1 
т н.е. біодизеля – 1,16 т біодизеля. Відповідно, 110 тис т н.е. біоетанолу – це 171,6 
тис т біоетанолу. 
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девальвацію національної валюти, погіршення інвестиційного клімату в країні 

та військові дії на території України нарощення виробництва моторного біо-

палива до 234 тис. т (150 тис т н.е.) у 2015 р. просто не відбулося. 

Аналітики оцінюють створення ринку біоетанолу в Україні у 250–300 млн 

дол. США, які в основному знадобляться на переоснащення наявних спирт-

заводів на виробництво біоетанолу101, а також на створення необхідної ін-

фраструктури. 

Імпортувати закордонний етанол недоцільно, оскільки він оподаткову-

ється як спирт етиловий. В Україні близько 80% бензинів імпортується, тож 

істотно замінити імпортований бензин вітчизняним біоетанолом поки що не 

вдасться через недостатні обсяги виробництва етанолу в Україні (навіть 

при тому, що імпортується бензин без домішок біоетанолу. Якщо імпорту-

вати біоетанол з-за кордону, то це не лише економічно недоцільно, але й 

суперечить ідеї зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв).  

Окрім недостатнього обсягу виробництва, залишаються актуальними й 

інші питання, зокрема про те, де має домішуватись етанол до бензину, а 

також хто має контролювати якість отриманого біоетанолу. Необхідно ство-

рювати потужності, де фізично відбуватиметься домішування. Будівництво 

потужностей з домішування для одного оператора роздрібної торгівлі наф-

топродуктами коштує 3–4 млн дол. США, що дорівнює будівництву двох 

нових АЗС. Також необхідно ліцензувати операторів змішування; як і доста-

вляти біоетанол до споживачів та оперативно реалізувати його, оскільки 

біоетанол може зберігатися 30 днів.  

В Україні виробляється біопаливо першого покоління, тобто таке, сиро-

виною для виробництва якого є сільськогосподарські культури, які викорис-

товуються завдяки своїм цукро- та крохмалемістким властивостям. У світі 

набуває популярності біопаливо другого покоління, тобто таке, сировиною 

для якого є нехарчові залишки рослин, трави та деревина. Примітно, що 

його виробляють не лише розвинені країни, такі як ЄС та США, Ізраїль, 

Японія, Нова Зеландія, але є пілотні проекти і у Мексиці, Малайзії, Індії, 

Бразилії, Аргентині, Китаї. У Національному плані дій з відновлюваної енер-

гетики на період до 2020 р., зокрема у Додатку 4, йдеться про виробництво 

«біопалива з відходів, залишків, нехарчової целюлози та лінгоцелюлозного 

матеріалу», тобто фактично йдеться про виробництво біопалива другого 

покоління. На нашу думку, такий опис сировини для виробництва біопалива 

                                                 
101 Слинько Д. Біопаливо. Чим загрожує переведення машин на пальне з овочів. 
08.07.2012. URL: http://news.finance.ua/ua/news/~/282810. 

http://news.finance.ua/ua/news/~/282810
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доцільно уточнити на «біопаливо з сільськогосподарської сировини, а також 

з відходів, залишків, нехарчової целюлози та лінгоцелюлозного матеріалу» 

(таке формулювання уможливить виробництво біопалива першого поколін-

ня, однак і надаватиме сигнали бізнесу щодо наявності перспективи роз-

витку ринку моторного біопалива другого покоління). 

У вересні 2013 р. Європейський парламент постановив, що біопаливо 

першого покоління може становити лише 5,5% від 10-відсоткової частки 

біопалива у транспортному секторі. Інша частина повинна складатися з 

біокомпонентів другого покоління (вироблених з відходів, водоростей або 

целюлози). Крім того, після 2020 р. ЄС може ухвалити рішення повністю 

припинити підтримку біопалива першого покоління. У 2014 р. міністри енер-

гетики ЄС досягли політичної згоди про встановлення 7-відсоткового ліміту 

частки звичайного біопалива, виробленого із сільськогосподарських куль-

тур, у загальному обсязі палива для транспортного сектора. Рішення Євро-

парламенту про скорочення частки біопалива першого покоління має важ-

ливе значення для сектора біопалива в тих країнах, де використовується 

тільки біокомпоненти, вироблені з продовольчих культур. На активне фор-

мування ринку моторного біопалива першого покоління у країнах ЄС пішло 

більше десяти років. 

Обмеження виробництва біопалива першого покоління становить загро-

зу для підприємств сектора біопалива, насамперед для виробників біоета-

нолу. Зниження частки біопалива першого покоління призведе до падіння 

попиту на біоетанол, що ще погіршить становище горілчаних заводів. 

Важливим рушієм зростання використання біопалива в країні є його не-

ухильне додавання до традиційного палива у обсягах, передбачених чинним 

законодавством, тобто 7% з 2016 р., а також за рахунок продажів його як само-

стійного палива у вигляді Е85. Дотримання вимоги домішування біопалива мо-

же бути дійсно ефективним – наприклад, у Польщі обсяги виробництва та спо-

живання біоетанолу зросли удвічі, а біодизеля – майже в 15 разів. Поштовхом 

для збільшення виробництва біодизеля послужив випуск на ринок з лютого 

2012 р. і надходження в продаж на території Польщі дизельного палива з вміс-

том метилових ефірів не більше 7% (B7)102. 

Подальшому розвитку ринку біоетанолу в Україні та виконанню Націо-

нального плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 р. наразі 

заважають такі перешкоди: 

                                                 
102 Urząd Regulacji Energetyki. URL : http://www.ure.gov.pl 
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- недостатня матеріально-технічна база для виробництва біоетанолу 

в обсягах, необхідних для забезпечення 7% для домішування етанолу у 

бензини (для забезпечення необхідної для домішування кількості етанолу 

обсяг його виробництва має бути збільшений принаймні у 5 разів); 

- подвійне оподаткування акцизом потенційних виробників сумішевих 

бензинів (при придбанні бензину необхідно сплачувати акциз, як і при ви-

робництві пального з вмістом біологічного компоненту у ньому); 

- відсутність контролю за якістю отриманої суміші та загалом недостат-

ній контроль за якістю нафтопродуктів в Україні. Невизначеність щодо того, 

хто може імпортувати стабілізатор, необхідний для виготовлення суміші, і 

яким технічним умовам цей стабілізатор має відповідати; 

- відсутність ДСТУ, який би визначав вимоги до сировини, біопалива 

та інших технічних документів; 

- відсутність преференцій для користувачів бензину з домішками біое-

танолу (що особливо важливо у випадку, якщо ціна бензину з домішками не 

буде нижчою за ціну на бензин без домішок); 

- відсутність виробництва та промислового використання моторного 

біопалива 2-го покоління; 

- практична відсутність вимог до використовуваної сировини для ви-

робництва біоетанолу на предмет відповідності критеріям сталого розвитку; 

- відсутність стандартів якості сумішевих бензинів з часткою біокомпо-

нентів понад 5% та методів їх випробувань. 

- відсутність інформаційних кампаній, які б наголошували на екологіч-

них перевагах від використання біопалива, на безпеці його використання 

для автомобіля (при тому, що автодилери виступають за перегляд гаран-

тійних термінів та умов для новопроданих автомобілів). 

- невключення етанолу в систему державних закупівель у плані вико-

ристання такого палива транспортними засобами у державному секторі, а 

також пасажирським транспортом України.  

- відсутність контролю за дотриманням законодавства щодо домішу-

вання моторного біопалива. Функцію контролю може бути покладено на 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. 

Зважаючи на особливості виробництва та значного імпорту нафтопродук-

тів в Україні, можна запропонувати домішувати етанол до бензину як на 

НПЗ, так і перед продажем у системі ритейлу чи оптової торгівлі (залежно 

від походження пального). Реалізація функції контролю вимагає рефор-

мування ринку традиційного пального, зокрема зменшення як обсягу кон-
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трабандного пального на ринку, так і нелегальних виробництв пального 

на ринку України;  

- наявність акцизного збору на бензин з домішками етанолу в такому 

самому розмірі, як і на бензин; 

- небажання великих мережевих імпортерів бензинів працювати з ета-

нолом.  

Щодо виробництва біодизеля в Україні, можна стверджувати, що він ви-

робляється у незначних обсягах (до 20 тис. т на рік), практично для задово-

лення технічних потреб агрофірм через відсутність попиту на нього та си-

ровини103. У 2007 р. в Одеській обл. компанією «Біодизель Бессарабії» було 

відкрито завод з виробництва біодизеля потужністю 7 тис. т на рік. Компанія 

«Лібер» відкрила завод потужністю 10 тис. т біодизеля на рік у Херсонській 

обл. у 2007 р. До 2014 р. найбільшими його виробниками були «Оріана-

Галев» (м. Калуш; сировина – ріпак), „Лібер» (м. Херсон; сировина ‒ ріпак), 

«Стирол» (м. Горлівка; сировина – насіння соняшника). У фермерських гос-

подарствах країни було збудовано 300 установок з виробництва біодизеля 

загальною потужністю близько 500 тис. т на рік, а біодизель використову-

вали для власних потреб104. Останнім великим проектом став запуск у 

Самбірському районі Львівської обл. у 2014 р. заводу потужністю 28 тис. л 

біодизеля на добу. У 2010–2012 рр. було оголошено низку планів будівниц-

тва заводів із виробництва біодизеля, зокрема у містах Суми, Житомир, 

Вінниця та інші, проте наразі будівництво цих заводів зупинене. 

Для стимулювання зростання внутрішнього ринку біодизеля, а також 

для виконання положень, передбачених Національним планом дій з відно-

влюваної енергетики на період до 2020 р., доцільно:  

- скасування акцизного збору на біодизель; 

- стимулювання переходу до виробництва біодизеля з використаних 

харчових олій;  

- проведення широких інформаційних кампаній щодо популяризації 

біопалива та стимулювання попиту на нього; 

- фінансові стимули для переведення транспортних засобів на вико-

ристання великих обсягів палива з відновлюваних джерел. 

                                                 
103 Малашенко Є.В., Хринюк О.С. Проблеми державного регулювання  розвитку 
біодизельного виробництва в Україні. 
104 Ukraine could export biofuel instead of rape. 27.11.2009. URL: 
http://www.biofuels.ru/bioethanol/news/ukraine_could_export_biofuel_instead_of_rape/. 
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Угода про асоціацію між Україною та ЄС сприяє розвитку ринку мотор-

ного біопалива в Україні шляхом поступової адаптації вітчизняного законо-

давства до європейського. 

Україні доцільно використовувати моторне біопаливо з трьох основних 

міркувань: а) для завантаження цукрових заводів (які переважно розта-

шовані у невеликих населених пунктах, тож питання наявності робочих 

місць там надзвичайно актуальне); б) для виконання зобов’язань, взятих 

на себе в рамках Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 

2020 р.; в) для забезпечення сільгоспвиробників пальним власного ви-

робництва, для створення доданої вартості на селі та для формування 

внутрішнього ринку збуту для сільськогосподарської продукції (кукурудзи) 

та відходів виробництва цукру (меляси). Інші вигоди включають в себе 

певне покращення екологічної ситуації (що слідує від зменшення викорис-

тання викопного палива), а також незначне зменшення імпорту енергоно-

сіїв з інших країн. Використання внутрішньо виробленого моторного біо-

палива не зможе повністю замістити імпортоване паливо в Україні, проте 

зможе дещо замістити цей імпорт.  

Враховуючи зазначене вище, на нашу думку, Україні доцільно продов-

жувати розвивати внутрішній ринок моторного біопалива, інфраструктуру 

для нього, а також стимулювати попит на моторне біопаливо як таке. Фор-

мування інфраструктури, серед іншого, на практиці означає не лише наяв-

ність автопарку, здатного використовувати етанол, але і переобладнання 

(за власний рахунок) трейдерами нафтобаз для приймання, домішування 

та зберігання сумішевого палива (яке б відповідало ДСТУ, якого ще немає). 

Держава має фінансувати науково-дослідні розробки щодо виробництва 

моторного біопалива другого покоління, а також сприяти трансферу техно-

логій в цій царині. Використання моторного біопалива першого покоління в 

Україні, зважаючи на довгострокові та малорезультативні спроби розвитку 

цієї підгалузі, може стати поступовим та поміркованим кроком до переходу 

на моторне біопаливо другого покоління, яке зможе бути комерціалізованим 

в економічно розвинених країнах завдяки їхній здатності виділяти достатньо 

коштів на його промислове поширення. Ще одним аргументом на користь 

моторного біопалива другого покоління є те, що відповідно до положень 

Директиви 2009/28/ЄС, скорочення викидів парникових газів, пов’язане із 

використанням біопалива, має становити 35% до 2017 р., 50% до 2018 р. та 

60% з 2018 р. Відповідно до різних розрахунків, біодизель першого поколін-

ня може забезпечити зменшення викидів ПГ лише на 5–38%, біоетанол – на 
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16–60%, а біопаливо другого покоління – від 74 до 90%, залежно від типу 

використовуваної сировини105. Директива 2009/28/ЄС була імплементована 

Україною, тож в Україні вже мають бути розроблені технічні вимоги до вироб-

ництва і використання біопалива із скороченням викидів парникових газів почи-

наючи з 2017 р. не менш як на 50%, а з 2018 р. – не менш як на 60% для біопа-

лива, виробленого на установках, уведених в експлуатацію після 2017 року106. 

У Директиві 2009/28/ЕС вказуються референтні значення скорочення викидів 

парникових газів при використанні різних видів біопалива.  

Моторне біопаливо вбачається одним з інструментів декарбонізації транс-

портного сектора після 2020 р. Зважаючи на стрімке падіння цін на нафту, пот-

реба у новому регуляторному середовищі стане особливо актуальною. 

Аргументами на користь моторного біопалива такі: 

- біопаливо має забезпечувати п’яту частину кінцевого енергоспожи-

вання до 2050 р. у світі відповідно до сценарію потепління на 2С МПЕЗК 

(IPCC); 

- зменшення викидів парникових газів від транспорту, будівель та 

сільського господарства. 

Отже, в Україні виробляється моторне біопаливо в обсягах, недостатніх 

для виконання чинного законодавства щодо обов’язкового вмісту біологіч-

ного компонента у транспортному пальному. Для забезпечення наявності 

необхідної кількості моторного біопалива на ринку необхідне вжиття додат-

кових заходів як у плані державного регулювання ринку, так і забезпечення 

контролю за дотриманням законодавства з уведенням системи штрафів за 

невиконання його положень. Міжнародні зобов’язання України загалом та 

імплементація директив ЄС зокрема можуть позитивно впливати на активі-

зацію роботи ринку моторного біопалива України, в першу чергу шляхом 

встановлення вимог та нормативів, до яких доцільно прямувати. Зважаючи 

на зміни у європейському законодавстві щодо пріоритетності споживання 

біопалива другого покоління, доцільно активізувати не лише аналогічні віт-

чизняні розробки у цій царині, а й їх комерційне впровадження, для забез-

печення продовольчої безпеки держави та розвитку ринку біопалива так, 

                                                 
105 The current status of biofuels in the European Union, their environmental impacts and 
future prospects 2012. URL: http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/ 
Easac_12_Biofuels_Complete.pdf 
106 Розпорядження КМУ від 3 вересня 2014 р. № 791-р  «Про затвердження плану 
заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 
2009/28/ЄС». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/791-2014-р 
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щоб отримане біопаливо відповідало критеріям сталого розвитку, і для ви-

робництва якого не використовувались би харчові культури та землі сільсь-

когосподарського призначення.  

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, слід відмітити, 

що конкурентоспроможність національного ринку ВДЕ може визначатись 

конкурентоспроможністю його інституційного середовища, яке залежить 

від комплексного державного регулювання, необхідних ресурсних умов та 

створення попиту на внутрішньому ринку. В інституційному середовищі 

держава виконує роль каталізатора: з одного боку, вона стимулює компа-

нії до підвищення використання енергії з відновлюваних джерел, а з іншо-

го – сприяє створенню попиту на продукцію з поки що високою доданою 

вартістю. 

Чим більш розвинута конкуренція на внутрішньому ринку країни та чим 

вищі запити споживачів, тим більше імовірність успіху національних компа-

ній на міжнародних ринках (та навпаки, послаблення конкуренції на націо-

нальному ринку призводить, зазвичай, до втрати конкурентних переваг). 

Слід помітити ряд існуючих проблем у системі формальних інститутів, у 

ринковій структурі галузі ВДЕ. Домінуючу роль у вітчизняному ринку віднов-

люваної енергетики відіграють державні підприємства або приватні моно-

польні компанії. Така концентрація ринків призводить до низької інновацій-

ної діяльності підприємств та нівелює спроможність до конкурентного роз-

витку. Зазвичай конкурентоспроможна ринкова структура більше посилює 

статичну і динамічну ефективність, аніж це роблять монополізовані струк-

тури. Такий розвиток структури сектора відновлюваної електроенергетики 

негативно впливає на можливий розвиток інвестицій у цій сфері. 

В умовах інтеграції ринку відновлюваних джерел енергії України до єв-

ропейського енергетичного ринку важливими стають питання комплексного 

розвитку ринку за нових умов, які формуються під впливом зовнішніх чин-

ників. Тому були окреслені головні інтеграційні фактори впливу, які є при-

чиною та мотивом до інтеграції ринку, що у свою чергу спричиняє тран-

сформаційні процеси у інституційній структурі ринку.  

Загалом, розвиток ринку відновлюваної енергетики потребує консолідо-

ваної законодавчої бази регулювання в поєднанні із дієвими механізмами її 

реалізації. Саме впорядкованість адміністративно-правових норм у галузі є 

першим і найважливішим фактором залучення інвестицій. Також головними 

проблемами у розвитку ВЕЕ є бюрократизація нормативно-правових відно-
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син у сфері розвитку галузі та високий рівень корумпованості107 на всіх ета-

пах реєстрації, будівництва та приєднання нових потужностей. Недостатня 

оформленість існуючих законів із поступовим їх корегуванням у майбутньо-

му створюють в Україні проблеми правової надійності.  

