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Інституційна обумовленість енергетичного співробітництва України та ЄС 

Процес співробітництва України та ЄС в енергетичній сфері розпочався з приєднання до Енергетичної Хартії, яка 

встановлювала принципи недискримінаційних умов торгівлі енергоресурсами, зокрема в частині транзиту на ринках 

електроенергії та природного газу. 

У 2007 році Рада Європи визначила взаємопов’язані цілі в енергетичній та кліматичній політиці на 2020 рік, 

включаючи скорочення викидів парникових газів на 20%, збільшення частки відновлюваної енергії до 20% і досягнення 

поліпшення ефективності використання енергії на 20%. 

Приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства у 2009 році передбачає не лише 

взяття Україною кількісних зобов’язань щодо прогресу у сфері енергоефективності та нетрадиційних джерел енергії але 

і ставило завданням проведення в країні комплексних ринкових реформ в енергетиці, спрямованих на подальшу 

інтеграцію в європейський енергетичний простір. 

Актуальність та новий ракурс цієї проблематики обумовлені набуттям чинності економічної частини Угоди про 

Асоціацію між Україною та ЄС. Хоча Угода вперше з такого роду документів містить окремий розділ присвячений 

енергетичній сфері, пріоритетом залишаються домовленості в рамках Енергетичного співтовариства. 

Хронологія підписання різних документів у сфері енергетики та енергоефективності відображена на рисунку 1. 

Загальна мета ЄС спрямована на забезпечення безперервної фізичної наявності паливно-енергетичних ресурсів і 

послуг на ринку за ціною, яка є доступною для всіх споживачів, одночасно сприяючи більш широким соціальним і 

кліматичним цілям. Зауважимо, що загальна мета лібералізації енергоринків, яка регламентується правовими 

енергетичними пакетами ЄС полягає не тільки і не стільки у зниженні цін, скільки у становленні справедливого 

розподілу вигід між постачальниками та споживачами. Це є основною метою незалежних національних регуляторів 

енергоринків. 



 

 

Рис. 1. Інституційна обумовленість 



Позиціонування на порівняльний аналіз 

 

Починаючи з 2011 року, Всесвітня енергетична рада (World Energy Council) вимірює та розробляє національні 

ренкінги енергетичної сталості. В основу визначення відповідного індексу (Energy Sustainability Index) покладена ідея 

світової енергетичної трилеми: енергетична безпека, доступність до електричної енергії для населення (рівень 

електрифікації) та екологічність енергетичного сектору. Структура індексу складається на 75% з оцінки показників 

енергетичної/екологічної ефективності економіки та на 25% з оцінки контекстних (рамкових) показників політичної, 

економічної та соціальної ситуації в кожній країні. 

 

У 2013 році Україна за індексом енергетичної сталості посіла 97 місце зі 129 країн світу (таблиця 1). Експерти 

WEC відзначають, що з точки зору сталості, енергоємність та емісійність економіки країни є одними з найвищими у 

світі. Це обумовлено достатньо високою часткою викопних видів палива в електробалансі країни. 

 

Експерти констатують, що ПЕК України стикається з великими проблемами, а саме з високою залежністю від 

імпорту коштовного викопного палива (нафта та газ), а також нерозвиненістю інфраструктури та інституційного 

забезпечення ринків. Крім того існує необхідність у зміцненні політики енергоефективності, а також зменшити обсяги 

споживання газу в секторі централізованого теплопостачання. Всі ці фактори суттєво стримують просування України на 

більш високий рівень у ренкінгу енергетичної сталості. 

 



 

Таблиця 1 

Ренкінгові оцінки за індексом енергетичної сталості 

 



Декаплінг в Україні 

Основні напрями співробітництва між Україною та ЄС відображено у п’яти дорожніх картах, які стосуються 

ядерної безпеки, інтеграції ринків газу та електроенергії, надійності енергопостачання і транзиту вуглеводнів, вугільного 

сектору та енергоефективності. 

