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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Процес формування енергетичної політики України розпочався одночасно 
із набуттям незалежності країни. Насамперед постала проблема 
енергозабезпечення економіки, що й досі залишається чи не головним 
викликом для національної економічної безпеки держави. За сучасних умов 
головним напрямом енергетичної політики України є проведення економічних 
реформ з метою подальшого розвитку вітчизняного паливно-енергетичного 
комплексу (ПЕК) і формування конкурентних ринків енергоресурсів. 
Успішність енергетичної політики у цьому контексті залежатиме від 
ефективності взаємодії влади, бізнесу та суспільства. Логіка структурних 
реформ на ринках енергоресурсів повинна виходити з усвідомлення державних 
і ринкових детермінант досягнення національних імперативів, що зрештою 
визначатиме стан надійності системи енергозабезпечення країни, зокрема 
рівень національної енергетичної безпеки.  

Актуальність теми. Перманентні кризові явища в системі 
енергозабезпечення національного господарства України зумовлюють 
необхідність формування нової візії участі державних інститутів у процесі 
лібералізації та регулювання ринків енергоресурсів для забезпечення балансу 
інтересів держави, бізнесу та суспільства. Контроверсійність процесів 
реформування ринків енергоресурсів, їх неоднозначні наслідки з точки зору 
суспільного блага та національного прагматизму потребують пошуку 
альтернативних способів вирішення проблеми на основі раціонального 
поєднання існуючих ресурсних можливостей та потреб сталого розвитку. За 
період незалежності України процес формування і державного регулювання 
ринків енергоресурсів відбувався переважно за принципом вживання 

фрагментарних антикризових заходів замість формування чіткої політики 
довгострокового розвитку ефективних ринкових структур та інститутів. 
Значною мірою це зумовлено різними поглядами владних еліт на ступінь 
лібералізації ринків і галузевий профіль енергетичного балансу країни. Наразі 
позиція українського суспільства формує новий заклик та очікування 
ефективності прийнятих державою економічних рішень у всіх життєво 
важливих сферах, зокрема й у сфері енергетики. Через це економічні важелі 
державного регулювання ринкових відносин у сфері енергетики постають у 
фокусі представленого наукового дослідження. 

Предметом теоретико-методологічних досліджень проблем ринкової 
трансформації економіки України стали праці українських вчених-економістів: 
О.М. Алимова (економічне обґрунтування розміщення продуктивних сил на 
території країни), О.І. Амоші (економічні механізми розвитку промислового 
потенціалу національного господарства), Т.І. Артьомової (формування 
інституційних основ ринкової економіки, зокрема виявлення ефектів 
«інституційних пасток»), В.М. Гейця (теоретико-методологічні положення 
економіко-математичного моделювання і прогнозування соціально-економічного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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розвитку), А.А. Гриценка (розвиток інституційного забезпечення економічних 
реформ в Україні), І.В. Крючкової (теоретико-методологічне обґрунтування 
процесів оптимізації структурних пропорцій соціально-економічного розвитку 
України), В.М. Лисюка (обґрунтування ролі ринкових і державних інститутів у 
реалізації стратегії реформування національної енергетики), В.В. Небрат 
(логіко-історичний аналіз взаємодії, зокрема «провалів», держави та ринку), 
Т.О. Осташко (теоретико-методологічні положення інкорпорації світових 
торговельних режимів у національну економічну політику),  
В.Р. Сіденка (проблем формування міжнародних економічних інтеграційних 
об’єднань), В.О. Точиліна (теоретико-методологічні положення структурно-
інституціонального аналізу галузевих ринків). 