Також проблемними питаннями у розвитку ринку ВЕЕ є: високий рівень 

питомих інвестиційних витрат та великий термін їх окупності, поганий стан 

мереж, які потребують оновлення, та проблеми приєднання нових потужно-

стей до електромережі, сучасна ринкова структура цієї галузі тощо. 

Таким чином, необхідно реалізовувати наступний комплекс заходів для 

розвитку ринку ВДЕ в умовах інтеграційних процесів, що має включати змі-

ни чинної законодавчої бази, оцінку механізмів досягнення індикативних 

показників виробництва енергії з відновлюваних джерел, обґрунтування їх 

реалістичності, а також інструменти фінансового стимулювання, розвиток 

венчурного підприємництва, активну науково-дослідну роботу, міжнародну 

співпрацю, ініціативу підприємств та домогосподарств щодо впровадження 

тих чи інших технологій відновлюваної енергетики (наприклад, отримання 

теплової енергії чи когенерації), яка можлива перш за все за умови стиму-

лювання попиту на таку енергію тощо. У поширенні енергії з відновлюваних 

джерел надзвичайно важливу роль мають відіграти нові інститути, зокрема 

неурядові організації та різні міжнародні об’єднання. 

                                                 
107 Згідно з Transparency International, станом на 2015 рік, Україна в індексі корупції 
посідає 130-е місце.. URL : http://www.transparency.org/cpi2015/#results-table 



РОЗДІЛ 5 

145 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
ТА МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  
НА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ 

У вересні 2010 р. був підписаний Протокол про приєднання України до 

Договору про заснування Енергетичного Співтовариства108 (ЕнС), який у 

подальшому ратифікований Законом України від 15 грудня 2010 р. «Про 

ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснуван-

ня Енергетичного Співтовариства»109. Згідно із зазначеним Законом з 1 лю-

того 2011 р. Україна стала повноправним членом Енергетичного Співтова-

риства. 

Ставши повноправним членом ЕнС, Україна зобов’язалась імплементу-

вати цілу низку європейських директив та регламентів, які б гармонізували 

її законодавство у сфері енергетики з європейською нормативно-правовою 

базою. Зміни мали бути запроваджені у сферах газу та електроенергії, на-

вколишнього середовища, відновлюваних джерел енергії, енергоефектив-

ності, конкуренції на ринках енергоресурсів тощо. 

Згодом у 2014 р. буда підписана Угода про асоціацію між Україною і ЄС, 

яка закріплює прийняті раніше зобов'язання в рамках європейського Енер-

гетичного Співтовариства і встановлює чіткий графік їх імплементації. Єв-

ропейське законодавство не встановлює конкретних правил, за якими ма-

ють бути реформовані національні енергетичні ринки або імплементовані 

нормативно-правові акти (директиви, регламенти тощо), а визначає лише 

базові принципи відповідно їхнього подальшого функціонування та імпле-

ментації. 

Беззаперечно, імплементація європейського законодавства, що стосу-

ється енергетичної сфери та навколишнього середовища, матиме суттєвий 

вплив на трансформацію енергетичного балансу України. 

                                                 
108 Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a27 
109 Закон України « Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Догово-
ру про заснування Енергетичного Співтовариства». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/show/2787-17 
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5.1. Поточна структура енергетичного балансу України 

Енергетичні баланси світу, країн ОЕСР та України в 2014 році представ-

лені для порівняння в табл. 5.1.  

Таблиця 5.1 
Основні показники енергетичних балансів світу,  

України та ОЕСР за 2014 р. 
Загаль-
не пос-
тачання 
первин-
них ене-
ргоре-
сурсів 

Світ ОЕСР ЄС Україна 

тис. т н. 
е. 

% 
тис. т н. 

е. 
% 

тис. т н. 
е. 

% 
тис. т н. 

е. 
% 

Вугілля 3918491 28.6% 1012463 19.2% 268433 17.2% 35576 33.7% 

Нафта  4349857 31.8% 2061714 39.1% 591918 37.8% 3043 2.9% 

Нафтоп-
родукти* 

-64557 -0.5% -180603 -3.4% -82930 -5.3% 7645 7.2% 

Газ 2900579 21.2% 1343845 25.5% 342846 21.9% 33412 31.6% 

Ядерна 
енергія 

661353 4.8% 516273 9.8% 228456 14.6% 23191 21.9% 

Гідрое-
нергія  

334945 2.4% 120471 2.3% 32248 2.1% 729 0.7% 

Геотер-
мальна, 
сонячна 
та ін. 

181072 1.3% 98024 1.9% 40069 2.6% 134 0.1% 

Біопали-
во і від-
ходи 

1412908 10.3% 299787 5.7% 141641 9.1% 1934 1.8% 

Електро-
енергія* 

2383 0.0% 395 0.0% 1333 0.1% -725 -0.7% 

Теплова 
енергія 

2096 0.0% 899 0.0% 962 0.1% 745 0.7% 

РАЗОМ 13699127 100% 5273268 100% 1564975 100% 105684 100% 

Примітка.* Від'ємні значення означають, що експорт перевищує суму імпорту і 
внутрішнього виробництва 
Джерело: за даними Міжнародного енергетичного агентства. URL: 
https://www.iea.org/about/ 

Використання вугілля в Україні значно перевищує відносні показники як 

для країн ОЕСР, так і для світу загалом. Натомість використання нафти та 

нафтопродуктів в Україні значно нижче, ніж у світі, тим більше в країнах 

ОЕСР. Це пов'язано з тим, що в Україні переважна більшість нафтопродук-

тів споживається у транспортному секторі, а для виробництва електроенер-
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гії та тепла вони майже не використовуються, на відміну від країн ОЕСР. З 

іншого боку, в Україні споживання нафтопродуктів транспортом є низьким 

проти країн ОЕСР, що може бути характеристикою рівня економічного роз-

витку країни і вказувати на економічне відставання України. 

Що стосується використання природного газу в Україні, то воно також 

значно перевищує і світовий рівень, і рівень країн ОЕСР, і це при тому, що 

Україна значно скоротила його споживання у 2014 р. Частка використання 

відновлюваних джерел енергії в Україні значно нижча від загальносвітового 

рівня та рівня країн. 

Загалом енергетичний баланс України не відповідає загальносвітовим 

тенденціям розвитку енергозабезпечення, не є оптимальним та потребує 

комплексу заходів щодо його оптимізації в руслі економічної, енергетичної 

та екологічної безпеки країни. 

Динаміка загального постачання первинних енергоресурсів (ЗППЕ) в 

Україні наведена в рис. 5.1. Можна побачити, що Україна впродовж остан-

ніх десяти років суттєво скоротила використання енергетичних ресурсів, в 

Рис. 5.1. Динаміка загального постачання первинної енергії в Україні  
Джерело: за даними Державної служби статистики України 
(http://www.ukrstat.gov.ua/); та Міжнародного енергетичного агентства 
(https://www.iea.org/about/). 
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першу чергу природного газу. В 2013 р. ЗППЕ скоротилося майже на 20% у 

порівнянні з 2005 р., а в 2014 р. – більш як на чверть. Звичайно, падіння 

ЗППЕ в 2014 р. в першу чергу пов'язано з військово-політичною, а відтак і з 

соціально-економічною ситуацією в Україні. Крім того, очевидним є те, що з 

2007 р. постачання нафти було заміщене постачанням (імпортом) нафтоп-

родуктів. Це пов'язано з занепадом вітчизняної нафтопереробки.  

Структура ЗППЕ також зазнала значних змін (рис. 5.2).  

 
Рис. 5.2. Структура загального постачання первинної енергії в Україні 

Джерело: за даними Державної служби статистики України 
(http://www.ukrstat.gov.ua/); та Міжнародного енергетичного агентства 
(https://www.iea.org/about/) /. 

За останні десять років частка імпорту енергоресурсів скоротилася з 50% 

до 33% (рис. 5.3 А), що сприяє енергетичній і економічній безпеці України.  

Частка газу скоротилася з 47% у 2005 р. до 32% у 2014 р., а частка ву-

гілля навпаки зросла з 26 до 34% відповідно (рис. 5.3 Б). Динаміка зміни 

частки природного газу в структурі ЗППЕ майже повністю відповідає дина-

міці імпорту енергоресурсів (рис. 5.3 В), а в структурі імпорту енергоресур-

сів частка газу скоротилася з 70% у 2005 до 46% у 2014 р. (рис. 5.3 Г).  

Сумарна частка нафти і нафтопродуктів також скоротилася.  

Частка атомної енергії зросла з 16% у 2005 до 22% у 2014 р. (рис. 5.3 Ґ). 

Частка ВДЕ також зросла з 0,9% у 2005 до 2,6% у 2014 р. (рис. 5.3 Д), однак 

це зростання не відповідає сучасним глобальним трендам розвитку віднов-

люваної енергетики. 
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А) 

 
Б) 

 
В) 

 
Г) 

 
Д) 

 
Ж) 

Рис. 5.3. Характеристика загального постачання первинних  

енергоресурсів в Україні 
Джерело: за даними Державної служби статистики України 

(http://www.ukrstat.gov.ua/); та Міжнародного енергетичного агентства 

(https://www.iea.org/about/). 
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Кінцеве споживання енергії (КСЕ) в Україні впродовж 2005–2014 р. ха-

рактеризувалося падінням у ньому частки промисловості (з 45% в 2005 до 

34–35% в 2013–2014 рр.), частка населення була більш-менш стабільною 

на рівні 35% (за винятком 2007–2008 рр., коли частка населення в структурі 

КСЕ знизилася до 29–30%). Варто відзначити постійне зростання частки 

сфери послуг у структурі кінцевого енергоспоживання, яка зросла з 3% в 

2005 р. до 8–9% в 2012–2014 рр. 

 
Рис. 5.4. Кінцеве споживання енергетичних ресурсів в Україні 

Джерело: за даними Державної служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua/); 
та Міжнародного енергетичного агентства (https://www.iea.org/about/).  

Незважаючи на скорочення енергоємності ВВП та питомих викидів ПГ, економі-
ка Україна залишається надзвичайно енергоємною в порівнянні не лише з розви-
неними країнами світу, але й з європейськими сусідами, зокрема країнами Вишег-
радської четвірки (рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5. Енергоємність ВВП (за ПКС) 

Джерело: Енергетичні індикатори: статистика / Міжнародне енергетичне агентство. 
http://energyatlas.iea.org/?subject=-297203538 



Розділ 5. Оцінка впливу інтеграційних процесів та міжнарордних... 

151 

Хоча і рівень енергоємності ВВП України скоротився майже вдвічі з 2000 

по 2013 рр., однак він все ще у 2,6 та 2,4 раза перевищує відповідні показ-

ники країн ОЄСР та Вишеградської групи. Аналогічна ситуація спостеріга-

ється і щодо рівня вуглецеємності ВВП (за ПКС), який за даними 2013 р. 

майже у 2,7 раза перевищував показник країн ОЕСР та у 2,2 раза – рівень 

країн Вишеградської четвірки (рис. 5.6).  
 

 
Рис. 5.6. Вуглецеємність ВВП (за ПКС) 

Джерело: Енергетичні індикатори: статистика / Міжнародне енергетичне агентство.  
http://energyatlas.iea.org/?subject=1378539487 

5.2. Підвищення енергоефективності та енергозбереження 

Реалізація потенціалу енергоефективності та енергозбереження (ЕЕ) 

виступає одним із ключових напрямів оптимізації енергетичного балансу 

України і є вагомим міжнародним зобов’язанням України. В рамках євро-

пейського Енергетичного Співтовариства Україна зобов’язалася імплемен-

тувати у національне законодавство такі обов’язкові європейські директиви 

з енергоефективності: 

 Директива № 2006/32/ЄС щодо енергетичної ефективності кінцевого 

використання енергії та енергетичних послуг; 

 Директива № 2010/31/ЄС щодо енергоефективності в будівлях; 

 Директива № 2010/30/ЄС щодо маркування енергетичної продукції. 

Директива 2006/32/EC Європейського Парламенту і Ради щодо енерге-

тичної ефективності кінцевого використання енергії та енергетичних послуг 

вимагає підготувати Національний план дій з енергоефективності (НПДЕЕ) 
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на 9 років з моменту її застосування. НПДЕЕ має передбачати встановлен-

ня національної мети з енергозбереження (мінімум 1% за рік застосування 

цієї Директиви), а також проміжні заплановані показники енергозбереження. 

Крім цього, повинні бути розроблені програми і заходи покращення раціо-

нального використання енергії. 

25 листопада 2015 р. Кабінет Міністрів України, з великим запізненням, 

затвердив Національний план дій з енергоефективності на період до 

2020 р.110 та план заходів з його реалізації. Виконання НПДЕЕ має забезпе-

чити досягнення цільового показника у 2020 р. – національної індикативної 

мети111 енергозбереження – на рівні 9% середнього показника кінцевого 

енергоспоживання за період 2005–2009 рр., з проміжним показником енер-

гозбереження у 2017 році на рівні 5%. 

План заходів з реалізації НПДЕЕ охоплює як секторальні, так і міжсек-

торальні заходи з підвищення енергоефективності. Секторальні заходи з 

підвищення енергоефективності передбачають сприяння держави в залу-

ченні інвестицій у термомодернізацію житлових будівель, будівництво спо-

руд з близьким до нульового споживанням енергії, заходи з енергоефектив-

ності на об’єктах промисловості для зменшення енергоємності продукції. 

Крім того, секторальні заходи передбачають оптимізацію структури паса-

жиро- та вантажопотоків у межах міст, адаптацію стандартів палива та тех-

нологій його використання до європейських стандартів, оновлення рухомо-

го складу громадського транспорту, а також підвищення рівня поінформо-

ваності власників транспортних засобів щодо переваг обмеженого 

використання особистого транспорту та переваг використання велосипедів. 

Міжсекторальні ж заходи згідно з НПДЕЕ передбачають запровадження 

системи енергоаудиту, енергоменеджменту, сертифікації енергетичної 

ефективності будівель; упровадження критеріїв енергоефективності під час 

здійснення державних закупівель; інформування та популяризація економіч-

них, екологічних і соціальних переваг ефективного використання енергії; 

встановлення мінімальних вимог до енергоефективності будівель та енер-

                                                 
110 Розпорядження КМУ № 1228-р від 25 листопада 2015 р. «Про Національний 
план дій з енергоефективності на період до 2020 року». URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1228-2015-%D1%80 
111 Зазначена мета не поширюється на споживачів енергії, охоплених Директивою 
2003/87/ЕС від 13 жовтня 2003 р., що визначає схему торгівлі квотами на викиди ПГ 
у Енергетичному Співтоваристві, а також на кінцевих споживачів, використання 
енергії якими класифікується у галузях авіаційного і річкового транспорту. 
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госпоживчих продуктів (обладнання), забезпечення функціонування систе-

ми енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення; 

забезпечення 100-відсоткового комерційного обліку споживання природного 

газу, теплової енергії та води; впровадження рахунків про оплату спожитої 

енергії з інформаційно-аналітичними даними щодо динаміки обсягів спожи-

вання енергії та комунальних послуг; перегляд будівельних норм та стан-

дартів. Крім того, НПДЕЕ закликає активізувати роботу щодо удосконален-

ня енергоефективності та подальшої лібералізації національних енергетич-

них ринків, а також поширення механізмів державно-приватного парт-

нерства у сфері енергетики. 

В жовтні 2015 року на 39-му засіданні Постійної групи високого рівня та 

13-му засіданні Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства було ухвале-

но низку ключових рішень, зокрема щодо Директиви 2012/27/ЄС про енер-

гоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/ЄС і скасо-

вує Директиви 2004/8/ЄC та 2006/32/ЄC. Основні зобов'язання в рамках 

реалізації цієї директиви такі:  

 запровадження модернізації 3% площ, що займають урядові будівлі; 

 запровадження енергоаудиту для споживачів з метою виявлення 

місць, яким притаманним є найбільші втрати енергії; 

 розроблення та запровадження механізмів фінансування, що мають 

стимулювати інвестиції у сфері енергетичної ефективності; 

 досягнення 1,5% скорочення обсягів реалізованих постачальниками 

енергоресурсів; 

 ухвалення Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», 

який нині існує як проект112. 

Однак наразі лише ведеться робота щодо розробки необхідного норма-

тивно-правового забезпечення імплементації Директиви 2012/27/ЄС про 

енергоефективність. 

Хоча Директива 2012/27/ЄС й змінює Директиви 2009/125/EC та 

2010/30/ЄС і скасовує Директиви 2004/8/ЄC та 2006/32/ЄC, однак вона не 

встановлює чітких цілей на перспективу після 2020 р. Проте ЄС, йдучи далі 

на шляху посилення безпеки постачання енергоресурсів, розвитку конкурен-

ції на енергетичних ринках та забезпечення стійкого розвитку, ухвалив рі-

шення про підвищення енергоефективності мінімум на 0,7% на рік у період 

                                                 
112 Проект Закону про енергетичну ефективність будівель №1566 від 22.12.2014. 
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53059 
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з 2021 по 2030 рр.113. Це рішення обумовлене тим, що Європа стикається зі 

зростанням попиту на енергоносії, нестабільністю цін на них, проблемами в 

їхньому постачанні, а також з необхідністю зменшення впливу на навко-

лишнє середовище енергетичного сектора. Ці ж проблеми є надзвичайно 

актуальними й для України.  

Враховуючи характер євроінтеграційних процесів в Україні, варто споді-

ватися, що Україна використає підхід ЄС не тільки до 2030 р., а й до  

2035 р., і це буде визначено в новій Енергетичній стратегії України на пері-

од до 2035 р. Таким чином, до затвержденого цільового показника підви-

щення енергоефективності на 2020 рік (9%), можна визначити щонайменші 

цільові показники для 2030 (16%) та 2035 (19,5%) років (рис. 5.7). 

 Рис. 5.7. Цільові показники енергоефективності 
Джерело: розрахунки автора. 