Головним пріоритетом енергетичної політики ЄС вважається досягнення максимальної енергоефективності 

економіки. Слід відзначити, що промислово розвинуті країни забезпечують близько 60-65% економічного зростання за 

рахунок енергоефективності. Через ефект декаплінгу на кожний відсоток зростання ВВП припадає лише 0,4% зростання 

енергоспоживання. 

До початку світової фінансової кризи 2008 року в Україні спостерігалося зменшення енергоємності ВВП. Проте 

така динаміка не була обумовлена цілеспрямованою державною політикою енергоефективності або дією ринкових 

факторів прояву цінової еластичності енергоспоживання. Значно більшою мірою мали вплив інші фактори, наприклад, 

ефект масштабу виробництва – зменшення частки умовно-постійних витрат у собівартості продукції. Зменшення 

питомих витрат енергоресурсів на виробництво окремих видів товарів та послуг відбулося внаслідок відносно невеликої 

кількості енергозберігаючих проектів із модернізації виробництва, що свідчить про відсутність радикального та 

системного характеру державної політики енергоефективності, а також про недосконалість економічного механізму 

реалізації цієї політики. 

Потенціал енергозбереження для України складає 26,5 млн. т н е, що відповідає приблизно 29,3 млрд. кубічних 

метрів природного газу. У грошовому вимірі можлива економія складає 11,4 млрд. євро. Питома вага промисловості та 

житлового сектора в енергозбереженні України складає 48,0% і 34,9% відповідно. 



 

 

 

 

Рис. 2. Динаміка реального ВВП, індексів змін енергопостачання та енергомісткості 



Позиціонування та порівняльний аналіз України та країн ЄС  

у системі індикаторів сталого розвитку енергетики 

 

 

Показник енергоефективності для вітчизняної економіки становить 54,2% від середнього рівня країн ЄС
1
. 

Енергоефективність промисловості складає 51,1% від рівня показників ЄС, сільського господарства – 37,1%, сектора 

послуг – 46,1%, будівництва – 11,3%, житлового сектора – 61,9%. 

Фазова траєкторія євроінтеграції України в системі енергоекономічних та енергоекологічних координат 

відображена на рисунку 3. 

Україна має необхідний інтелектуальний та ресурсний потенціал для розвитку сучасних енерготехнологій за 

європейськими стандартами енергоефективності, проте не використовує відповідного організаційно-фінансового 

забезпечення. Зменшити технологічний розрив між Україною та ЄС в енергетичній сфері можливо завдяки механізмам, 

які надає Угода Україна-ЄС, зокрема через механізм участі у спільних дослідницьких програмах та технологічних 

платформах ЄС. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Рейтинг енергоефективності областей України / Ukrainian Energy Index, 2013. – 104 с. Режим доступу: http://energy-index.scm.com.ua/media/report/pdf/UEI_13_3.pdf. 



 

Рис. 3. Фазова траєкторія євроінтеграції України в системі енергоекономічних та енергоекологічних координат 

 



Позиціонування та порівняльний аналіз 

 

Позиціонування країн в системі енергоекономічних та екологоекономічних координат сталого розвитку залежить 

переважно від двох факторів: структури енергетичного, у т.ч. електричного балансу та від рівня розвитку 

енерготехнологій (спалювання органічних видів палива). Якщо за структурою енергобалансу Україна наближається до 

середньоєвропейських пропорцій, то у сфері ефективності енерготехнологій ще значно поступається країнам ЄС. 

У відповідності з прийнятими зобов’язаннями, цільовий показник України по НВДЕ у структурі первинних 

поставок енергії у 2020 році має становити не менше 11%, що становить 8,53 млн. т н е, більша частка яких 

(5,85 млн. т н е) припадатиме на альтернативні джерела енергії в системах опалення та охолодження (у 2013 році 

100 тис. т.н е – вітрова, сонячна, 1,875 млн. т н е біопаливо, відходи). 