Фундаментальні проблеми економічної й, зокрема, енергетичної безпеки 
України закладені у працях: О.С. Власюка, Я.А. Жаліло, Б.Є. Кваснюка,  
В.І. Мунтіяна, І.В. Недіна, О.М. Суходолі, А.І. Сухорукова, А.І. Шевцова. 
Одночасно формувалася нова візія технологічних основ модернізації ПЕК 
України – як загалом, так і за окремими підгалузями – завдяки працям: 
А.А. Долинського, І.М. Карпа, М.П. Ковалка, М.М. Кулика, І.Я. Сігала, 
Б.С. Стогнія, О.К. Шидловського. Здійснений ними аналіз стану ПЕК України 
дозволив запропонувати основні напрями енергетичної стратегії України. 

Проблемам інноваційного розвитку промисловості України присвячені 
праці: В.П. Александрової, Ю.М. Бажала, І.Ю. Єгорова, М.О. Кизима,  
Ю.В. Кіндзерського, В.І. Ляшенка, О.М. Ляшенко, І.В. Одотюка. Серед 
ініціаторів інноваційного розвитку енергетики слід відзначити наукові 
досягнення насамперед таких вчених, як: Г.Г. Бурлаки (нафтопереробна 
промисловість), С.В. Войтка (альтернативні джерела енергії), В.В. Дергачової 
(сталий розвиток енергетики), Ю.З. Драчука (вугільна промисловість),  
О.О. Лапко (нафтогазовий сектор), І.К. Чукаєвої (електроенергетика). Процес 
цифрової трансформації енергетичних систем досліджували такі вчені, як:  
І.О. Волкова, М.І. Воропай, В.Р. Окороков. У своїх працях вони дослідили окремі 
питання формування інтелектуальних електромереж. Проблемам євроінтеграції 
енергетичної політики України присвячені праці А.С. Завербного.  

Окремим напрямом досліджень раціонального використання 
національного природно-ресурсного потенціалу у контексті соціальної та 
екологічної прийнятності стали праці: М.Д. Балджи, Б.В. Буркинського,  
Е.М. Лібанової, Л.Г. Мельника, В.В. Микитенко, О.Ф. Новікової, І.М. Сотник, 
Ю.М. Харазішвілі,  М.А. Хвесика, Є.В. Хлобистова.  

В існуючих дослідженнях окреслені основні напрями формування 
енергетичної політики сталого розвитку та механізми її реалізації. Доведено 
перспективність інноваційного розвитку енергетичного сектору та активізації 
політики енергоефективності.  Натомість залишається проблема розроблення 
теоретико-методологічних засад формування національної енергетичної 
політики та організаційно-економічних механізмів державного регулювання 
ринкових відносин у сфері енергетики України відповідно до цілей сталого 
розвитку в частині поєднання інтересів держави, бізнесу та суспільства. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» у межах  таких тем:  

– «Формування ринків в економіці перехідного типу» (держреєстр.  
№ 0100U004849). Особистий внесок – розроблено методологічні основи 
прогнозування попиту на енергоресурси залежно від темпів і структурних змін 
в економіці України, здійснено порівняльний аналіз динаміки основних 
показників розвитку окремих галузей ПЕК; 

– «Структурні зміни галузевих ринків України (методологія та оцінка)» 
держреєстр. №  0103U006572). Особистий внесок – визначено структурні та 
цінові диспропорції енергетичного балансу національного господарства, 
виявлено особливості структурних трансформацій на риках енергоресурсів, 
встановлені чинники інтеграції України та ЄС у сфері енергетики, запро-

поновано напрями вирішення проблем національної енергетичної безпеки, 
зокрема в частині оптимізації структури енергетичного балансу України; 

– «Моделі ефективних ринків реального сектора економіки: структурно-

інституціональний та функціональний аналіз» (держреєстр. № 0106U004701). 
Особистий внесок – здійснено структурно-інституціональний аналіз енерге-

тичних ринків, визначено детермінанти розвитку систем енергозабезпечення, 
ідентифіковано етапи трансформації енергетичних ринків, визначено роль 
інституційного середовища у процесах лібералізації, а також у процесах 
досягнення прийнятного рівня національної енергетичної безпеки; 