Модельний аналіз (сценарій запровадження ЕЕ) показує, що, незважаю-

чи на військово-політичну та соціальну економічну ситуацію, Україна здатна 

виконати свій Національний план дій з енергоефективності на період до 

2020 р., що передбачає зменшення питомого споживання енергетичних 

ресурсів щонайменше на 1% упродовж 2014–2020 рр., а також є можливим 

і необхідним продовження його скорочення й після 2020 р. щонайменше на 

0,7% до 2035 р. Така енергоефективна політика держави може дозволити 

повною мірою задовольнити потреби економіки та населення України в 

енергетичних ресурсах і до 2035 р. не перевищити рівень енергоспоживан-

ня в 2012 р. (рис. 5.8). У разі відсутності такої політики, кінцеве споживання 

                                                 
113 Energy / European Union. URL: http://europa.eu/pol/ener/index_en.htm 

+1.0%/рік 

+0.7%/рік 
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енергоресурсів зростатиме інтенсивно, як зображено на рисунку кривою, 

що відповідає базовому сценарію. 

 
Рис. 5.8. Кінцеве споживання енергетичних ресурсів за секторами за 

базовим та ЕЕ-сценаріями 
Джерело: розрахунки автора. 

Проте для досягнення Україною до 2035 р. показника енергоємності ЄС 

(0,09 тис. н.е. / 1000 дол. США (2010)) при помірному вітчизняному еконо-

мічному зростанні (зростання ВВП 2,7%/рік) зазначених темпів підвищення 

енергоефективності буде не достатньо. 

Як показано на рис. 5.8, населення та промисловість є найбільшими кін-

цевими енергоспоживачами, частка яких в 2014 р. становила близько 71%, 

а разом із транспортним сектором – 88%. Відповідно, ці сектори мають 

найбільший потенціал до підвищення енергоефективності та енергозбере-

ження. До 2020 р. найбільш економічно доцільний ЕЕ-потенціал знаходить-

ся в житлових приміщеннях (61%). У міру його використання зростатиме 

економічно доцільний ЕЕ-потенціал в промисловості, який може досягти 

38%  до 2035 р. (рис. 5.9). 

Для реалізації зазначеного потенціалу з підвищення енергоефективності 

та енергозбереження, окрім необхідності приведення вітчизняного законо-

давства до європейського, також необхідним є: 

 посилення інституційної спроможності державних органів влади; 

 проведення змін у національній тарифній політиці для забезпечення 

адекватного цінового паритету між різними видами палива та енергії із ком-

пенсаторами для малозабезпечених груп споживачів; 

2012                2015               2020              2025              2030              2035 
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Рис. 5.9. Зміни в структурі кінцевого споживання енергетичних  

ресурсів при запроваджені ЕЕ заходів 
Джерело: розрахунки автора. 

 створення інвестиційно-привабливих умов для модернізації та осучаснен-

ня житлових та нежитлових приміщень, енергоємних виробничих потужностей; 

 розширення кредитно-грошових механізмів стимулювання енергозбе-

реження та сучасних ефективних і «розумних» технологічних рішень, в першу 

чергу для населення, де потенціал енергозбереження є найбільш економіч-

но доцільним і сприятиме підвищенню добробуту громадян.  

 запровадження Фонду енергоефективності з прозорими механізмами 

його наповнення і використання; 

 сприяння більшому використанню місцевих бюджетів, коштів міжнародних 

фінансових організацій та приватних інвестиції для цілей енергозбереження. 

5.3. Інтенсифікація використання  
відновлюваних джерел енергії 

Реалізація потенціалу ВДЕ є одним із пріоритетів державної політики Украї-

ни. Крім того, розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні передбачений 

вимогами Директиви 2009/28/ЄС114, яка встановлює обов’язкові національні 

цілі у сфері відновлюваної енергетики і яку Україна зобов’язана виконувати. 

                                                 
114 Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства D/2012/04/MC-EnC ―Про 
впровадження Директиви 2009/28/ЄС і внесення змін до Статті 20 Договору про 
заснування Енергетичного Співтовариства‖. URL: http://www.energy-
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Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 1 жовтня 2014 р. 

затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 р. 

(НПДВЕ) та План заходів щодо його реалізації115. Національною індикатив-

ною ціллю НПДВЕ є досягнення частки енергії з відновлюваних джерел у 

валовому кінцевому обсязі споживання енергії у 2020 р. щонайменше 11%. 

В Європейському Союзі цей показник для 2020 р. становить 20%.  

Національні індикативні цілі у відновлюваній енергетиці до 2020 р. для 

України наведені в табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 
Національна індикативна ціль України відновлюваних джерел енергії у 

валовому кінцевому обсязі споживання енергії до 2020, % 

Напрям використання енергії  
з відновлюваних джерел 

Роки 

20
09

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

ВДЕ в системах опалення та охолодження* 3,4 5,7 6,7 7,7 8,9 10,0 11,2 12,4 
ВДЕ в електроенергетиці** 7,1 7,6 8,3 8,8 9,7 10,4 10,9 11 
ВДЕ у транспортному секторі*** 1,5 4,1 5 6,5 7,5 8,2 9 10 
Загальна частка ВДЕ****, у тому числі: 3,8 5,9 6,7 7,4 8,3 9,1 10,1 11 
запозичення в рамках міждержавного співро-
бітництва  

– – – – – – – – 

надлишок для міждержавного співробітництва  – – – – – – – – 

Примітки: * Частка ВДЕ в системах опалення та охолодження: валовий кінцевий 
обсяг споживання енергії з ВДЕ на опалення та охолодження (як визначено у Стат-
тях 5(1)b) та 5(4) Директиви 2009/28/ЄC), розділений на валовий кінцевий обсяг 
споживання енергії для опалення та охолодження. 
** Частка ВДЕ в електроенергії: валовий кінцевий обсяг споживання електроенергії з 
ВДЕ для електроенергії (як визначено у Статтях 5(1)(a) та 5(3) Директиви 2009/28/ЄC), 
розділений на загальний валовий кінцевий обсяг споживання електроенергії. 
*** Частка ВДЕ у транспортному секторі: кінцевий обсяг енергії з ВДЕ, спожитий у 
транспортному секторі (як визначено у Статтях 5(1)(c) та 5(5) Директиви 
2009/28/ЄC), розділений на обсяг споживання бензину, дизельного палива, біопа-
лива, використаного автотранспортом та залізничним транспортом, та електро-
енергію, спожиту наземним транспортом. 
**** Частка ВДЕ у валовому кінцевому обсязі енергоспоживання. 

                                                                                                             
community.org/portal/ page/portal/ENC_HOME/DOCS/1766219/Decision%20on%2 
0the%20implementation%20of%20Directive%202009-28-EC%20%20signed_18-10-
2012.pdf 
115 Розпорядження КМУ № 902-р від 1 жовтня 2014 р. «Про Національний план дій з 
відновлюваної енергетики на період до 2020 р.» URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 
laws/show/902-2014-%D1%80. 
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Так само як для цільового індикатора з підвищення енергоефективно-

сті, в ЄС ухвалено рішення, що ціль з розширення використання ВДЕ має 

зростати й надалі мінімум на 0,7% в рік в період з 2021 по 2030 рр. і ско-

риставшись тим же підходом, що й для цільового показника підвищення 

енергоефективності, ВДЕ у валовому кінцевому обсязі споживання енергії 

в Україні в 2030 р. має становити щонайменше 18%, а в 2035 році – 21,5% 

(рис. 5.10). 

Рис. 5.10. Індикативні цілі з розширення використання ВДЕ у валовому 

кінцевому обсязі споживання енергії 
Джерело: розрахунки автора. 

Досягнення таких цілей щодо використання ВДЕ навіть за сьогоднішніх 

умов розвитку і характеристик технологій відновлюваної енергетики Україна 

має значний економічно-виправданий потенціал. Це при тому, що відбувається 

перманентний процес удосконалення і здешевлення таких технологій. За да-

ними Біоенергетичної асоціації України, на основі використання сучасних енер-

гетичних технологій економічно доцільний біоенергетичний потенціал стано-

вить близько 20 млн т н.е., а в 2050 р. він може скласти 38 млн т н.е., а теоре-

тичний є вдвічі більшим. 

Українська вітроенергетична асоціація припускає два сценарії розвит-

ку своєї галузі. Згідно з базовим сценарієм розвитку вітроенергетики 

України, виробництво електроенергії цим типом генерації в 2035 р. може 

досягти 18,5 млрд кВт∙год, а в 2050 р. — 22,1 млрд кВт∙год. За оптимістич-

ним сценарієм ці показники становитимуть відповідно 22,4 млрд кВт∙год 

та 38,6 млрд кВт∙год. 

+0.7%/рік 

+0.9%/рік 

   2011                            2020                               2030                             2035 
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Технічно-досяжний потенціал енергії сонця на території України оцінюєть-

ся в 42 млн т н.е., серед яких електричний — 29,5 млн т н.е. або 34,2 млрд 

кВт∙год / рік. Водночас теоретичний потенціал енергії сонця становить 62 млн т 

н.е. Такі дані наведені в проекті Дорожньої карти розвитку сонячної енергетики 

на період до 2020 р.116 (далі — ДКРСЕ) розробленого Державним агентством з 

енергоефективності та енергозбереження України разом з Інститутом віднов-

люваної енергетики НАН України. За словами авторів ДКРСЕ, використання 

систем сонячного гарячого водопостачання може дозволити замістити 75–

100% літньої та 40–60% річної потреби в органічному викопному паливі (за-

лежно від району розташування установок), а системи сонячного опалення — 

20–50%. Крім того, «пасивні» системи опалення будівель знижують витрати 

традиційних енергоресурсів на опалення будівель до 25–40%, а сезонне аку-

мулюванням теплової енергії дозволяє збільшити частку сонячної радіації в 

покритті річних витрат енергії на теплопостачання до 45–75%. 

Суттєве нарощування використання ВДЕ і одночасне заміщення ними тра-

диційних джерел енергії (вугілля, газу, нафти, нафтопродуктів) матиме суттє-

вий вплив на сучасну структуру енергетичного балансу України. 

Модельні результати досліджень (табл. 5.2) показують, що до 2035 р. 

у сфері послуг (рис. 5.11, А) частка ВДЕ має становити приблизно тре-

тину, серед населення (без урахування централізованого тепла та елек-

троенергії вироблених з ВДЕ) – 15% (рис. 5.11, Б), в транспорті – 10% 

ВДЕ і частка електроенергії має суттєво зрости (рис. 5.11, В). Загалом 

же частка ВДЕ (без урахування централізованого тепла та електроенер-

гії, вироблених з ВДЕ) в структурі кінцевого енергоспоживання має бути 

не меншою 10% у 2035 р. (рис. 5.11, Г). 

Вагомий вплив на сектор виробництва електроенергії та тепла матиме 

виконання міжнародних зобов'язань України у сфері відновлюваної енерге-

тики . Частка відновлюваної енергетики в структурі виробництва електрое-

нергії зростатиме в першу чергу за рахунок енергії вітру, сонця, а також за 

рахунок коґенерації, що використовує біомасу (рис. 5.12, А). При цьому час-

тка встановленої потужності ВДЕ-об'єктів має зрости з 13% (11% – ГЕС та 

ГАЕС) в 2015 р. до 32% в 2035 р. зі збереженням частки (11%) ГЕС та ГАЕС 

на тому ж рівні (рис. 5.12, Б). 

   

                                                 
116 Проект Дорожньої карти розвитку сонячної енергетики в Україні на період до 
2020 року. / Держенергоефективності, Інститут відновлюваної енергетики НАН. 
Київ, 2016. URL: http://saee.gov.ua/uk/pressroom/1133 
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А) 

 
Б) 

 
В) 

 
Г) 

Рис. 5.11. Кінцеве споживання енергоресурсів за секторами за умов 
інтенсифікації використання ВДЕ 

Джерело: розрахунки автора. 

  
А) Б) 
Рис. 5.12. Розвиток електроенергетики 

за умов інтенсифікації використання ВДЕ 
Джерело: розрахунки автора. 
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Споживання ВДЕ (переважно біомаса) в системах централізованого вироб-

ництва та блок-станціях теплової енергії має зрости з 5% у 2015 р. до 37% у 

2035 р., витісняючи при цьому природний газ (рис. 5.13). 

Рис. 5.13. Споживання енергоресурсів для виробництва  

теплоенергії за умов інтенсифікації використання ВДЕ 
Джерело: розрахунки автора. 

Отже, євроінтеграційні прагнення України вимагають збільшення частки 

ВДЕ в енергобалансі нашої країни і цілком реальним є досягнення в 2035 р. 

частки ВДЕ у валовому кінцевому обсязі споживання енергії щонайменше 

21,5%. Однак необхідно: 

 забезпечити стабільність дотримання чинного законодавства у сфері 

відновлюваної енергетики (впродовж 2014–2015 рр. відбувалися численні 

випадки його порушення/невиконання, що майже зупинило інвестиційні 

процеси у вітровій та сонячній електроенергетиці); 

 вирішити проблеми технічного характеру (підключення нових вели-

ких об’єктів відновлюваної енергетики, забезпечення достатньої кількості 

маневрових потужностей, питання небалансу потужностей, доступу до ме-

реж тощо); 

 запровадити конкурентний ринок централізованого теплопостачання; 

 сприяти розвитку виробництва моторного біопалива; 

 суттєво розширити кредитно-грошові механізми стимулювання вико-

ристання ВДЕ населенням, бюджетною сферою та малим бізнесом (здеше-

влення придбання обладнання, удосконалений зелений тариф тощо); 
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 розвивати коґенерацію та триґенерацію117; 

 забезпечити підтримку та стимулювання вітчизняного машинобуду-

вання в області відновлюваної енергетики, а також виробництва екологічно 

чистих транспортних засобів (електроавтобуси, трамваї, електромобілі). 

5.4. Скорочення викидів шкідливих речовин 

В 2015 р. за підтримки міжнародних експертів був розроблений проект 

Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних уста-

новок (далі – НПСВ), який передбачає виконання вимог щодо викидів за-

бруднюючих речовин в атмосферне повітря великими спалювальними 

установками на рівні діючих вимог Директиви 2010/75/ЄС. Планується, що 

НПСВ буде уведено в дію з 1 січня 2018 року і триватиме до 31 грудня 2033 

року, стосовно скорочення викидів SO2 та пилу – до 31 грудня 2028 року. 

Згідно з Директивою 2010/75/ЄС, викиди пилу в Україні мають скороти-

тися щонайменше в 38 раз, SO2 – в 19 раз, а NOx – в 3,2–5 разів (табл. 5.3, 

рис. 5.14). 

Таблиця 5.3 
Фактичні та цільові показники викидів забруднюючих речовин від ве-

ликих спалювальних установок 
Викиди 2012 (факт) 2028 

Пил, мг/м3 760 20 10 

SO2, мг/м3 3800 200 150 

 2012 2033 

NOx, мг/м3 640-1076 200 150 

Під дію НПСВ підпадають 147 великих спалювальних установок (після групу-

вання на одне джерело викидів (димову трубу)) загальною номінальною тепло-

вою потужністю 105,965 ГВт: 

 79 великих спалювальних установок загальною номінальною тепло-

вою потужністю 65,35 ГВт; 

 27 нових установок загальною номінальною тепловою потужністю 

21.97 ГВт; 

                                                 
117 Триґенерація (Trigeneration, CCHP - combined cooling, heat and power) - це ор-
ганізація виробництва відразу трьох видів енергій: електроенергії, теплової енергії і 
холоду. Отримання перших двох називається коґенерація. Триґенерація є більш 
вигідною в порівнянні з коґенерацією, оскільки дає можливість ефективно викори-
стовувати утилізоване тепло не тільки взимку для опалення, але й влітку для кон-
диціювання приміщень або для технологічних потреб. 
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 17 існуючих вугільних великих спалювальних установок загальною 

номінальною тепловою потужністю 15,94 ГВт; 

 57 існуючі газоспалювальні установки з загальною тепловою потужніс-

тю 25,03 ГВт. 
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Рис. 5.14. Фактичні та цільові показники викидів  

забруднюючих речовин 
Джерело: за даними компаніі ДТЕК. http://www.dtek.com/ua/about/ 

До НПСВ не включаються існуючі спалювальні установки, оператори яких 

зобов'язуються після 01.01.2018 р. дотримуватися граничних значень викидів 

пилу та оксидів сірки відповідно до Директиви 2010/75/ЄС. До НПСВ також не 

включаються існуючі спалювальні установки, по яких оператори зобов'язу-

ються в письмовій заяві, представленій національному компетентному орга-

ну, що відповідає за діяльність в рамках Енергетичного Співтовариства (Міні-

стерство енергетики та вугільної промисловості), не пізніше 31 грудня  

2015 р., експлуатувати такі установки загалом не більше 40 000 годин роботи 

в термін з 1 січня 2018 р. до 31 грудня 2033 р. По завершенню вказаного ча-

сового терміну установки повинні бути виведені із експлуатації. 

В табл. 5.4 наведено значення граничних валових викидів забруднюю-

чих речовин від усіх спалювальних установок України, включених до НПСВ, 

на період 2018–2033 рр. 
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Таблиця 5.4 
Загальні граничні валові викиди для всіх великих спалювальних 

установок, включених до НПСВ, тонн на рік 
Дата SO2 NOX Пил 

31.12.2018  973100 188694 205382 

31.12.2019  881050 180000 185385 

31.12.2020  788999 171305 165387 

31.12.2021  696948 162611 145390 

31.12.2022  604898 153916 125393 

31.12.2023  512847 145222 105396 

31.12.2024  420796 136527 85399 

31.12.2025  328745 127833 65401 

31.12.2026  236695 119138 45404 

31.12.2027  144644 110444 25407 

31.12.2028  52593 101749 5410 

31.12.2029   93055  

31.12.2030   84360  

31.12.2031   75665  

31.12.2032   66971  

31.12.2033   58276  

Джерело: проект Національного плану скорочення викидів від великих спалюваль-
них установок / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. 
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245019342. 

НПСВ наразі не затверджений. Незалежно від того, чи буде він прийня-

тий в теперішньому вигляді, чи модифікований, імплементація і виконання 

Директиви 2010/75/ЄС матиме вплив на структуру генерації електричної та 

теплової енергії, оскільки суттєво знижуватиме конкурентоспроможність 

вугільної генерації порівняно з іншими типами генерації. 