 

 

Рис. 4. Структурні пропорції енергетичних балансів України, ЄС та ОЕСР 



Оцінка прогресу реформ у частині трансформації прав власності 

 

Приватизація енергетичних компаній в Україні не виконала ролі інструмента формування ринкової економіки на 

конкурентних засадах. За підсумками приватизації енергетики склалася несиметрична форма у трикутнику балансу 

інтересів держави, бізнесу та суспільства, оскільки замість державної монополії сформована олігопольна структура 

ринку електроенергії, не забезпечений суверенітет споживача, а відповідальність за енергетичну безпеку країни є вкрай 

непропорційною між бізнесом та державою (рис. 5). 

 

Непослідовність та певна фрагментарність, а відтак і низька ефективність приватизації в енергетиці зумовлена, на 

наш погляд, відсутністю консолідованої точки зору щодо ступеня лібералізації та моделі регулювання ринків. Одним з 

головних чинників відсутності очікуваних ефектів від приватизації є непорозуміння та різне бачення напрямів 

використання коштів, отриманих від приватизації енергетичних компаній. Профільне міністерство 

(Міненерговуглепром) розглядає приватизаційні надходження як інвестиційний ресурс. З іншого боку Мінфін та ФДМУ 

розглядають цей ресурс як джерело макроекономічної фінансової стабілізації та поліпшення платіжного балансу країни, 

особливо в періоди критичного стану держбюджету. Отже, процес приватизації в сучасних умовах не створює 

потужного інвестиційного ресурсу для розвитку енергетики держави. 

 

 

 

 



 

 

Рис. 5. Приватизація – географічний розподіл 



Оцінка прогресу реформ у частині трансформації прав власності та формування конкурентної 

структури ринків енергоресурсів 

 

Світовий досвід доводить, що не існує однозначних рецептів щодо обрання форми власності в енергетичній сфері. 

Також не існує і прямої залежності між рівнем лібералізації та глибиною приватизації. Ефективність функціонування 

ринків і компаній скоріше залежить від форми та рівня співробітництва (довіри та контролю) між державою, бізнесом та 

суспільством, формування відповідних стимулів. Підтвердженням цього є результати порівняльного аналізу діяльності 

енергокомпаній різних форм власності, що представлені в таблиці 2. 

 

Основними вимогами директив Третього енергетичного пакету є розмежування ринку природних монополій 

(електроенергії та природного газу) на сегменти з виробництва, продажу та транспортування енергоносіїв, а також 

вимога недискримінаційного доступу до енергетичних мереж. Важливо відзначити, що на відміну від Другого 

енергопакету цей принцип розповсюджується також і на права власності. 

 

На сьогоднішній день, реалізації потенціалу галузі перешкоджає низький рівень капіталізації. Також уряд 

визначається з дилемою – застосовувати уніфіковані чи диференційовані ставки норми прибутку. Домінуюча точка зору 

з обґрунтуванням збільшення зацікавленості інвесторів – це встановлення ставки в 19% для нових інвестицій. 

 

 

 



Таблиця 2 

Порівняльний аналіз діяльності державних та приватних енергокомпаній 

 



Дорожня карта енергетичного співробітництва України та ЄС (ретроспектива) 

Відповідно до Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, 

імплементація Другого енергетичного пакету мала відбутися до 1 січня 2012 року. Однак, зобов’язання за директивами, 

що віднесені до Другого енергетичного пакету, виконано частково. 

Результат. Із 30 зобов’язань – 2 виконано майже повністю, 5 вимог – виконано частково. 

У цілому можна відзначити, що найбільший прогрес в адаптації законодавства України до норм ЄС та їх 

імплементації на практиці відбувся у секторі газу, тоді як зміни у секторах електроенергетики та енергоефективності є 

фрагментарними і значно відстають від графіку, визначеного зобов’язаннями України перед Енергетичним 

Співтовариством (рис. 6 та таблиця 3). 