– «Вплив світової кон`юнктури та інтеграційних процесів на розвиток 
базових ринків України» (держреєстр. № 0108U003637). Особистий внесок – 

визначено вплив кон’юнктури зовнішніх ринків, зокрема світового ринку 
нафти, на розвиток внутрішнього ринку енергоресурсів, здійснено секто-

ральний аналіз і запропоновано заходи з підвищення рівня результативності 
держаної політики енергоефективності, виявлено взаємозв’язок між показ-

никами рівня енергоефективності та економічного зростання; 
– «Формування структури базових ринків України: державне регулювання 

в нових умовах лібералізації та протекціонізму в торгівлі» (держреєстр.  
№ 0112U000045). Особистий внесок – визначення глобальних тенденцій 
лібералізації та інтеграції енергетичних ринків та їх вплив на структурні 
трансформації енергетичних ринків України, виявлено проблеми інтеграції 
енергетичних систем України та ЄС; 

– «Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього 

ринку України» (держреєстр. № 0115U002690). Особистий внесок – 

економетричний аналіз енергоекономічних та енергоекологічних індикаторів 
України та країн ЄС, верифікація процесу європейської інтеграції України у 
сфері енергетики, розроблення системи імперативів і детермінант енергетичної 
політики сталого розвитку. 

Окремі наукові положення дисертаційної роботи розроблені в рамках 
програмно-цільової конкурсної тематики досліджень НАН України.  
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Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 
теоретико-методологічних засад формування та організаційно-економічних 
механізмів реалізації національної енергетичної політики сталого розвитку на  

основі визначення відповідних імперативів, державних і ринкових детермінант.  
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішити такі завдання:  

– узагальнити теоретико-методологічні положення щодо формування і 
регулювання ринкових відносин у сфері енергетики, виявити взаємозв’язки та 
закономірності розвитку енергетичних ринків; 

– розвинути концептуальні засади формування національної енергетичної 
політики сталого розвитку в частині встановлення відповідних імперативів та 

детермінант, а також уточнення термінології; 
– запропонувати модель взаємодії інститутів держави, бізнесу та 

суспільства у процесі формування національної енергетичної політики сталого 
розвитку; 

– ідентифікувати сучасні глобальні та національні факторні умови 
(тенденції, виклики, ризики та загрози) розвитку систем енергозабезпечення, 
що є найбільш суттєвими для національної енергетичної безпеки;  

– визначити загальні та специфічні ринкові детермінанти енергетичної 
політики на основі структурно-функціонального аналізу формування  
кон’юнктури та розвитку окремих ринків енергоресурсів; 

– здійснити оцінювання прогресу формування інституційного середовища 
регулювання енергетичних ринків, аналітичного забезпечення національної 
енергетичної безпеки, розроблення енергетичної стратегії держави, а також 
імплементації положень європейських директив і регламентів у сфері 
енергетики;  

– з’ясувати вплив соціальних та екологічних чинників на формування 
енергетичної політики, особливості застосування економічних механізмів 
стимулювання низьковуглецевого розвитку енергетики. 

Об’єктом дослідження є процес формування та реалізації національної 
енергетичної політики сталого розвитку під впливом державних і ринкових 
детермінант. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та організаційно-

економічні механізми державного регулювання ринків енергоресурсів, 
спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є широкий 
спектр методів системного аналізу, що, при сумісному використанні надають 
можливість комплексно розглядати процес формування й реалізації національної 
енергетичної політики.  Логіко-історичний метод використаний при розгляді 
еволюції наукових поглядів на проблему взаємодії держави та ринку у процесі 
алокації енергетичних ресурсів. Метод технологічного прогнозування 
застосований при визначенні тенденцій розвитку енергетичних технологій та 

зміни енергетичних парадигм, що впливатимуть на зміну пропорцій 
енергетичних балансів. PESTLE-аналіз застосовано з метою визначення 
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зовнішніх політичних, економічних, соціально-екологічних і технологічних 
загроз національній енергетичній безпеці України. SWOT-аналіз використано 