Як показують модельні розрахунки (рис. 5.15), виконання вимог Дирек-

тиви 2010/75/ЄС ставить під сумнів доцільність реконструкції існуючих ене-

ргоблоків теплових електростанцій (ТЕЦ) та теплоелектроцентралей (ТЕЦ). 

Результати досліджень говорять про необхідність їх закриття і будівництво 

нових «чистих» вугільних енергоблоків, при цьому суттєво скорочуючи  

частку вугільної електрогенерації з 35% в 2015 р. до 10% в 2035 р. і наро-

щуючи виробництво відновлюваною енергетикою, частка якої може зрости 

до 24% в 2035 р.  

 



Розділ 5. Оцінка впливу інтеграційних процесів та міжнарордних... 

165 

 
Рис. 5.15. Виробництво електроенергії за умов політики скорочення 

викидів шкідливих речовин  
Джерело: розрахунки автора. 

Оскільки умови Директиви 2010/75/ЄС стосуються лише великих спалю-

вальних установок понад 50 МВт, до яких переважно не належать муніци-

пальні котельні, то можна очікувати, що останні суттєво збільшать спожи-

вання вугілля, попит на яке у ТЕС різко скоротиться (рис. 5.16).  

Рис. 5.16. Споживання енергоресурсів для виробництва теплоенергії 

за умов політики скорочення викидів шкідливих речовин 
Джерело: розрахунки автора. 

Наразі Європейським Енергетичним Співтовариством розробляються 

заходи з імплементації Директиви 2015/2193/ЄС Європейського парламенту 
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і Ради від 25 листопада 2015 р. про обмеження викидів деяких забруднюю-

чих речовин в атмосферне повітря від середніх спалюваних установок но-

мінальною тепловою потужністю від 1 до 50 МВт. Це суттєво впливатиме на 

структуру споживання енергоресурсів для виробництва теплоенергії муні-

ципальними котельнями. В цій роботі вплив Директиви 2015/2193/ЄС не 

досліджувався. 

5.5. Скорочення викидів парникових газів 

Міжурядова група експертів з питань змін клімату ООН стверджує, що з 

вірогідністю 95% діяльність людини є домінуючою причиною глобального 

потепління, що спостерігається з середини ХХ ст., яке супроводжується під-

вищенням температури в атмосфері й океанів, зменшення маси снігу та льо-

ду, підвищення рівня моря і збільшення концентрації парникових газів (ПГ). І 

хоча зміна клімату є довгостроковою проблемою, яку потрібно буде вирішу-

вати щонайменше до середини, а можливо й до кінця ХХІ ст., вона вже вима-

гає термінових дій, враховуючи темпи і масштаби накопичення ПГ в атмос-

фері і небезпеку підвищення температури на Землі більш ніж на 2°С. 

Енергетика є основним емітентом викидів ПГ. Так, у світі від спалювання 

вуглецемістких видів енергоресурсів (в першу чергу, вугілля, газ, нафта, 

нафтопродукти), а також при їх видобутку (виробництві), обробці, зберіган-

ні, транспортуванні та споживанні палива в усіх секторах економіки здійс-

нюється (виробляються) до 70% усіх викидів парникових газів (рис. 5.17). 

Рис. 5.17. Структура викидів парникових газів у світі 
Джерело: Global CCS Institute: The Global Status of CCS, 2015. 
https://www.globalccsinstitute.com/publications/global-status-ccs-2015-summary-report 
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В Україні впродовж 1990–2012 рр. викиди ПГ від сектора «Енергети-

ка»118 становили 75,9–79,5% від загальних викидів ПГ, а разом із сектором 

«Промислові процеси»119 – 85,2–90,1% (рис. 5.18). 

  
Рис. 5.18. Структура викидів парникових газів в Україні 

Джерело: Національний кадастр антропогенних викидів із джерел і абсорбції пог-
линачами парникових газів в Україні за 1990-2014 рр. / Міністерство екології та 
природних ресурсів України, 2016. http://unfccc.int/files/national_reports/ 
annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/application/zip/ukr-2016-nir-
18jul16.zip 

Такий вплив сектора «Енергетика» на загальні обсяги викидів ПГ пояс-

нюється тим, що вуглецемісткі вугілля, нафта й газ становлять близько 86% 

у світовому енергетичному балансі. В Україні за рахунок того, що у нас  

значна частка електроенергії виробляється на АЕС, цей показник становить 

близько 80%. 

Для невідкладної боротьби зі зміною клімату, яка є потенційно необо-

ротною загрозою для людства й планети, всі країни світу уклали в грудні 

2015 р. так звану Паризьку угоду, в рамках якої вони намагатимуться ефек-

тивно й належно реагувати на проблему глобальних викидів ПГ, щоб утри-

                                                 
118 Сектор «Енергетика» (в розумінні МГЕЗК) включає в себе викиди ПГ від спалю-
вання вуглецемістких видів палива, а також викиди ПГ, отримані в результаті вито-
ку при видобутку, обробці, зберіганні, транспортуванні та споживанні палива в усіх 
секторах економіки 
119 Сектор «Промислові процеси» включає в себе викиди ПГ, що утворюються при 
виробництві промислової продукції, а також при використанні вапняку, доломіту, 
соди та карбіду кальцію в різних технологічних процесах. Викиди ПГ при спалюван-
ні палива для виробництва теплової та електричної енергії для виробництва про-
мислової продукції враховуються в секторі «Енергетика», крім викидів від енерге-
тичної та неенергетичної складових використання коксу при виробництві чавуну, і 
енергетичної та неенергетичної складових використання природного газу при ви-
робництві аміаку. 
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мати приріст середньої температури на планеті набагато нижче, ніж 2°С 

порівняно з доіндустріальним рівнем і докласти зусиль до обмеження зрос-

тання температури до 1,5°С. 

За рік до ухвалення Паризької угоди на 20-й Конференції Сторін РКЗК ООН 

у Лімі в грудні 2014 р. у рішенні 1/СР.20 містився заклик до завчасного повідом-

лення Сторонами про їхні наміри щодо очікуваних національно-визначених 

внесків (ОНВВ) для досягнення цілі стримання підвищення глобальної темпе-

ратури в межах 2°С до 2100 р. до проведення 21-ої сесії Конференції Сторін. Ті 

Сторони, які готові були це зробити, мали подати свої ОНВВ до кінця І кв. 

2015 р., а решта країн мали зробити це до 1 жовтня 2015 р. 

ОНВВ засвідчує прагнення (зобов'язання) кожної Сторони РКЗК ООН 

щодо скорочення викидів ПГ після 2020 р. шляхом формування або поси-

лення політики низьковуглецевого розвитку, беручи до уваги свої внутрішні 

обставини і можливості. Ці прагнення мають містити адекватні, але водно-

час амбітні цілі щодо скорочення викидів ПГ. 

За попередніми оцінками американської неприбуткової організації 

Climate Interactive120, у разі здійснення Business As Usual (BAU) сценарію, 

що не передбачає запровадження будь-якої нової (додаткової) політики чи 

заходів скорочення викидів ПГ, глобальна середня температура до 2100 

року може зрости на 4,5°С порівняно з доіндустріальним рівнем. Існуючі цілі в 

поданих ОНВВ країн можуть дозволити стримати її на рівні 3,5°С, що є недо-

статнім для досягнення мети Паризької угоди (рис. 5.19). 

Згідно зі сценарієм Climate Interactive, для обмеження зростання гло-

бальної температури до 1,5°С необхідно, щоб глобальні викиди ПГ в  

2100 р. становили менше 1 млрд т, або 2–3% від рівня 1990 р., а в 2050 р. – 

до 30% від рівня 1990 р. Лідер у боротьбі зі змінами клімату Європейський 

Союз в своїй Дорожній карті до 2050 року121 ставить за мету скоротити ви-

киди ПГ до 18–21% (-79–82%) проти рівня 1990 р.  

Наразі в України немає зобов'язань щодо скорочення викидів ПГ до 

2050 р. Однак, враховуючи швидкість ратифікації Паризької угоди Верхов-

ною Радою України та те, що Паризька угода зобов'язує розробити Страте-

гію низьковуглецевого розвитку до 2050 р., така ціль має з'явитися найближ-

чим часом. Зважуючи на це, пропонується взяти як національну ціль скоро-

                                                 
120 Scoreboard Science and Data. Climate Interactive. URL: https://www.climateinter-
active.org/tools/scoreboard/scoreboard-science-and-data [in English]. 
121 Energy Roadmap 2050. European Commission. URL: 
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2050-energy-strategy [in English].  

https://www.climateinteractive.org/tools/scoreboard/scoreboard-science-and-data
https://www.climateinteractive.org/tools/scoreboard/scoreboard-science-and-data
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чення викидів ПГ до 2050 р., аналогічну глобальній (30% від рівня  

1990 р.), а для 2035 р. — фактичні обсяги викидів 2012 р. (рис. 5.20), що 

забезпечуватиме досягнення принципу «декаплінгу». Принцип «декаплінгу» 

означає здатність економіки до зростання без відповідного збільшення ви-

кидів ПГ та навантаження на навколишнє середовище.  

 
Рис. 5.19. Викиди парникових газів у світі, Гт СО2-екв. 

Джерело: Scoreboard Science and Data // Climate Interactive. https:// 
www.climateinteractive.org/tools/scoreboard/scoreboard-science-and-data 

Рис. 5.20. Цільові показники скорочення викидів ПГ 
Джерело: розрахунки автора. 

4,5°С 

3,5°С 
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Отже, важливим пріоритетом державної політики України має стати вико-

нання вимог Паризької угоди, що дозволить трансформувати енергетику за 

низьковуглецевим принципом і, відповідно, оптимізувати енергетичний баланс 

України. 

Досягнення запропонованих цільових показників скорочення викидів ПГ та 

запровадження низьковуглецевого розвитку енергетики України матиме суттє-

вий вплив на загальне постачання первинної енергії (ЗППЕ) після 2035 р. За 

цих умов Україна має майже повністю відмовитися від використання вугілля і 

суттєво наростити використання ВДЕ (рис. 5.21). При цьому ЗППЕ в 2050 р. 

має бути на рівні 2012 р.  

Рис. 5.21. Загальне постачання первинної енергії за  

низьковуглецевого розвитку енергетики України 
Джерело: розрахунки автора. 

Структура виробництва електроенергії також зазнає суттєвих змін  

(рис. 5.22), де в 2050 р. має бути відсутнім виробництво електроенергії з 

вугілля. Атомна енергетика має переваги, оскільки вважається також низь-

ковуглецевою (практично не здійснює викидів ПГ), однак питання щодо її 

розвитку чи відмови від неї потребує подальших глибоких досліджень. 

Заходи, необхідні для запровадження низьковуглецевого розвитку, функ-

ціонально можна виділити за трьома напрямами: 

1) підвищення енергоефективності та енергозбереження; 

2) інтенсифікація використання відновлюваних джерел енергії; 

3) заходи безпосереднього регулювання викидів ПГ. 
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Рис. 5.22. Виробництво електроенергії 
за низьковуглецевого розвитку енергетики України 

Джерело: розрахунки автора. 

Перші два функціональні напрями детально описані в попередніх розді-

лах. Що стосується третього – то тут одним із найбільш важливих факторів 

ефективної реалізації політики низьковуглецевого розвитку України виступає 

створення економічно обґрунтованих стимулів імплементації заходів зі скоро-

чення викидів ПГ на рівні підприємств, підкріплених залученням достатнього 

обсягу інвестиційних ресурсів. Як показує досвід країн ЄС, дієвими в цьому 

контексті можуть виступати механізми оподаткування та торгівлі квотами на 

викиди ПГ (СТВ).  

В Україні на сьогодні відсутня СТВ, а наявний інструмент у вигляді еко-

логічного податку на викиди діє переважно для підприємств енергетичної 

галузі та обробної промисловості. При цьому, згідно з Податковим кодексом 

України, ставка податку на викиди 1 т СО2 становить 0,33 грн122, що приб-

лизно дорівнює 0,015 євро, тоді як в ЄС наразі ринкова ціна за 1 т СО2 ста-

новить близько 6 євро (рис. 5.23). Такий податок на СО2 в Україні практично 

не створює стимулів до зменшення викидів ПГ, а відтак і не виступає дієвим 

інструментом екологічної політики. Крім того, впровадження в Україні СТВ 

передбачено Угодою про асоціацію з ЄС – через реалізацію положень Ди-

рективи №2003/87/ЄС123. 

                                                 
122 Податковий кодекс України. URL: http://sfs.gov.ua/nk/ 
123 Директива №2003/87/ЄС Щодо заснування схеми для зменшення викидів в ат-
мосферу парникових газів, торгуючи в межах Співтовариства та про внесення змін 
до Директиви Ради 96/61/ЄС. .URL: http://old.minjust.gov.ua/file/33006 
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Рис. 5.23. Ціна за 1 т СО2 на європейському ринку 

Джерело: The European Energy Exchange.  https://www.eex.com/en/market-
data/emission-allowances/spot-market/european-emission-allowances#!/2016/05/20  

Наразі Робочою групою з питань упровадження системи торгівлі вики-

дами парникових газів в Україні при Мінприроди (протокол № 2 від 

14.09.2015 р.) розроблено Концепцію впровадження в Україні системи 

торгівлі дозвільними одиницями на викиди парникових газів відповідно до 

Директиви 2003/87/ЄС. В цій концепції зазначається, що справедлива 

плата за викиди ПГ може забезпечуватись або запровадженням 

обов’язкових систем обмеження викидів та торгівлі дозвільними одиниця-

ми, або запровадженням високого податку на викиди ПГ. Однак, врахову-

ючи складну ситуацію, в якій сьогодні перебуває Україна, додаткове фі-

нансове навантаження на підприємства шляхом запровадження високих 

ставок вуглецевого податку або 100% закупівлі дозволів на викиди ПГ на 

аукціонах не сприятиме підвищенню ефективності функціонування підп-

риємств та призведе до негативних наслідків для економіки України. Тому 

найбільш раціональним для України є запровадження дієвої СТВ, яка по-

винна стати найважливішим регуляторним інструментом у розбудові ни-

зьковуглецевого потенціалу та розвитку енергомістких галузей вітчизняної 

економіки. 

Створення діючої СТВ за умов стабілізації та зростання економіки Укра-

їни дозволить знайти джерела необхідних інвестицій, що використовувати-

муться для реконструкції та модернізації вітчизняного промислового вироб-

ництва шляхом упровадження ефективних та енергозберігаючих техноло-

гій, ВДЕ тощо, і, відповідно, сприятиме скороченню викидів ПГ. 
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5.6. Диверсифікація, безпека постачання  
та збільшення видобутку газу 

Диверсифікація і безпека постачання газу в Україну справедливо визна-

чена Урядом як один із найважливіших пріоритетів. Аналіз показує, що успіхи 

України в цьому напрямку є досить високими. Зокрема, постійна та плідна 

робота Уряду з ЄС загалом та сусідніми країнами-членами ЄС і європейсь-

кими енергетичними компаніями зокрема призвела до того, що частка імпор-

ту з Російської Федерації скоротилася з 92,5% в 2013 р. до 74,4% в 2014 р., а 

у 2015 році частка РФ зменшилася до 37%. Більше того, з кінця листопада 

2015 р. Україна не імпортує російський газ для власних потреб, при цьому 

потенційна можливість такої діяльності зберігається. 

Видобуток природного газу в Україні почався у 1912 р. і досяг у 1960 р.  

10 млрд куб. м на рік. З 1960 р. упродовж 15 років відбулося стрімке нарощу-

вання видобутку (щорічне зростання становило 4–5 млрд куб. м). У 1975 р. 

річний видобуток досяг історичного максимуму – 68 млрд куб. м.  

З 1976 р. упродовж 20 років відбувся стрімкий спад видобутку до  

18 млрд куб. м у 1996 році. Останні 15 років видобуток перебуває на рівні 

18–21 млрд куб м. У 2015 р., за даними Держстату, обсяг видобутку газу в 

Україні становив 19,2 млрд куб. м. 

За даними вітчизняних науковців, зокрема Я. Кунцяка, Україна має знач-

ний потенціал нарощування видобутку вуглеводнів, які знаходяться в закон-

сервованих з радянської доби свердловинах. Фонд ліквідованих у радянську 

добу газових родовищ на сьогодні становить понад 8 000 одиниць. За раху-

нок реанімації ліквідованих свердловин щорічний видобуток природного газу 

можна підвищити на 5–6 млрд куб. м. За даними О. Лукіна, у Дніпровсько-

Донецькому басейні очікувані запаси газу становлять близько 5 трлн куб. м, 

щоправда вони знаходяться на глибинах від 6 до 8 тис. м. Такі родовища 

можуть дати потужний дебіт, що сягатиме 1–1,5 млн куб. м на добу. Таким 

чином, у разі широкомасштабного розвитку глибинного буріння впродовж 

короткого проміжку часу Україна може збільшити щорічний видобуток на 10–

15 млрд куб. м. Директор Інститути геології НАН України, П. Гожик  вважає, 

що у нас є великий резерв малих родовищ. Вони можуть бути освоєні на міс-

цевому рівні і це має велике значення в нарощені видобутку газу. 

Аналізуючи наведені вище, можна зробити висновок, що на сьогодні є до-

статня ресурсна база для забезпечення України газом власного видобутку із 

традиційних джерел. 
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У планах Уряду розробити стратегію розвитку газовидобувної галузі до 

2020 року, яка б передбачала, зокрема, збільшення власного видобутку 

природного газу до 27 млрд куб. м. У доступному проекті Енергетичної 

стратегії України на період до 2035 р. Біла книга енергетичної політики 

України «Безпека та конкурентоспроможність»124 також прогнозується по-

мірне, але досить інтенсивне щорічне зростання обсягів видобутку тради-

ційного газу. Так, прогнозується, що сукупний видобуток природного газу 

зросте до 2035 р. і Україна зможе вийти на рівень самозабезпечення при-

родним газом (45 млрд куб. м і більше) та буде мати ресурс для його екс-

порту на зовнішні ринки.  