Так, національне законодавство, що регулює ринок газу, майже адаптоване до вимог Третього Енергетичного 

пакету ЄС. Зміни у нормативно-правовому полі започаткували реформи ціноутворення, організації реверсу газу з ЄС за 

європейськими правилами та започаткування розділення вертикально-інтегрованих монополій у сегментах 

транспортування, постачання та дистрибуції природного газу. 

Регулювання ринку електроенергії досі відбувається за старою моделлю ринку, яка допускає значні викривлення 

ринкового механізму і несумісна з рамковим законодавством ЄС. Наразі процес переходу ринку електроенергії в Україні 

на правила Третього Енергопакету ЄС «застряг» на етапі ухвалення рамкового проекту закону «Про ринок електричної 

енергії України». 

Адаптація законодавства до норм ЄС у сфері енергоефективності почалася у зворотному порядку: була прийнята 

низка законодавчих актів «вторинного» законодавства на фоні відсутності базового рамкового законодавства. 



 

Рис. 6. Дорожня карта – горизонтальна імплементація 

 

 



 

Таблиця 3 

Вертикальна інтеграція 

 

Прим.: СІ – ступінь імплементації: ○ - не виконано; ∆ - виконано частково; □ – виконано 



Порівняння стану імплементації за сферами діяльності 
 

Протягом 2014-2016 років Україна мала зобов’язання імплементувати ряд нормативних актів ЄС у різних сферах, 

половина з яких стосуються енергетики та енергоефективності. 

 

 

 

Рис. 7. Порівняння з іншими сферами 



Проблеми імплементації: 

 

1) Значний технологічний розрив в енергетичному секторі України та ЄС (різна архітектура мереж та структура 

генеруючих потужностей, дефіцит маневрової потужності в Україні, різний рівень надійності та якості газо- та 

електропостачання, кількісний та якісний склад суміжних послуг); 

2) Інституційне середовище за таких умов є необхідною, але явно не достатньою умовою досягнення 

поставлених цілей. Натомість угодами не гарантується та не прописуються чіткі форми співробітництва у сфері 

розвитку технологій, наприклад механізму участі України в європейських технологічних платформах та спільних 

наукових програмах; 

3) неможливість імплементації законодавства ЄС, що регулює інституційні засади ринків через механізм 

простого копіювання (перекладу) директив та регламентів, як це відбувається у сфері технічного регулювання (за 

методом обкладинки); 

4) швидкість прийняття актів та реалістичність їх виконання це основна дилема імплементації; 

5) відсутність відповідальності та санкцій за виконання положень регламентів та директив імплементованих у 

національне законодавство, як це діє для країн-членів ЄС; 

6) низький рівень прозорості, достовірності та співставності даних енергетичної статистики; 

7) нечітка відповідність або віднесення регламентів («законів» ЄС) – актів прямої дії для всіх країн-членів ЄС) 

та директив – норм обов’язкової рекомендації для прийняття в рамках національного законодавства країн до юрисдикції 

первинного та вторинного права в умовах України, що призводить до перекладання, а відтак затягування виконання 

завдань між гілками влади. 

 

 



Дорожня карта енергетичного співробітництва України та ЄС (дедлайни) 

Верифікація процесу європейської інтеграції України в енергетичній сфері показує, що наша країна поділяє та 

сприймає європейські принципи, цілі та критерії сталого розвитку енергетики, проте не застосовує європейські методи 

реалізації поставлених завдань. Передбачається подальша робота за наступними напрями: прозорість заходів 

енергетичної політики; досягнення консенсусу усіх стейкхолдерів; механізми планування та прогнозування (сучасних 

систем підтримки прийняття рішень та управління ризиками, енергетичного форсайту, технологічних платформ); 

відповідальність за прострочення виконання планів та неефективне управління; вирішення проблем слабкої координації 

між органами державної влади (дублювання функцій); суспільна активація енергетичної політики (залучення 

громадськості), тощо. 

 

Рис. 8. Етапи імплементації 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дякуємо за увагу 