для встановлення факторів (сильних і слабких позицій), загроз і потенційних 
можливостей реалізації енергетичної стратегії України. Методи 
економетричного та індикативного аналізу застосовано при дослідженні 
структурних пропорцій енергетичного балансу країни. Компаративний метод 
та метод графічної композиції застосовані для порівняльного аналізу 
організаційних форм енергетичних ринків та особливостей формування 
енергетичної політики країн світу, зіставлення пропорцій енергетичного 
балансу, енергоекономічних та енергоекологічних показників України з іншими 
країнами світу. Факторний аналіз застосовано при визначенні головних 
компонент формування кон’юнктури ринків. Метод структурно-

функціонального аналізу використано для оцінювання рівня ефективності 
моделей організації ринків енергоресурсів, а метод структурно-

інституціонального аналізу – для оцінювання ефективності інституційного 

забезпечення державної політики у сфері енергетики.  
Інформаційною базою дослідження стали: нормативно-правові акти 

України; інформація Державної служби статистики України та міжнародних 
організацій у сфері енергетики; офіційних даних центральних органів 
виконавчої влади, енергетичних компаній та громадських організацій України. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні теоретичні та практичні 
результати дослідження відзначаються наступною науковою новизною: 

вперше: 
– виявлено закономірності: зміни енергетичних парадигм індустріальної та 

постіндустріальної епох, зокрема наведені причинно-наслідкові зв’язки таких 
факторів як: частка домінуючого енергетичного ресурсу; особливості сучасного 
енергетичного переходу; рівень розвитку технологій та інфраструктури; фазові 
траєкторії глобальних енергетичних криз та їх вплив на національну 
енергетичну безпеку; тенденцій трансформації енергетичних ринків завдяки 
конвергенції енергетичних та фінансових ринків, що у свою чергу через 
інформаційно-комунікаційну платформу формує віртуальну «спекулятивну» 
форму ринку та спотворює співвідношення реального попиту та пропозиції на 
ринках енергоресурсів; трансформацію кривих попиту та пропозиції на 
мережевих ринках енергетичних товарів та послуг;  

– розроблено концептуальну інституційну модель формування та 
реалізації енергетичної політики сталого розвитку, що полягає у встановленні 
системи взаємопов’язаних імперативів – похідних цілей сталого розвитку, 
здійснення яких передбачається за принципом пріоритетності національних 
інтересів з урахуванням сукупності ринкових і державних детермінант 
енергетичної політики, геополітичних та економічних інтеграційних процесів, 
національного ресурсного та технологічного потенціалу, стану довкілля та 
соціальної сфери, що розширює спектр цілей та завдань енергетичної політики 
сталого розвитку (стосовно безпеки, доступності та сталості енергетики) до 
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«енергетичної пенталеми» за рахунок включення економічного та 
технологічного компонентів, досягнення яких запропоновано на основі 
формування інституційного ядра публічно-приватного партнерства; 

– обґрунтовано необхідність  зміни форми представлення та методології 
складання енергетичного балансу національного господарства, запропоновано 

організаційний механізм формування зведеного енергетичного балансу країни 
шляхом запровадження цифрового моніторингу енергетичних потоків 
національного господарства на основі інформаційно-комунікаційних 
технологій у натуральному та вартісному вигляді, що надає можливість перейти 
до нового принципу державного регулювання процесів ціноутворення на 
внутрішньому ринку енергетичних ресурсів через встановлення замість 
існуючої практики економічно обґрунтованого монопольними компаніями 
рівня тарифів, заснованого на витратних засадах, запровадженням методу 

встановлення об’єктивно обумовленого конкурентним ринком рівня тарифів; 

набули подальшого розвитку: 
– інструментарій для визначення класифікаційних ознак потреб і ресурсів 