У разі здійснення таких планів та прогнозів, очевидно посилиться енер-

гетична безпека України. Однак без проведення модельних розрахунків 

вплив на енергетичний баланс країни є не очевидним.  

Що стосується промислового видобутку нетрадиційних джерел, зокре-

ма, сланцевого газу, то, на думку П. Гожика, це питання, на сьогодні не ви-

вчене і абсолютно не актуальне, його необхідно полишити на десять років. 

Це підтверджується тим, що розвідані запаси сланцевого газу в Україні від-

сутні, а ціни на природний газ, слідом за нафтою, значно знизилися в 

останній рік і не прогнозується швидкого їх зростання.  

Газ глибоководного шельфу, газ щільних порід, сланцевий газ і метан 

вугільних порід умовно об’єднані під поняттям нетрадиційного газу, оскільки 

розвідка всіх цих видів газу в Україні знаходиться на початковому етапі. У 

зв'язку з відсутністю точних геологічних даних наразі існує значна невизна-

ченість в оцінках можливих обсягів і вартості видобутку нетрадиційного га-

зу. Основним питанням у реалізації проектів із розвідки й видобутку нових 

видів газу є їхня економічна окупність. В основному рентабельність видо-

бутку залежатиме від альтернативної вартості імпортного газу, тобто від 

можливої ціни заміщення імпортом. 

Проте іноземним інвестиціям повинно бути надано необмежене сприян-

ня в проведенні досліджень з питань розробки та освоєння не тільки слан-

цевого газу, а й усіх інших їм подібних джерел енергії. Компанія Shell вже 

розпочала роботу щодо розвідки сланцевого газу в Україні, однак через 

бойові дії була змушена припинити цю діяльність. 

                                                 
124 Фінальний варіант проекту Енергетичної стратегії України на період до 2035 
року / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. URL: 
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245012706 
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На думку вітчизняних науковців, серед нетрадиційних джерел газу перс-

пективним є шахтний метан, і в Україні вже існує позитивний досвід і напра-

цювання в цій сфері. Розвідані запаси цього газу становлять 314 млрд куб. м, 

прогнозні видобувні ресурси – 3 трлн куб. м, а за деякими оцінками – 12 трлн. 

Щодо технологій газифікації твердого палива (вугілля в першу чергу), то 

вони переважно використовуються для отримання цінних хімічних продук-

тів, тобто в хімічній галузі. На сьогодні впровадження технології поточної 

газифікації вугілля в Україні для виробництва електроенергії вважається 

передчасним з огляду на очікувані високі капітальні витрати, складність 

експлуатації нетипового для енергетики обладнання, а також необхідність 

використання якісного, зазвичай низькозольного (10–20%) вугілля для за-

безпечення високої ефективності роботи енергоблоків. Крім того, собівар-

тість синтез-газу (замінника природного газу з вугілля) відповідає приблиз-

но вартості імпортованого природного газу — близько 260 дол. США за 

1000 куб. м. Водночас вважається, що поточна газифікації вугілля в Україні 

для виробництва хімічних продуктів (добрив, моторних палив тощо) є до-

цільною при її застосування на великих хімічних вітчизняних підприємствах, 

які використовують імпортований природний газ. 

Модельні розрахунки дослідження показують, що збільшення власного 

видобутку/виробництва газу не матиме суттєвого впливу на загальне пос-

тачання первинної енергії (рис. 5.24) до 2035 р., але позитивно впливатиме 

на енергетичну та економічну безпеку держави (рис. 5.25, А-Б) завдяки від-

мові від імпорту і, відповідно, витрат на нього. 

Рис. 5.24. Зміни в структурі ЗППЕ 
за умов суттєвого нарощування власного видобутку/виробництва газу 
Джерело: розрахунки автора. 
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А) Б) 

Рис. 5.25. Зміни в структурі ЗППЕ та імпорту енергоресурсів за умов 

суттєвого нарощування власного видобутку/виробництва газу 
Джерело: розрахунки автора. 

Заходи, які необхідно здійснити для стимулювання видобутку/ 

виробництва природного газу в Україні, зокрема, включають: 

 розроблення нових родовищ на суші, у тому числі дрібних  

(1–5 млрд куб. м запасів) і дуже дрібних (до 1 млрд куб. м) за умови еко-

номічної доцільності такого розроблення; 

 активне освоєння мілководного шельфу (глибина моря до 350 м); 

 освоєння прибережної області Чорного й Азовського морів і дельт 

рік; 

 впровадження ефективних технологій буріння на глибині 6000–

7000 м; 

 підвищення віддачі пласта на наявних свердловинах. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ  
НАСЛІДКІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ТА СТРУКТУРИ РИНКІВ  
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ  
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ 

В Україні енергетична політика виступає ключовим фактором розвитку 

економіки, одночасно створюючи значні загрози та уособлюючи ресурсний 

потенціал покращення ситуації. При цьому специфіка енергетичного сектора 

полягає в комплексності впливу процесів його функціонування на всі основні 

групи суб’єктів економічної діяльності, який одночасно проявляється у со-

ціальних, економічних та екологічних аспектах. 

Так енергоносії належать до товарів першої необхідності, займаючи в 

середньому 9,4% споживчого кошика вітчизняних домогосподарств125, ви-

ступають ключовими ресурсами при виробництві багатьох видів продукції –

на них припадає майже 10% всього проміжного споживання126 (зазначимо, 

що внаслідок структурних зрушень, зростання рівня енергоефективності та 

девальвації національної валюти цей показник знизився у понад два рази 

починаючи з 2011 р.) та посідають провідне місце в структурі зовнішньої 

торгівлі України: 29% всіх імпортованих товарів становлять паливно-

енергетичні ресурси127. Не менш суттєвий вплив енергетичного сектора і на 

навколишнє середовище: щороку його підприємства викидають понад  

270 млн т парникових газів (ПГ) в еквіваленті CO2, що становить 77,8% за-

гальної емісії ПГ в Україні128. Враховуючи, що кожна тонна викидів діоксиду 

                                                 
125 Індекси споживчих цін за 2015 рік / Державна служба статистики України. Київ, 
2016. 177 с. 
126 Національні рахунки України за 2014 рік / Державна служба статистики України.. 
Київ, 2016. 172 с. 
127 Товарна структура зовнішньої торгівлі / Державна служба статистики України. 
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
128 Национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов в Украине за 1990–2013 гг. / Министерство эколо-
гии и природных ресурсов Украины. Киев, 2015. 569 c. URL: 
http://www.menr.gov.ua/docs/klimatychna-polityka/UKR_NIR_2015_final.pdf 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/docs/klimatychna-polityka/UKR_NIR_2015_final.pdf
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вуглецю наносить збитки на суму від 7 до 150 дол. США129, економічна 

шкода від емісії цієї речовини може становити від 1,9 млрд дол. США до 

40,5 млрд дол. США, 

Такі характеристики сектора закладають основу всеохопності та масш-

табності впливу державної енергетичної політики та актуалізують завдання 

оцінки її соціально-економічних наслідків як на галузевому, так і макроеко-

номічному рівнях. 

Важливим аспектом розробки та реалізації заходів енергетичної політи-

ки виступає контекст інтеграційних факторів, множина яких опосередковано 

визначає ключові напрями трансформації структури ринків енергоресурсів 

та задає детермінанти політики державного регулювання. При цьому вплив 

інтеграційних факторів на вітчизняні ринки енергоресурсів та економічну 

систему загалом проявляється на двох рівнях. По-перше, це безпосередні 

зобов’язання, взяті Україною в рамках Енергетичного Співтовариства, під-

кріплені умовами Угоди про асоціацію з країнами ЄС. Цей рівень інтегра-

ційних факторів безпосередньо задає множину цільових показників (детер-

мінант), які необхідно досягти упродовж визначеного періоду. Такі показни-

ки можна об’єднати в групу т.з. активних зобов’язань.  

До складових другого рівня належать фактори, які здійснюють опосеред-

кований вплив на національні ринки енергоресурсів та економіку загалом. 

Наприклад, в результаті посилення процесів регіональної інтеграції, від-

криття ринків певних товарів/послуг та результуючої інтенсифікації конку-

ренції може посилитись необхідність підвищення конкурентоспроможності 

продукції вітчизняних виробників. В цьому контексті одним з аспектів зни-

ження собівартості виробництва виступає зменшення витрат на енергетичні 

ресурси, пов’язане із упровадженням енергоефективного обладнання та 

технологій, реалізація процесів заміщення одних енергоресурсів іншими 

тощо. Інтеграційні фактори цього рівня можуть також впливати на необхід-

ність посилення енергетичної безпеки країни в контексті окремих ресурсів 

чи енергетичної системи загалом. Або пошуку нових шляхів розвит-

ку/використання існуючої енергетичної інфраструктури. Наприклад, у разі 

посилення інтеграційних процесів у рамках однієї групи країн відбувається 

зниження інтенсивності співробітництва з іншими тощо.  

                                                 
129 General Equilibrium Model for Economy – Energy – Environment: Model Manual / 
E3M-Lab. 186 p. P. 69. .URL: http://147.102.23.135/e3mlab/GEM%20-
%20E3%20Manual/Manual%20of%20GEM-E3.pdf 

http://147.102.23.135/e3mlab/GEM%20-%20E3%20Manual/Manual%20of%20GEM-E3.pdf
http://147.102.23.135/e3mlab/GEM%20-%20E3%20Manual/Manual%20of%20GEM-E3.pdf
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Загалом, енергетика належить до секторів національної економіки, в 

яких упродовж останніх років значно інтенсифікувались процеси міжнарод-

ної інтеграції. Перш за все це пов'язано з приєднанням держави до догово-

ру про заснування Енергетичного Співтовариства, який набрав чинності для 

України 01.02.2011, що ініціювало розробку Кабінетом Міністрів України 

розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо виконання зобов'я-

зань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства»130. 

Цей документ, зокрема, передбачає застосування директив Європейського 

співтовариства стосовно загальних засад функціонування внутрішніх ринків 

природного газу та електроенергії починаючи з 01.01.2012. Додатково взяті 

в рамках енергетичного товариства зобов’язання були підкріплені та дещо 

розширені в аспекті опосередкованого впливу підписанням Україною Угоди 

про асоціацію131. 

В контексті аналізу вищезазначених документів, було виділено три на-

прями енергетичної політики, яким буде приділена увага в рамках цього 

розділу. По-перше, це заходи політики ціноутворення та субсидіювання на 

вітчизняних ринках енергоресурсів, по-друге, процеси пов’язані з розвитком 

відновлюваних джерел енергії, по-третє, заходи з енергоефективності та 

енергозбереження. 

6.1. Методологічні підходи 

6.1.1. Динамічна обчислювана модель загальної рівноваги 

Для оцінювання соціально-економічних наслідків реалізації заходів енер-

гетичної політики було адаптовано динамічну обчислювану модель загальної 

рівноваги (ОМЗР) України з розширеним енергетичним блоком. Цей інстру-

ментарій використовується широким колом міжнародних організацій та 

урядових установ країн світу для оцінки економічних ефектів енергетичних 

політик. Адаптована ОМЗР являє собою математичне представлення основ-

них економічних потоків мікро- і макрорівня та враховує взаємодію ключо-

                                                 
130 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. №733-р «Про 
затвердження плану заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про 
заснування Енергетичного Співтовариства». URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/733-2011-р 
131 Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони. URL: http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-
EU_Association_Agreement_(body).pdf 
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вих груп економічних агентів, включаючи домогосподарства (десять типів – 

розділені за рівнем доходів), державу та підприємства (рис. 6.1).  

В моделі припускається, що підприємства максимізують прибуток, а до-

могосподарства – корисність. Підприємства виробляють товари та надають 

послуги, використовуючи працю, капітал, а також продукцію проміжного 

споживання, яка може бути вироблена як національними виробниками, так і 

імпортована. Вироблені товари та послуги надходять на вітчизняний ринок 

або експортуються. На внутрішньому ринку кінцева продукція купується 

побутовими споживачами (включаючи некомерційні організації, що обслу-

говують домогосподарства), державою або йде на валове нагромадження 

капіталу. Домогосподарства отримують плату за працю та капітал, а також 

грошові трансферти у вигляді пенсій, стипендій та інших платежів, держа-

ва – доходи від факторів виробництва та податки, частину яких виплачує у 

вигляді субсидій. 

 
 

Рис. 6.1. Кругообіг потоків в ОМЗР економіки України 
Джерело: розроблено автором.  

Процес дослідження економічних наслідків з використанням ОМЗР 

складається з декількох етапів. На першому кроці здійснюється калібруван-

ня моделі відповідно до базового економічного сценарію, який визначає 

темпи приросту агрегованих та галузевих показників. На другому кроці фор-

муються сценарії змін (наприклад, нові заходи політики енергоефективнос-

ті, субсидіювання тощо). На третьому етапі відбувається оцінка показників 

нової траєкторії розвитку економіки, сформованої внаслідок реалізації сце-
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наріїв змін. Нарешті на останньому кроці здійснюється порівняння показни-

ків базового сценарію та знайденої траєкторії розвитку економіки, форму-

люються висновки і розробляються рекомендації щодо подальших заходів. 

6.1.2. Макроекономічні сценарії та калібрування ОМЗР України 

Процес оцінювання тих чи інших заходів енергетичної політики полягає 

передусім у дослідженні наслідків процесів перерозподілу ресурсів. При 

цьому основний інтерес становлять не абсолютні, а відносні показники, 

тобто зміни величин відносно значень вихідного сценарію. Саме на аналізі 

граничних показників потрібно зосередити основну увагу. У цьому контексті 

важливим питанням виступає розробка вихідного економічного сценарію. 

Його припущення багато в чому визначають характер отримуваних еконо-

мічних наслідків. 

В рамках інструментарію динамічних ОМЗР загальноприйнятий підхід до 

побудови вихідного сценарію полягає у висуванні припущень щодо зміни в 

часі величин екзогенних параметрів моделі, як правило, кількості працівни-

ків (робочої сили), норми амортизації та коефіцієнтів продуктивності (праці, 

капіталу, проміжного споживання тощо)132. При цьому такі показники, як 

обсяги виробництва, ВВП, обсяги інвестицій та споживання виступають у 

моделі ендогенними змінними, тобто розраховуються/визначаються самою 

моделлю. Водночас у абсолютній більшості випадків калібрування ОМЗР 

саме прогнозні (сценарні) величини темпів приросту ВВП (валової доданої 

вартості) виступають визначальними для вибору значень коефіцієнтів про-

дуктивності та норми амортизації. Як правило, в процесі розроблення вихі-

дного економічного сценарію темпи приросту усіх показників припускаються 

однаковими для фіксованого року, утім можуть змінюватись з року в рік. 

Тобто фактично структура проміжного споживання, випуску, експорту, ім-

порту, кінцевого споживання домогосподарств тощо припускається незмін-

ною, а змінюються лише абсолютні значення відповідних показників. З од-

ного боку, таке припущення можна вважати спрощуючим, оскільки в рамках 

                                                 
132 Annabi N., Cockburn J. and Decaluwe B. A Sequential Dynamic CGE Model for Pov-
erty Analysis.. Advanced MPIA Training Workshop in Dakar. Senegal, June 10–14, 
2004. URL: Hosseini H. M., Kaneko S. A general equilibrium analysis of the inflationary 
impact of energy subsidies reform in Iran.  IDEC DP Series. 2012. Vol. 2, No. 8. 35 p. 
URL: http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/ZZT00001/IDEC-DP2_02-8.pdf; Kinnunen 
J. Dynamic version of the RegFin regional model – Practical document / Ruralia Insti-
tute. 2007. 17 p. URL: http://www.helsinki.fi/ruralia/research/pdf/regfindyn.pdf 

http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/ZZT00001/IDEC-DP2_02-8.pdf
http://www.helsinki.fi/ruralia/research/pdf/regfindyn.pdf
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такого підходу не враховується інформація щодо можливих зрушень у струк-

турі виробництва в розрізі секторів економіки, втім з іншого – сам характер 

структурних зрушень, та особливо його джерело, виступає значним факто-

ром невизначеності, крім того, як показують дослідження, характер отриму-

ваних результатів моделювання не значно залежить від вихідних припу-

щень щодо структури економіки за вихідних сценаріїв.  

В рамках цієї роботи середньорічні темпи приросту робочої сили покла-

дались рівними середньорічним темпам зміни кількості населення, що ви-

ступає стандартним підходом в рамках методології ОМЗР. При побудові 

демографічного прогнозу були використані дані Інституту демографії та 

соціальних досліджень, зокрема, базовий прогноз за припущень середніх 

рівнів народжуваності, тривалості життя та чистої міграції133.  

Втім, оскільки праця виступає одним із факторів виробництва, зниження 

кількості зайнятих за умови незмінності продуктивності праці та обсягів ви-

користання інших факторів виробництва призведе до скорочення обсягів 

випуску продукції. В цьому контексті, враховуючи закладені в модель прог-

нози ВВП, припускалось зростання продуктивності праці.  

В процесі дослідження соціально-економічних наслідків реалізації захо-

дів енергетичної політики в роботі було розглянуто два макроекономічні 

сценарії: базовий та оптимістичний (рис. 6.2). Обидва сценарії базуються 

на прогнозах співробітників ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України».  

Загалом, згідно з базовим сценарієм упродовж 20 років – з 2016 по  

2035 рр. – ВВП України збільшиться у 2,2 раза, а середньорічні темпи приросту 

становитимуть 4,0%, водночас у рамках оптимістичного сценарію ВВП збіль-

шиться у 3,2 раза, а середньорічні темпи приросту становитимуть 6,0%.  

Як показав проведений порівняльний аналіз, такі цільові темпи приросту 

ВВП видаються достатньо реалістичними в контексті порівняння з ретро-

спективними даними інших країн світу (рис. 6.3).    

Так, середньорічні темпи приросту ВВП на рівні 4% навіть дещо нижчі за 

середні темпи приросту відповідного показника для множини аналізованих 

країн, хоча і майже у 1,5 раза вищі за середньосвітові. Утім загалом темпи 

приросту ВВП закладені в рамках базового сценарію розвитку економіки 

України до 2035 р. видаються досяжними.  

                                                 
133 Демографічний прогноз по Україні на 2014–2061 рр. / Інститут демографії та 
соціальних досліджень НАН України. URL: http://www.idss.org.ua/monografii/ 
popforecast2014.rar 
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Рис. 6.2. Середньорічні темпи приросту реального ВВП до 2035 року 

за оптимістичним та базовим макроекономічними сценаріями, % 
Джерело: розрахунки фахівців ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 

 
Рис. 6.3. Середньорічні темпи приросту реального ВВП упродовж 

1995–2014 рр. деяких країн світу, % 
Джерело: складено за даними Світового банку: GDP growth (annual %) / The World 
Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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На тлі ретроспективних показників приросту ВВП країн, що розвивають-

ся, припущення оптимістичного сценарію також видаються досяжними за 

умови активізації зусиль усіх економічних агентів. Утім, як випливає з  

рис. 6.3, досить невелика кількість країн упродовж 1995–2014 рр. спромог-

лась досягти або перевищити 6% бар’єр. Причому значна частина таких 

країн були чистими експортерами природних ресурсів (Азербайджан, Турк-

меністан, Узбекистан), для яких економічне зростання досягалось здебіль-

шого за рахунок нарощення обсягів видобутку корисних копалин і не супро-

воджувалось реалізацією якісних економічних змін.  

Водночас можна спостерігати і успішні випадки економічного зростання 

за рахунок активізації інвестиційної діяльності та збільшення продуктивнос-

ті виробництва, що супроводжувалось покращенням якості життя загалом, 

як наприклад, у Китаї, Індії, Вірменії чи Грузії. Утім слід зазначити, що у 

1995 р. рівень розвитку цих країн був істотно нижчим за поточні показники 

України. Тому передбачені темпи приросту ВВП України в рамках оптиміс-

тичного сценарію видаються досяжними, хоча і досить амбітними. 

6.2. Реформування механізмів субсидіювання  
в енергетичному секторі 

Упродовж 2014–2015 рр. урядом України було ухвалено низку норма-

тивно-правових документів, які визначили тарифну політику в енергетичній 

сфері до 2017 р. Зокрема, були прийняті рішення щодо приведення до еко-

номічно обґрунтованого рівня цін на природний газ для населення та під-

приємств ТКЕ, які виробляють тепло для потреб побутових споживачів, 

узгодженого з представниками МВФ у рамках Меморандуму від 21.07.2015, 

та тарифів на електроенергію згідно з постановою НКРЕКП № 220 від 

26.02.2015, яка передбачає п’ять етапів підняття тарифів для побутових 

споживачів упродовж 01.04.2015–01.03.2017.  

Необхідність здійснення таких кроків існує уже досить давно і пов’я-

зана передусім зі зростаючим розривом між собівартістю відповідних пос-

луг та адміністративно регульованими (заниженими) цінами (тарифами) їх 

надання. Тривале збереження такої неринковості процесів ціноутворення 

призвело до суттєвого зниження ефективності функціонування ринків, 

погіршення стану енергетичної інфраструктури, зростаючого тиску на 

промислових споживачів (завдяки перехресному субсидуванню) та дер-

жавний бюджет, а також поглиблення диференціації реальних доходів 

домогосподарств. 
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Доцільність зміни принципів субсидіювання. Діюча до 2014 р. сис-

тема тарифоутворення в енергетичному секторі характеризувалась без-

прецедентними у світових масштабах обсягами субсидіювання. За даними 

2011–2012 рр., Україна посідала перше місце у рейтингу країн світу за 

рівнем енергетичних субсидій134 в розрахунку на одного мешканця та 

майже наздогнала лідера (Зімбабве) за часткою субсидій у ВВП, характе-

ризуючись загальними обсягами субсидіювання 132,6 млрд грн. 

Перерозподіл ресурсів завжди є питанням пошуку компромісу. Саме 

останнього, а не цілеспрямованого ігнорування окремих обґрунтованих ін-

тересів. І не лише виробників та промислових споживачів енергії, але й до-

могосподарств. Адже потреба в необхідних інвестиційних витратах нікуди 

не зникає, а лише акумулюється і переноситься на майбутнє. При цьому 

ніхто не заперечує необхідності соціального захисту окремих категорій на-

селення, але і поголовне субсидіювання безвідносно до рівня доходів, що 

мало місце до 2014 р., теж не має жодного сенсу. Щодо послуг з теплопо-

стачання 10% найбагатших споживачів отримували у 2,3 раза більше суб-

сидій за 10% найбідніших, схожа ситуація спостерігалась і щодо споживан-

ня електроенергії. Тарифи на природний газ для населення в Україні взага-

лі були нижчі, ніж у деяких країнах чистих експортерах цього енерго-

ресурсу, зокрема в Росії та Азербайджані. Це особливо показово на тлі 

зусиль країн ЄС знизити ціну газу для промислових споживачів за рахунок 

власного видобутку. В Болгарії, Румунії та Польщі ціна природного газу для 

промислових споживачів (без податків) нижча за ціну імпорту. 

Загалом, діюча до останнього часу система субсидіювання мала яскра-

во виражений антисоціальний характер, оскільки відкрито дискримінувала 

інтереси малозабезпечених верств населення. Сума споживчих субсидій на 

енергоресурси, які отримали домогосподарства 6–10 децильних груп упро-

довж 2014 р., становила 15% сукупних доходів домогосподарств 1–5 де-

цильних груп. 

                                                 
134 Тут і надалі під енергетичними субсидіями розуміються будь-які заходи фінан-
сової або іншої підтримки виробництва, транспортування, постачання або спожи-
вання паливно-енергетичних ресурсів, в результаті чого суб'єкт господарювання 
отримує пільги. Таке визначення відповідає підходам Міжнародного енергетичного 
агентства. У випадку домогосподарств енергетичні субсидії включають як безпосе-
редньо прямі грошові трансферти та безготівкові субсидії, так і пільги, які отримує 
населення в результаті продажу їм енергетичних товарів та послуг за заниженими 
цінами/тарифами (питання визначення рівня економічної обґрунтованості/рин-
ковості цін буде розглянуто нижче).  
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При цьому очевидним зворотним боком тарифних пільг населенню ви-

ступали втрати інших економічних агентів (рис. 6.6), зокрема: 

 виробників товарів та послуг, які сплачують завищені тарифи на елек-

троенергію внаслідок реалізації заходів перехресного субсидіювання, що 

призводить до зниження рівня їх конкурентоспроможності як на внутрішніх, 

так і зовнішніх ринках;  

 державного бюджету, який недоотримує податки та збори, а також 

несе додаткові витрати на компенсацію різниці в тарифах на енергоресурси 

та покриття дефіциту НАК «Нафтогаз України»; 

 НАК «Нафтогаз України», насамперед через продаж природного газу 

підприємствам ТКЕ за заниженими тарифами та необхідність сплати від-

сотків за залученими позиками (здебільшого валютними); 

 газовидобувних компаній, яким встановлено занижені відпускні ціни 

на природний газ, що суттєво звужує можливості нарощення видобутку 

природного газу; 

 газозберігаючих підприємств; 

 оператора магістральних газопроводів – ПАТ «Укртрансгаз»;  

 облгазів та підприємств ТКЕ (зокрема, через занижені тарифи на по-

слуги постачання). 
 

 
Рис. 6.4. Оцінка втрат від субсидіювання побутових споживачів  

енергоресурсів в 2013 році, млрд грн 
Джерело: розроблено автором. 
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У цьому контексті здійснені урядом кроки відповідають передусім внут-

рішнім викликам та вимогам реформування ринків енергоресурсів, а не зу-

мовлені тільки зовнішніми чинниками та міжнародними зобов’язаннями. 

Гальмування цих процесів, пов’язане з нерозуміння повноти наслідків збе-

реження енергетичних субсидій, може призвести до суттєвих негативних 

наслідків. 

Водночас, враховуючи безпрецедентні масштаби субсидіювання та су-

перечливість інтересів на ринках енергоресурсів, безпосередня імплемен-

тація заходів тарифної реформи та розроблення рекомендацій щодо їхньо-

го подальшого удосконалення є надзвичайно складним та комплексним 

процесом. Він вимагає проведення детального дослідження з урахуванням 

широкого кола прямих та опосередкованих соціально-економічних наслід-

ків, враховуючи можливі ефекти для виробників, домогосподарств та дер-

жави в розрізі різних часових горизонтів.  

Критичне соціальне сприйняття переходу до економічно обґрунтованого 

тарифоутворення значною мірою обумовлюється недостатньо комплексним 

дослідженням та громадським представленням цих процесів – винятково в 

рамках енергетичного сектора та в контексті прямих ефектів для населення 

та/або бюджету. Утім, такий погляд може призвести до хибного сприйняття 

наслідків процесів субсидіювання та недооцінки позитивних ефектів на всіх 

ланках реформування, починаючи від населення і закінчуючи промислови-

ми споживачами і виробниками енергії. В процесі дослідження мають бути 

враховані та оцінені ефекти мікро- та макрорівня з виділенням найбільш 

уразливих груп та суб’єктів. З урахуванням цих аспектів мають бути розгля-

нуті і надзвичайно актуальні заходи соціальної підтримки домогосподарств. 

Їх імплементація має бути ефективно поєднана із соціально-орієнтованими 

заходами інших функціональних політик, зокрема фіскальної, включаючи 

систему оподаткування доходів фізичних осіб як одного із джерел зниження 

диференціації доходів та підвищення рівня платоспроможності окремих 

категорій споживачів, грошово-кредитної, зокрема заходів пільгового креди-

тування підтримки, спрямованих на підтримку реалізації домогосподарст-

вами заходів з енергоефективності та енергозбереження тощо.  

Ринковість цін або обґрунтованість тарифів. Наріжним каменем не 

лише оцінки величини субсидії, а й загалом розробки та реалізації заходів 

тарифної політики, виступає поняття ринкового рівня цін. Саме воно покли-

кане відповісти на питання: яка ж величина економічно обґрунтованого та-

рифу для споживачів? І якщо стосовно електроенергії суттєвих труднощів 
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не виникає – величина розрахункового роздрібного тарифу та обсяги пере-

хресного субсидіювання відомі, з природним газом та послугами теплопо-

стачання виникають певні проблеми. При цьому їх природа має передусім 

концептуальний характер. 

На перший погляд може здатись, що основна проблема полягає у оцінці 

собівартості – ціни газу як товару для газовидобувних компаній. За цим на-

прямом ще з початку 2015 р. розгорнулись серйозні дискусії після того, як 

НАК «Нафтогаз України» оцінив економічну собівартість природного газу 

(без податку на прибуток та плати за надра), який добувається ПАТ «Укрга-

звидобування» у 2015 р., на рівні 3717,4 грн/тис. куб. м, або 218,7 дол. США 

(при курсі 17,0 грн/дол. США). Багатьом він здався істотно завищеним і по-

літично вмотивованим, передусім як аргумент до підвищення тарифів для 

населення. Це і не дивно, враховуючи те, що роком раніше тарифи на реа-

лізацію природного газу для ПАТ «Укргазвидобування» становили  

419 грн/тис. куб. м (з ПДВ), при цьому підприємство отримало 9 млн грн 

прибутку. Тоді ж проведені представниками компанії розрахунки показали, 

що встановлення відпускних цін на рівні 1008 грн/тис. куб. м. дозволить 

наростити обсяги видобутку природного газу на 32% до 2020 року (до 20 

млрд куб. м на рік).  

Загалом, у контексті представленої НАКом методики питання виникли 

щодо обґрунтованості величини більшості складових економічної собівар-

тості, а особливо вартості капіталу, яка становила 2854,2 грн/тис. куб. м. 

При цьому ключовим недоліком представлених оцінок виступають навіть не 

стільки їх імовірно завищені величини, як закритість методології та відсут-

ність ґрунтовного аналізу, які апріорі ставлять під сумнів результати. Оче-

видно, що вирішення цього непростого питання вимагає значно більшої 

прозорості, консультування з національними на міжнародними експертами, 

можливо, навіть залучення незалежної іноземної компанії, утім ці кроки зро-

зумілі і не мають викликати заперечень у учасників ринку. 

Інша справа – це важливий для уряду зв’язок між величиною економічно 

обґрунтованого тарифу для населення та собівартістю видобутку природ-

ного газу. У будь-якій цивілізованій країні існування «подвійних» цін для 

різних категорій споживачів на однакові товари не допускається, оскільки 

суперечить принципам відкритості, конкуренції та недискримінаційності. 

Звичайно, різниця може виникати на етапах зберігання, транспортування, 

постачання тощо, саме тому ціни на природний газ для побутових спожива-

чів країн ЄС-28 у 2013 р. були в середньому на 38% вищі, ніж для промис-
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лових. Водночас істотна диференціація у цінах газу як товару для різних 

типів споживачів лише створює умови для неефективного розподілу ресур-

сів, широкого кола зловживань та пошуку політичної ренти. Якщо ж товар 

бере участь у процесах міжнародної торгівлі, економічно обґрунтова-

ною/ринковою прийнято вважати ціну імпорту. Відтак питань щодо ціни 

природного газу як товару взагалі не має виникати, якщо в країні будується 

відкритий і прозорий ринок. У цьому контексті умови Меморандуму з МВФ135 

щодо зниження дефіциту НАК «Нафтогаз України» та ліквідації структури 

ціноутворення, що базується на двох категоріях з підвищенням цін для на-

селення до досягнення повного паритету з імпортом повністю відповідають 

внутрішнім викликам та вимогам реформування ринків енергоресурсів і не 

зумовлені винятково зовнішніми інтересами, навіть з урахуванням того, що 

ціна імпорту частково має політичну обумовленість.  

Економічна оцінка наслідків зміни процесів субсидіювання побу-

тових споживачів енергетичних ресурсів. Враховуючи масштаби субси-

діювання та суперечливість інтересів на ринках енергоресурсів, однозначно 

та точно оцінити наслідки тарифної реформи, а тим більш надати надійні 

рекомендації щодо специфічних аспектів її реалізації практично неможли-

во, особливо враховуючи ймовірність дії форс-мажорних факторів, напри-

клад, у вигляді громадських протестів, втрати довіри до уряду чи місцевої 

влади, виникнення індукованої політичної кризи тощо. Така ситуація лише 

посилює актуальність прорахунку та аналізу багатьох сценаріїв, урахування 

можливих ризиків та негативних наслідків. Характер результатів такого 

аналізу може суттєво залежати від закладених у сценарій соціально-

економічних припущень. Наприклад, визначивши як ключовий наслідок під-

няття тарифів зростання інфляційного тиску (пов’язане зниження купівель-

ної спроможності домогосподарств, криза неплатежів тощо) та обмежив-

шись винятково короткостроковими наслідками, без урахування ризиків 

збереження субсидій та заходів соціальної підтримки, можна апріорі закла-

сти негативний характер отримуваних ефектів та отримати концеп-

туально хибні результати.  

У цьому контексті більш доцільним видається використання альтерна-

тивного підходу сценарного моделювання та аналізу типу «Що буде, як-

що?», коли здійснюється порівняння вихідного сценарію (який включає збе-

                                                 
135 Меморандум МВФ з Україною. URL: http://www.slideshare.net/apizniuk/ss-
45758009?ref=http://gordonua.com/news/worldnews/opublikovan-tekst-memoranduma-
mezhdu-ukrainoy-i-mvf-70967.html 
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реження субсидій) та альтернативного (який передбачає приведення тари-

фів до економічно обґрунтованого рівня у соціально прийнятний спосіб). 

Звичайно, за такого підходу також залишається чимало місця для невизна-

ченості, утім вона має скоріше не методологічний, а емпіричний характер. 

Станом на 2016 р. уряд України ухвалив низку нормативно-правових до-

кументів, які визначають тарифну політику до 2017 р. Тому основою дослі-

джуваних сценаріїв є затверджені урядом або реалізовані упродовж 2014–

2016 рр. заходи тарифної політики, водночас додаткові складники містять 

альтернативні механізми реалізації цих процесів, не передбачені чинними 

постановами. Аналіз заходів тарифної політики здійснювався на період до 

2035 р. у розрізі двох макроекономічних сценаріїв: базового та оптимістич-

ного, які відрізняються темпами економічного зростання (див. розд. 6.1.2). 

Спираючись на попередні оцінки та враховуючи, що політичне рішення 

щодо приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня уже ухвале-

но, основний акцент аналізу заходів тарифної політики сконцентровано на 

дослідженні ефективності та пошуку напрямів покращення цих процесів. У 

цьому контексті було проаналізовано декілька груп сценаріїв.  

Дослідження імплементованих урядом заходів соціальної підтримки по-

бутових споживачів енергоресурсів за різних сценаріїв економічного зрос-

тання та збору компенсаційних коштів за рахунок скорочення видатків 

держбюджету виявили позитивні макроекономічні ефекти з реалізацією 

кумулятивних наслідків: основне збільшення обсягів ВВП (0,1–0,3%) та ви-

пуску (1,0–1,7%) щодо базового сценарію (рік до року) відбувається в сере-

дньо- та довгостроковому періодах (2020–2035 рр.). Водночас упродовж 

перших років імплементації аналізованих заходів можуть спостерігатися 

негативні наслідки, пов’язані з лагом процесів перерозподілу ресурсів і 

структурними перебудовами. На характер отримуваних ефектів істотно 

впливає механізм реалізації компенсаційних заходів. У разі акумуляції кош-

тів через підвищення ставок податків на виробництво та імпорт виникають 

ризики розгортання негативних наслідків – зниження річних обсягів ВВП на 

0,1–0,2% починаючи з 2017–2018 рр. щодо базового сценарію. 

Як показали розрахунки, у контексті середньо- й довгострокових пер-

спектив економічного зростання та підвищення рівня енергетичної безпеки 

України пріоритетними заходами є підняття відпускних цін для газовидо-

бувних компаній (пропорційно зростанню тарифів для побутових спожива-

чів) та зниження ставки рентних платежів (до 20%). Такі дії, ймовірно, 

сприятимуть залученню додаткових інвестицій у галузь та зростанню обся-
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гів видобутку природного газу в Україні – до 21–22% і 29–30% у 2030 р. та 

подальшу перспективу відповідно. При цьому активізуються міжгалузеві 

ефекти – основне зростання обсягів випуску припадає на продукцію, яка 

займає найбільшу частку в структурі проміжного споживання газовидобув-

них підприємств. Як наслідок, додатковий приріст обсягів випуску може до-

сягти 1,8% у довгостроковому періоді. 