в умовах цифрових трансформацій економіки в частині ідентифікації 
віртуальних потреб і віртуальних ресурсів, які впливають на формування 
реальних цін на ринках товарів і послуг, зокрема викривлюють стан рівноваги 
між реальними агрегатами  попиту та пропозиції завдяки штучному попиту на 
фізичні обсяги товарів, що, у свою чергу, призводить до нерівномірного 
розподілу витрат і доходів між економічними агентами. На відміну від 
класичного підходу, на якому ґрунтуються рекомендації міжнародних 
організацій щодо усунення диспропорцій в алокації ресурсів такий підхід 
дозволяє врахувати різницю в соціально-економічному становищі країн світу; 

– визначення термінів енергетичної політики та економіки енергетики, 

зокрема таких, як: «енергетична політика», «енергетична стратегія», 
«енергетичний баланс», «енергетична криза», «енергетична безпека», у частині 
врахування: актуальних тенденцій розвитку світового енергетичного ринку; 

рівня загроз і ризиків для національної енергетичної безпеки; умов світової 
торгівлі; особливостей трансформації енергетичних ринків в умовах 
глобалізації; інтеграції та конвергенції енергетичних ринків; нової ролі держави 
у процесі регулювання ринків енергоресурсів монопольного типу; завдань 
сталого розвитку країни у нових геополітичних умовах; 

– систематизація політичних, економічних, технологічних, а також 
соціальних та екологічних чинників і загроз для національної енергетичної 
безпеки на основі встановлення визначальних чинників розвитку кон’юнктури 
світових енергетичних ринків, виявлення відповідних викликів для 
енергетичної безпеки України та розроблення заходів протидії загрозам 
стабільному енергозабезпеченню національного господарства через 
відновлення та посилення інституційної спроможності Ради національної 
безпеки та оборони України щодо впливу на прийняття рішень органів влади та 
бізнесового середовища у сфері енергетики та енергоефективності; 
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– методичні положення оцінювання стану енергетичної безпеки держави 

щодо розширення системи відповідних індикаторів за рахунок включення в 
аналіз ідентифікованих зовнішніх загроз у частині частки домінуючого ресурсу 
в енергетичному балансі країни, показників енергоефективності, економічної 
доступності джерел енергії, сталості розвитку енергетики, а також 
встановлення граничних рівнів для кожного показника енергетичної безпеки. 
Індикативний аналіз, який проводиться на підставі сукупності показників 
безпеки, дає змогу сигналізувати про небезпеку та кількісно оцінювати рівень 
критичності ситуації з енергозабезпеченням національного господарства, що, у 
свою чергу, надає можливість своєчасно вживати антикризові заходи; 

– методичні положення структурно-функціонального аналізу енергетичних 
ринків, які полягають у встановленні суттєвих ознак періодизації процесу 
трансформації енергетичних ринків, обумовленого періодичною зміною їх 
структурної організації під впливом інституціонального забезпечення. 
Встановлено нерівномірний характер процесу формування конкурентної 
структури для ринків первинних і вторинних енергоносіїв, а також для 
оптового та роздрібного ринків енергоресурсів, що свідчить про необхідність 
синхронізації економічних реформ у сфері енергетики; 

– ідентифікація принципів формування державної енергетичної політики, 
цілей, завдань, індикаторів і механізмів реалізації енергетичної стратегії 
держави відповідно до: суттєвих ознак стану енергозабезпечення національного 
господарства та необхідності досягнення прийнятного рівня енергетичної 
безпеки; основних чинників і тенденцій структурних змін на світових 
енергетичних ринках у сучасних умовах глобалізації та інтеграції; перспектив 
розвитку та взаємозаміщення енергетичних технологій; інвестиційного 
забезпечення розширеного інноваційного відтворення основного капіталу 
енергетичної інфраструктури; взаємоузгодженості стратегічних цілей 
економічної, енергетичної, екологічної та соціальної політики держави. 
Комплексний характер методології розроблення енергетичної стратегії є 
відображенням системного характеру формування енергетичної політики на 
основі балансу інтересів держави, бізнесу та суспільства; 