Разом з тим неприведення тарифів на природний газ, послуги теплопо-

стачання та електроенергію до економічно обґрунтованого рівня неминуче 

призводе до негативних економічних ефектів. Істотні вихідні диспропорції в 

ціноутворенні усуваються лише частково, водночас їх наявність у майбут-

ньому зумовлює значно менш ефективний перерозподіл ресурсів проти 

базового сценарію. При цьому негативні наслідки спостерігаються не лише 

у разі величин ВВП (-3,5% у 2030–35 рр.) та випуску (-5,0%), а й реальних 

доходів домогосподарств (-6,0%). 

Дослідження альтернативних джерел збору компенсаційних коштів ви-

явило, що як поріняти підхід їхньої акумуляції через підвищення ставок по-

датків на виробництво та імпорт більш ефективним є використання механі-

змів прогресивного оподаткування: компенсація через збільшення на 5% 

ефективних ставок податків з доходів фізичних осіб для домогосподарств 

ІХ і Х децильних груп (покриває близько 20% обсягів субсидій) та додатко-

вого залучення коштів держбюджету. Такий підхід, по-перше, знижує нега-

тивний вплив на стан державного бюджету, по-друге, не призводить до 

уповільнення темпів приросту ключових макроекономічних показників (ви-

пуску, ВВП, обсягу інвестицій), по-третє, є демпфером регресивного харак-

теру наслідків тарифної реформи та нерівномірного розподілу доходів між 

різними групами населення.  

Представлені вище результати дослідження напрямів удосконалення 

процесів субсидіювання побутових споживачів енергоресурсів показують 

наявність широкого кола критичних питань, справжня проблемність яких 

може бути виявлена та досліджена лише з використанням підходів систем-

ного представлення та комплексного моделювання.  

Узагальнюючі отримані результати, можна стверджувати, що в контексті 

середньо- та довгострокових перспектив економічного зростання та підви-

щення рівня енергетичної безпеки України, пріоритетним виступає підняття 

відпускних цін та зниження ставки рентних платежів для газовидобувних 

компаній.  
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Серед заходів акумуляції грошових коштів для компенсації втрат домо-

господарств найбільш ефективним виступає використання механізмів про-

гресивного оподаткування доходів фізичних осіб. Такий підхід знижує нега-

тивний вплив на стан держбюджету, не призводить до уповільнення темпів 

приросту ключових макроекономічних показників і виступає демпфером 

регресивного характеру наслідків тарифної реформи. 

І хоча запропоновані урядом заходи субсидіювання загалом можна вва-

жати задовільними, передусім у контексті масштабів соціальної підтримки, 

існує ряд ризиків їх реалізації. До них, зокрема, належить відсутність сти-

мулів до реалізації населенням заходів з енергозбереження та енергоефек-

тивності, що вимагає перегляду існуючих принципів соціальної підтримки, 

збереження яких створює ризики збільшення обсягів субсидіювання вже у 

середньостроковій перспективі. Цей аспект лише додатково підкреслює 

актуальність дослідження процесів підвищення рівня енергоефективності 

та енергозбереження, особливо враховуючи значний наявний потенціал в 

усіх секторах економіки України. 

Необхідність приведення тарифів на енергетичні ресурси в Україні до 

економічно обґрунтованого рівня у соціально прийнятний спосіб не викли-

кає жодних сумнівів, а реалізовані урядом у цьому напрямі кроки виступа-

ють надзвичайно важливими та актуальними заходами енергетичної полі-

тики. Утім, проведений з використанням комплексного модельного інстру-

ментарію аналіз здійснених кроків щодо реформування заходів 

субсидіювання на ринках енергетичних ресурсів України виявив наявність 

ряду критичних питань, дозволив визначити ключові напрями та сформу-

лювати рекомендації щодо подальшого удосконалення цих процесів.  

Зокрема одним із першочергових кроків має стати розробка ефектив-

них правил автоматичного ціноутворення на ринках енергоресурсів – 

економічне обґрунтування і затвердження механізмів та правил, на основі 

яких будуть автоматично коригуватись ціни для споживачів залежно від 

зміни цінових сигналів на зовнішніх ринках енергоресурсів. Це дозволить 

зробити механізми тарифоутворення більш прозорими та істотно знизить 

політичний фактор їхньої імплементації.  

Ще одним напрямом удосконалення діючих процесів субсидіювання має 

стати перехід до цільових монетизованих субсидій побутовим спожива-

чам. Реалізація таких заходів має істотно стимулювати енергоефективність 

та енергоощадну поведінку, а також сприятиме підвищенню культури енер-

госпоживання загалом. Утім, реалізація цих кроків може також супроводжу-
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ватись рядом ризиків. Зокрема, можуть значно зрости витрати на адмініст-

рування системи надання субсидій та виникнути труднощі з контролем ці-

льового використання коштів136. Можливо, більш дієвою альтернативою або 

частковим заміщенням процесів монетизації субсидій, принаймні у коротко-

строковому періоді, може стати централізована реалізація проектів з енер-

гоефективності та енергозбереження на муніципальному рівні, напри-

клад, утеплення будинків, оновлення розподільчих мереж тощо. 

В контексті подальшого стимулювання видобутку природного газу в 

Україні та підвищення рівня енергетичної безпеки актуальним виступає під-

няття закупівельних тарифів для державних газовидобувних компаній та 

удосконалення методики визначення ставок податкових платежів за 

користування надрами при видобутку природного газу, зокрема в частині 

врахування додаткових умов видобутку природного газу, окрім глибини за-

лягання (приміром, гірничо-геологічні умови газовидобутку). Такі заходи 

мають здійснюватись одночасно з підвищенням прозорості звітності газо-

видобувних компаній, як-от визначенням та відображенням загальної струк-

тури витрат та реальної собівартості видобутку природного газу в розрізі 

родовищ. 

Приведення тарифів на енергоресурси у соціально прийнятний спосіб 

супроводжується значними обсягами трансфертів з державного бюджету, 

за попередніми оцінками у 2016 р. вони становитимуть близько 35–40 млрд 

грн. Збереження таких тенденцій створює істотні ризики збільшення обсягів 

субсидіювання у середньостроковій перспективі, що супроводжуватиметься 

підвищенням рівня фінансової, соціальної та психологічної напруженості.  

В цьому контексті необхідно активізувати заходи державної політики за 

двома взаємодоповнюючими напрямами.  

Перший – це підвищення рівня платоспроможності домогосподарств. 

Приведення тарифів на енергоресурси до економічно обґрунтованого рівня 

загалом дозволило зекономити значні кошти шляхом повного скасування 

трансфертів місцевими бюджетами та Нафтогазу, які за обсягами значно 

перевищують потенційні видатки у розмірі 35–40 млрд. Частину зекономле-

них коштів доцільно використати на індексування прожиткового мінімуму та 

пенсій. Загалом, заходи цього напряму мають виходити за межі винятково 

                                                 
136 Навіть за умови визначення набору товарів та послуг, які можуть бути придбані 
за заощаджені домогосподарствами кошти, майже не можливо буде проконтролю-
вати випадки подальшого перепродажу придбаних населенням товарів та витра-
чання коштів на інші потреби. 



Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища... 

194 

енергетичної політики. Сюди можна включити посилення прогресивності 

оподаткування доходів населення, яка наразі фактично не забезпечується 

щодо вищих децильних груп домогосподарств. Такий підхід може знизити 

негативний вплив на стан Держбюджету, не призведе до уповільнення клю-

чових макроекономічних показників та виступить компенсатором регресив-

ного розподілу доходів домогосподарств. 

Другий напрям – це заходи, спрямовані на зниження споживання енер-

горесурсів побутовими споживачами за умови збереження/підвищення яко-

сті послуг. Передусім, це стосується реалізації заходів з енергоефективно-

сті та енергозбереження, оновлення розподільчих та магістральних 

енергомереж з метою зниження рівня втрат та активізації обладнання бу-

динків засобами обліку спожитих енергоресурсів. Упродовж 2015 р. на ці 

заходи було виділено в десятки разів менше коштів, ніж на енергетичні суб-

сидії, водночас важливість перших неможливо переоцінити. Так, лише по-

тенціал зниження енергоспоживання у будівлях, за оцінками експер-

тів,становить 40–50%.  

Загалом, останні два напрями енергетичної політики підкреслюють ак-

туальність та необхідність комплексності реформування процесів субсидію-

вання з одночасним виходом за межі винятково енергетичного сектора. 

6.3. Економічні наслідки реалізації цільових  
енергетичних сценаріїв  

Поряд із необхідністю зміни тарифної політики перед Україною постала 

низка критичних питань реформування енергетичного сектора, які мають 

передусім міжгалузевий характер та обумовлені викликами реформування 

економіки загалом. Більшість із цих напрямів знайшла своє відображення у 

міжнародних договорах та угодах, підписаних Україною в енергетичній та 

економічній сферах, включаючи Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, 

Договір про заснування Енергетичного Співтовариства, Паризьку Угоду в 

рамках рамкової конвенції (РК) ООН про зміну клімату тощо. Ці та інші уго-

ди формують множину зобов’язань та низку пріоритетів енергетичної полі-

тики України у середньо- та довгостроковій перспективах. В цьому контексті 

в рамках цього розділу роботи була здійснена спроба агрегувати пріори-

тетні напрями реформування енергетичного сектора України у декілька 

сценаріїв та здійснити оцінку соціально-економічних наслідків їхньої реалі-

зації. Зокрема на базовий та оптимістичний макроекономічні сценарії на-

кладаються три енергетичні, а саме: «Acquis Communautaire», який перед-
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бачає виконання основних міжнародних зобов’язань України в енергетичній 

та суміжних з нею сферах (зокрема Директиви ЄС щодо енергоефективнос-

ті (ЕЕ), відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), забруднюючих речовин у теп-

ловій енергетиці тощо), Кліматичний сценарій, в рамках якого закладаєть-

ся досягнення мети Паризької угоди, згідно з якою Сторони РК ООН у спів-

робітництві мають прийняти ефективне й належне реагування на проблему 

глобальних викидів парникових газів (ПГ), щоб стримати приріст середньої 

температури на планеті набагато нижче, ніж 2°С, у порівнянні з доіндустрі-

альним рівнем і докласти зусиль для обмеження зростання температури до 

1,5°С та Комбінований, або Цільовий, енергетичний сценарій, що перед-

бачає одночасне виконання умов першого («Acquis Communautaire») та 

другого (кліматичного) альтернативних сценаріїв. 

У процесі дослідження наслідків реалізації заходів енергетичної політи-

ки в роботі було здійснене об’єднання моделі TIMES-Україна137 та ОМЗР 

України шляхом використання однакових припущень щодо темпів еконо-

мічного зростання, зокрема темпів приросту агрегованого ВВП. Зв’язування 

моделей здійснювалось шляхом обміну даними, включаючи обсяги додат-

кових інвестицій, необхідних для реалізації відповідних заходів енергетич-

ної політики та індуковану зміну рівня ефективності виробництва в розрізі 

різних видів економічної діяльності.  

6.3.1. Базовий макроекономічний сценарій 

Як показав проведений аналіз,  за умови більшості макроекономічних 

показників реалізація аналізованих заходів енергетичної політики загалом 

призводить до позитивних макроекономічних наслідків. Утім, такий характер 

повною мірою проявляється у середньо- та довгостроковій перспективі – 

починаючи з 2019–2020 рр. (рис. 6.7–6.8). Визначальним фактором таких 

ефектів виступає, зокрема, особливість інвестиційних процесів: упродовж 

перших років на тлі істотного зростанням обсягів валового нагромадження 

основного капіталу відбувається поступове підвищення рівня енергоефек-

тивності та скорочення виробничих витрат, особливо в енергоємних галу-

зях. Водночас більш повний ефект від інвестування реалізується вже у се-

редньостроковій перспективі, відбувається переважання позитивних нас-

                                                 
137 Подолець Р.З., Дячук О.А. Стратегічне планування у паливно-енергетичному 
комплексі на базі моделі «TIMES-Україна» / НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. 
Київ, 2011. 150 с. 
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лідків скорочення споживання енергоресурсів та процесів заміщення одних 

ресурсів іншими над витратами на досягнення цих ефектів. 

При цьому з урахуванням специфіки інвестиційних процесів та характе-

ру їхнього впливу на скорочення питомих обсягів споживання енергетичних 

ресурсів на макроекономічному рівні спостерігається кумулятивний харак-

тер наслідків – відхилення від базового сценарію у позитивний бік зроста-

ють з часом. Так, у 2030–2035 рр. додатковий приріст ВВП та випуску може 

сягати 7–8% (рис. 6.5–6.7).  

Зміна ВВП, % до базового сценарію

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2017 2020 2025 2030 2035

Роки

%

Acquis Communautaire Кліматичний Цільовий

Рис. 6.5. Вплив реалізації заходів енергетичної політики на рівень  
валового внутрішнього продукту 

Джерело: розраховано автором. 

У розрізі енергетичних сценаріїв найменш ефективним з економічної  

точки зору можна вважати сценарій «Acquis Communautaire», в межах якого 

темпи приросту ВВП та випуску не перевищують 1–2% відносно базового 

сценарію, не маючи тенденції до пришвидшення у довгостроковій перспек-

тиві (рис. 6.5). 

У процесі моделювання припускалось, що ключовим джерелом інвести-

ційних ресурсів виступають власні кошти підприємств (у випадку виробни-

ків) та домогосподарств (у випадку побутових споживачів). Тому спостере-

жуваний характер економічних ефектів також зумовлений більш інтенсив-

ним зростанням собівартості виробництва продукції упродовж перших років 

інвестування у порівнянні з подальшими періодами, коли зростання витрат 

на заходи з енергоефективності, енергозбереження, розвитку відновлюва-
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них джерел енергії тощо перекриваються за рахунок економії споживання 

енергоресурсів. 

Зміна випуску, % до базового сценарію
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Рис. 6.6. Вплив реалізації заходів енергетичної політики  
на рівень випуску 

Джерело: розраховано автором. 

Істотне пришвидшення агрегованих темпів валового нагромадження ос-

новного капіталу (на 6–13% відносно вихідного сценарію) призводить до 

значного зростання його частки у ВВП та сприяє активізації інвестиційно-

спрямованих видів економічної діяльності. Саме необхідність акумуляції 

значних за обсягами інвестиційних ресурсів одночасно виступає як ключо-

вим чинним успіху, так і суттєвим ризиком ефективної реалізації сценарію 

цільового розвитку енергетики. Насамперед, це стосується побутових спо-

живачів, які в умовах скрутного економічного становища та за відсутності 

дієвих механізмів стимулювання та підтримки, природно, не мають еконо-

мічної зацікавленості та можливості брати участь у цих процесах.  

У контексті наслідків заходів енергетичної політики для домогоспо-

дарств, як і у випадку макроекономічних показників, у рамках сценарію 

«Acquis Communautaire» спостерігаються помірні негативні відхилення від 

базового енергетичного сценарію у початковий період реалізації реформ 

(табл. 6.1), водночас упродовж 2025–2035 рр. всі категорії домогосподарств 

отримують додатковий приріст реальних доходів.  

Значно більш ефективними з точки зору підвищення добробуту побуто-

вих споживачів у середньо- та довгостроковій перспективі виступають Клі-
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матичний та Цільовий сценарії, в рамках яких агреговані доходи домогос-

подарств зростають на 6.1–6.3% у 2035 р. При цьому в економіці спостері-

гаються кумулятивні ефекти зростання цього показника, так, якщо у 2020 р. 

додатковий приріст реальних доходів становить 0.6%, у 2030 році він уже 

досягає 4.8–5.0%. 

Позитивні наслідки реалізації заходів енергетичної політики в рамках 

Кліматичного та Енергетичного сценаріїв спостерігаються і в контексті пе-

рерозподілу доходів між децильними групами. Так, у середньому упродовж 

аналізованого періоду приріст реальних доходів домогосподарств перших 

двох децильних груп вищий за приріст доходів побутових споживачів IX та 

X децильних груп. Причому це співвідношення збільшується при переході 

від коротко- до довгострокових наслідків, таким чином відбувається зни-

ження диференціації доходів домогосподарств у розрізі децильних груп. 

Таблиця 6.1 
Вплив реалізації заходів енергетичної політики на доходи  

домогосподарств, відхилення величини реального доходу, % 
Показник \  
сценарій 

Acquis Communautaire Кліматичний Цільовий 

2017 2020 2025 2035 2017 2020 2025 2035 2017 2020 2025 2035 

Агреговані  
доходи 

-0.7 0.0 0.8 1.1 
-1.3 0.6 3.0 6.1 -1.4 0.6 3.1 6.3 

I децильна  
група138 

-0.8 0.0 0.9 1.5 
-1.6 0.4 3.1 6.8 -1.7 0.4 3.2 7.0 

II -0.9 -0.1 0.8 1.3 -1.8 0.4 3.2 7.0 -1.9 0.4 3.3 7.3 

III -0.8 0.0 0.8 1.3 -1.6 0.6 3.4 7.2 -1.8 0.6 3.5 7.5 

IV -0.8 0.0 0.8 1.2 -1.6 0.5 3.1 6.7 -1.7 0.4 3.2 6.9 

V -0.8 0.0 0.8 1.4 -1.6 0.5 3.2 6.8 -1.8 0.4 3.3 7.1 

VI -0.7 0.1 0.9 1.3 -1.4 0.7 3.4 7.0 -1.5 0.7 3.6 7.3 

VII -0.8 0.0 0.9 1.4 -1.4 0.7 3.5 7.0 -1.6 0.7 3.6 7.3 

VIII -0.7 0.0 0.8 1.0 -1.3 0.6 2.9 6.0 -1.4 0.6 3.1 6.2 

IX -0.5 0.1 0.7 0.9 -1.0 0.8 3.0 5.6 -1.0 0.9 3.1 5.9 

X (вища) -0.4 0.0 0.5 0.6 -0.7 0.6 2.0 3.0 -0.7 0.6 2.1 4.0 

Джерело: розраховано автором. 

Як уже зазначалось, одним із ключових факторів ефективної реалізації 

заходів енергетичної політики в Україні виступатиме одночасне забезпе-

чення мотивації для населення в контексті переходу до більш енергоефек-

                                                 
138 Домогосподарства розділені на децильні групи за рівнем середньодушових до-
ходів. 
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тивних технологій та державне сприяння щодо створення можливостей 

фінансування відповідних заходів.  

Зокрема, доцільно запровадити нові та розширити існуючі кредитно-

грошові механізми стимулювання енергозбереження та використання від-

новлюваних джерел енергії серед побутових споживачів. Прискорити вста-

новлення для багатоквартирних будинків індивідуальних засобів обліку 

споживання природного газу та спонукати їх до використання засобів ди-

ференційованого (зонного) обліку споживання електроенергії. Інтенсифіку-

вати перехід до ринкових принципів ціноутворення на ринках енергетичних 

ресурсів, зокрема, поступово скасувати механізми перехресного субсидію-

вання на ринку електроенергії та запровадити принципи автоматичного 

ціноутворення на ринку природного газу. Це дозволить зробити механізми 

тарифоутворення більш прозорими та істотно знизить політичний фактор їх 

імплементації.  

Ще одним важливим напрямом реалізації енергетичної політики (особ-

ливо актуальним у коротко- та середньостроковій перспективі) має стати 

перехід до цільових монетизованих субсидій побутовим споживачам. Реа-

лізація таких заходів істотно стимулюватиме енергоефективність та енер-

гоощадну поведінку побутових споживачів, а також сприятиме підвищенню 

культури енергоспоживання. 

Загалом же, як показують проведені розрахунки, успішна реалізація 

політики цільового розвитку енергетики України характеризуватиметься 

позитивними соціально-економічними ефектами для всіх груп домогоспо-

дарств. І хоча у короткостроковій перспективі можуть спостерігатись помі-

рні негативні наслідки регресивного характеру, вже починаючи з 2019–

2020 рр. імплементація досліджуваного сценарію призводить до зростан-

ня рівня реальних доходів домогосподарств, а до 2035 р. ці тренди значно 

посилюються. 

У розрізі видів економічної діяльності реалізація аналізованих заходів 

енергетичної політики може призвести до помірних структурних зрушень. 

Характерним для всіх енергетичних сценаріїв виступає зниження обсягів 

випуску таких видів економічної діяльності, як «Добування вугілля, лігніту і 

торфу; добування уранової і торієвої руд», «Виробництво коксу та коксоп-

родуктів» та «Виробництво продуктів нафтоперероблення». Уповільнення 

темпів приросту випуску цих галузей енергетичного сектора відбувається 

на тлі підвищення ефективності проміжного споживання відповідних енер-

горесурсів та зниження попиту на них у промислових споживачів та домого-
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сподарств. Серед інших галузей енергетичного сектора помірними додат-

ковими темпами приросту, близькими до нуля, характеризується галузь 

«Добування вуглеводнів та пов`язані з ним послуги». При цьому спостеріга-

ється часткове заміщення цих енергоресурсів іншими, передусім електро-

енергією та природним газом. 

11,3%

42,8%

45,9%

Сільське

господарство

Промисловість 

Сфера послуг

Рис. 6.7. Агрегована структура випуску економіки України  
за даними 2015 р. 

Джерело: розраховано автором. 

Баланс між додатковими темпами приросту відповідних галузей визна-

чається співвідношенням обсягів інвестицій та величиною зростання ефек-

тивності проміжного споживання енергоресурсів. Так, наприклад, у рамках 

сценарію «Acquis Communautaire» основний додатковий приріст випуску 

спостерігається у випадку «Виробництва та розподілення газу», в той час 

як у рамках Кліматичного та Цільового енергетичних сценаріїв значно біль-

ше зростає галузь «Постачання пари та гарячої води». 

В процесі активізації інвестиційної діяльності та зростання попиту на ін-

вестиційну продукцію, відбувається помірне збільшення обсягів виробниц-

тва відповідних галузей, зокрема, машинобудування, а саме «Виробництво 

електричного устатковання», «Виробництво машин і устатковання, не від-

несених до інших угруповань» та «Будівництво». 

Загалом, у рамках усіх досліджуваних сценаріїв спостерігаються помірні 

галузеві зрушення у структурі випуску відносно показників базового сцена-
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рію (рис. 6.6)139. Так, відбувається зростання частки промисловості – в се-

редньому на 0.5–0.6%, водночас частка сфери послуг дещо зменшується 

на 0.4–0.7%. 

Хоча у довгостроковій перспективі більшість енергоємних галузей хара-

ктеризуються позитивними ефектами додаткового приросту обсягів випус-

ку, упродовж перших років реалізації політики цільового розвитку енергети-

ки може спостерігатись тимчасове зниження цих показників, пов’язане із 

зростанням собівартості виробництва. Так, наприклад, упродовж 2016– 

2018 рр. відносно базового сценарію знижуються обсяги виробництва таких 

галузей, як «Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції» та «Вироб-

ництво металів та готових металевих виробів, крім машин і устатковання», 

водночас у довгостроковому періоді тренди істотно змінюються. Так, додат-

ковий приріст виробництва продукції хімічної галузі у 2035 р. становить 

11.3–12.9% за різних сценаріїв енергетичної політики. 

Загалом же, як показав проведений аналіз галузевих наслідків реалізації 

аналізованих сценаріїв енергетичної політики, для абсолютної більшості 

видів економічної діяльності спостерігається прискорення темпів приросту 

виробництва відносно показників базового сценарію. При цьому для біль-

шості видів економічної діяльності такі позитивні ефекти спостерігаються 

вже з 2018–2019 рр. 

Перш ніж аналізувати галузеву динаміку зміни внаслідок реалізації сце-

наріїв енергетичної політики, нагадаємо, що всі представлені в моделі ціни 

є відносними, зокрема показуються зміни цін товарів та послуг відносно 

агрегованого індексу цін експорту продукції, відтак представлені результати 

необхідно інтерпретувати саме у відносному, а не абсолютному вимірі.  

Загалом же, в контексті цінових тенденцій у рамках реалізації аналізо-

ваних заходів  енергетичної політики, суттєва різниця спостерігається між 

сценарієм «Acquis Communautaire» та Кліматичним і Цільовим сценаріями. 

Водночас два останні сценарії характеризуються практично однаковими 

змінами цін, а дещо більше зростання цін за Цільовим сценарієм поясню-

ється більшою динамікою зміни попиту та пропозиції на товари та послуги, 

оскільки випуск абсолютної більшості галузей у рамках Цільового сценарію 

зростає більше за показники Кліматичного. 

                                                 
139 Оскільки в рамках базового енергетичного сценарію (за будь-якого макроеко-
номічного сценарію) припускається, що темпи приросту ВВП та випуску окремих 
галузей однакові та рівні темпам приросту агрегованого ВВП, галузева структура 
економіки України у 2035 р. залишається такою ж, як і у вихідному 2015 р. 
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Спільним для всіх трьох аналізованих сценаріїв виступає суттєве зни-

ження цін продукції таких видів економічної діяльності як «Електроенерге-

тика» і «Постачання пари та гарячої води» (рис. 6.8). Однією з основних 

причин таких наслідків виступає те, що ці види економічної діяльності харак-

теризуються найбільшим приростом ефективності проміжного споживання 

енергоресурсів у розрахунку на одиницю випуску продукції, відтак у процесі 

реалізації заходів енергетичної політики їхня собівартість виробництва істот-

но знижується. При цьому, оскільки в рамках Кліматичного та Цільового 

енергетичних сценаріїв підвищення продуктивності проміжного споживання 

цими галузями дещо нижче, ніж за сценарію «Acquis Communautaire», зни-

ження цін не таке суттєве. 
 

 
Рис. 6.8. Вплив заходів енергетичної політики на зміну відносних цін140 

товарів та послуг у 2035 році, % відносно вихідного сценарію 
Джерело: розраховано автором. 

Протилежна ситуація спостерігається щодо галузей «Виробництво та 

розподілення газу», а також «Транспорт і зв’язок». Структура проміжного 

споживання енергоресурсів цими видами економічної діяльності та специ-

фіка структурних зрушень в економіці загалом призводить до досить незнач-

                                                 
140 У цьому разі як ціни взято галузеві показники, які використовуються в моделі в 
рамках декількох процесів споживання, зокрема, як ціни проміжного споживання 
товарів та послуг, кінцевого споживання домогосподарств та сектора загального 
державного управління та в процесі валового нагромадження основного капіталу. 
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них змін ефективності проміжного споживання, а у деяких випадках внаслі-

док заміщення одних енергоресурсів іншими, навіть зростання питомого 

енергоспоживання, що відповідно супроводжується зростанням відносних 

цін виробництва продукції даними галузями. 

6.3.2. Оптимістичний макроекономічний сценарій 

Як показують розрахунки, у зв’язку з вищими макроекономічними показ-

никами базової траєкторії розвитку економіки в рамках оптимістичного еко-

номічного сценарію загалом, заходи енергетичної політики призводять до 

більш позитивних економічних наслідків. І якщо за Кліматичним та Цільо-

вим енергетичними сценаріями це проявляється у незначному прискоренні 

темпів економічного зростання (рис. 6.9–6.10), за сценарієм «Acquis 

Communautaire» зростання значно більше. Так, показники додаткового при-

росту випуску для деяких років у рамках цього сценарію навіть більші, ніж 

для Кліматичного, тобто зростають у 2–3 рази проти базових економічних 

сценаріїв.  

Зміна ВВП, % до оптимістичного сценарію
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Рис. 6.9. Вплив реалізації заходів енергетичної політики на рівень  
валового внутрішнього продукту  

Джерело: розраховано автором. 

Однією з причин таких змін у рамках оптимістичного макроекономічного 

сценарію виступає збільшення темпів валового нагромадження основного 

капіталу – до 20–23% в рамках Цільового енергетичного сценарію. 
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Зміна випуску, % до оптимістичного сценарію
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Рис. 6.10. Вплив реалізації заходів енергетичної політики  
на рівень випуску 

Джерело: розраховано автором. 

Загалом, реалізація оптимістичного економічного сценарію надає знач-

но більше можливостей для інвестиційних проектів, оскільки темпи валово-

го нагромадження основного капіталу у 1.5–2 рази вищі за показники базо-

вого економічного сценарію. Особливістю реалізації Кліматичного енерге-

тичного сценарію за умови оптимістичного макроекономічного виступає 

зміна балансу додаткових інвестицій відносно інших варіантів заходів енер-

гетичної політики. Так, додаткові інвестиції, необхідні для реалізації кліма-

тичного сценарію в рамках оптимістичного макроекономічного, навіть нижчі, 

ніж обсяги валового нагромадження основного капіталу в рамках сценарію 

«Acquis Communautaire», що робить перший значно більш ефективним у 

соціально-економічному контексті. 

Як і у разі реалізації заходів енергетичної політики за умови базового 

економічного сценарію, упродовж перших років запровадження аналізова-

них заходів домогосподарства можуть відчути помірне зниження рівня  

реальних доходів (табл. 6.2). І хоча такі процеси матимуть регресивний ха-

рактер – домогосподарства нижчих децильних груп відчуватимуть більше 

зниження рівня купівельної спроможності, ніж побутові споживачі VIII–X 

децильних груп – загалом помірні негативні наслідки спостерігатимуться у 

всіх категоріях домогосподарств. У середньо- та довгостроковому періодах 
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ці тренди зміняться на відчутно позитивні. Так, у рамках сценарію «Acquis 

Communautaire» додатковий приріст реальних доходів побутових спожива-

чів усіх децильних груп у 2035 р. становитиме 3–5%. 

Таблиця 6.2 

Вплив реалізації заходів енергетичної політики на доходи домогоспо-

дарств, відхилення величини реального доходу, % 

Показник/сценарій 
Acquis Communautaire Кліматичний Цільовий 

2017 2020 2025 2035 2017 2020 2025 2035 2017 2020 2025 2035 

Агреговані 
доходи -1.7 0.0 1.9 3.9 -0.9 0.8 3.1 6.3 -2.6 0.2 3.5 7.6 

I децильна  
група -2.1 -0.4 1.6 3.8 -1.2 0.8 3.4 7.3 -3.1 -0.3 3.2 7.8 

II -2.3 -0.4 1.8 4.1 -1.3 0.8 3.5 7.4 -3.4 -0.3 3.4 8.3 

III -2.2 -0.3 2.0 4.3 -1.2 0.9 3.7 7.6 -3.3 -0.1 3.8 8.7 

IV -2.2 -0.4 1.7 3.8 -1.2 0.8 3.4 7.1 -3.2 -0.3 3.3 7.9 

V -2.1 -0.3 1.8 4.0 -1.2 0.8 3.4 7.2 -3.1 -0.2 3.4 8.0 

VI -1.9 0.0 2.3 4.5 -1.0 1.0 3.6 7.2 -2.8 0.3 4.1 8.8 

VII -1.9 0.1 2.4 4.6 -1.0 1.0 3.6 7.2 -2.8 0.4 4.2 8.8 

VIII -1.8 -0.1 1.9 3.8 -1.0 0.8 3.1 6.3 -2.7 0.1 3.5 7.6 

IX -1.4 0.4 2.3 4.1 -0.7 0.9 3.0 5.7 -2.2 0.7 4.0 7.7 

X (вища) -0.8 0.3 1.6 2.9 -0.5 0.6 2.0 3.8 -1.2 0.6 2.7 5.1 

Джерело: розраховано автором. 

Ще більші позитивні ефекти в контексті доходів домогосподарства спо-

стерігатимуться в раках Кліматичного та Цільового сценаріїв, у разі вдалої 

реалізації яких доходи домогосподарств можуть збільшитись на 5.7–8.8% у 

довгостроковій перспективі. Як і за базового економічного сценарію, в рам-

ках оптимістичного макроекономічного сценарію розподіл додаткового при-

росту реальних доходів населення матиме прогресивний характер, тобто 

більший відносний приріст спостерігатиметься в домогосподарствах нижчих 

децильних груп, що може вважатись позитивним кроком у контексті зни-

ження диференціації доходів.  

Як показують модельні розрахунки, зниження рівня реальних доходів 

домогосподарств упродовж перших років реалізації заходів енергетичної 

політики прямо пропорційне обсягам додаткових інвестицій, необхідних для 

реалізації відповідних заходів. Так, найбільші додаткові обсяги інвестицій-

них ресурсів необхідно акумулювати в рамках Цільового енергетичного 

сценарію і, як показують оцінки, саме в процесі його реалізації домогоспо-

дарства можуть зазнати найбільшого короткострокового зниження реаль-

них доходів – на рівні 2–3%. 

Водночас у рамках Кліматичного сценарію, який характеризується най-

меншими додатковими обсягами валового нагромадження основного капі-
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талу, упродовж перших років реалізації енергетичної політики доходи насе-

лення знижуються лише на 0.5–1.3% та значно швидше відновлюють пози-

тивну динаміку у порівнянні зі сценаріями «Acquis Communautaire» та  

Цільовим енергетичним. 

У контексті структурних зрушень в економіці України в рамках оптиміс-

тичного макроекономічного сценарію спостерігається незначне зростання 

частки промислових виробництв та зниження ролі сфери послуг, хоча такі 

агреговані структурні зрушення в середньому не перевищують 0.4% сукуп-

ного випуску товарів та послуг. Реалізація енергетичних сценаріїв у рамках 

оптимістичного макроекономічного характеризується вищими додатковими 

галузевими темпами економічного зростання проти базового економічного 

сценарію.  

Як уже зазначалось, специфіка Кліматичного сценарію в рамках оптимі-

стичного макроекономічного полягає у тому, що для досягнення цілей клі-

матичної політики необхідні менші питомі обсяги інвестицій (як % від показ-

ників відповідного базового енергетичного сценарію), а тому як агреговані, 

так і галузеві додаткові темпи приросту випуску дещо нижчі, ніж у разі реа-

лізації Кліматичного сценарію в рамках базового макроекономічного. 

Водночас реалізація Кліматичного енергетичного сценарію в рамках оп-

тимістичного макроекономічного характеризується відносно нижчими соці-

ально-економічними ризиками, оскільки потребує акумуляції значно мен-

ших за обсягами інвестиційних ресурсів.  

Загалом, реалізація енергетичних сценаріїв у рамках оптимістичного 

макроекономічного призводить до помірного зростанням темпів приросту 

галузей сфери послуг, а відтак їхня частка збільшується в середньому на 

0.2–0.3% у порівнянні з наслідками заходів енергетичної політики за умови 

базового економічного сценарію. 

Як показують розрахунки, реалізація заходів енергетичної політики не 

матиме значного впливу на галузь сільського господарства, а її частка у 

загальній структурі виробництва коливатиметься в межах 11.1%–11.3%, 

дещо зменшуючись відносно показників 2015 р. у разі імплементації Кліма-

тичного або Цільового енергетичних сценаріїв. 

Динаміка цінових ефектів у рамках оптимістичного макроекономічного 

сценарію якісно не відрізняється від базового економічного (рис. 6.11).  
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Рис. 6.11. Вплив заходів енергетичної політики на зміну відносних цін 

товарів та послуг у 2035 р., % відносно вихідного сценарію 
Джерело: розраховано автором. 

У середньому для цієї групи сценаріїв характерні більш помірні як  

дефляційні, так і інфляційні тенденції. Утім, враховуючи, що в рамках під-

ходу обчислюваних моделей загальної рівноваги йдеться про відносні ціни, 

випадку за умови реальних економічних процесів ця група сценаріїв може 

супроводжуватись більшими абсолютними змінами цін, оскільки вихідна 

базова інфляція імовірно буде вищою в рамках оптимістичного макроеко-

номічного сценарію, враховуючи швидші темпи економічного зростання 

загалом. 
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