удосконалено: 
– методичні засади оцінювання структурних і цінових пропорцій 

енергетичного балансу країни в частині додаткового розгляду енергоекономічних 
індикаторів країни, а також практики застосування тарифної політики та 
енергетичних субсидій, яка дозволяє встановити відповідність ресурсного 
потенціалу соціально-економічним ефектам, а також, на відміну від традиційного 
методу оцінки економічної ефективності «затрати-результати», надає можливість 
оцінити рівень соціальної справедливості розподілу енергетичних ресурсів, які в 
умовах лібералізації втрачають ознаки суспільного блага та за низького 
платоспроможного попиту призводять до обмежених економічних можливостей 
доступу до джерел енергії («енергетичної бідності»), а субсидії при цьому 
перетворюються у надприбутки енергетичних монополій; 



 8 

 

– методичні засади оцінювання результативності державної політики 
енергоефективності в частині аналізу стану виконання державних програм 
енергоефективності, використання інвестицій та впровадження інновацій, що 
надає змогу виявити складові зміни показника енергомісткості ВВП та окремих 
товарів як фактору порівняльних переваг у міжнародній конкурентоспроможності, 
а також окреслити основні напрями розвитку енергетичного сектору країни, 
зокрема обґрунтувати напрям структурно-інвестиційного маневру, що в рамках 
політики структурно-технологічної модернізації промисловості передбачає 
застосування ринкових механізмів фінансування модернізації енергетики; 

– методологію компаративного економетричного аналізу для визначення 
фазової траєкторії та вектора євроінтеграції України в системі енергоекономіч-
них та екологоекономічних координат, який підтверджує висунуту гіпотезу про 
умовно незалежний характер цілей енергетичної політики сталого розвитку, що 
потребує встановлення пріоритетності їх досягнення залежно від існуючої 
соціально-економічної ситуації в країні;  

– методичні засади оцінювання ефективності процесів приватизації в 
електроенергетичній галузі з точки зору формування конкурентної структури 
ринку та економічної ефективності діяльності енергетичних компаній різних форм 
власності, яка показала, що процес роздержавлення енергопостачальних компаній 
став прикладом інституційної пастки, оскільки відбувався через неформальні 
інститути перерозподілу прав власності, внаслідок чого сформувалася олігопольна 
структура ринку, що не забезпечує суверенітет споживачів та об’єктивно 
унеможливлює конкуренцію, оскільки корпоратизація проводилася за принципом 
об’єднання активів однотипних видів генерації; 

– методичний інструментарій верифікації процесу імплементації 
європейських норм у національну систему правового забезпечення формування 
та регулювання енергетичних ринків в частині дотримання європейських 
принципів та цілей енергетичної політики, що показує дисонанс між 
формальним сприйняттям Україною принципів та фактичним недотриманням 
європейських механізмів досягнення поставлених цілей, що зумовлено 
відсутністю консенсусу між державою, бізнесом та суспільством; 

– комбінацію факторів, що впливають на формування суспільної думки про 
розвиток окремих сегментів енергетичного сектору, зокрема додаткового 
врахування таких, як: рівень життя та освіти населення; наближеність мешканців 
до районів розміщення АЕС і вугільних шахт; стан довкілля; розвиненість 
інфраструктури та рівень соціального забезпечення працівників енергопід-
приємств; стан інформатизації суспільства про рівень безпеки енергооб’єктів, які у 
сукупності в умовах слабкості інститутів громадянського суспільства в Україні 
вчиняють лише опосередкований вплив на формування енергетичної політики; 

–  принципи та порядок запровадження національної системи торгівлі 
квотами на викиди парникових газів, зокрема обґрунтування принципу розподілу 
відповідних квот серед суб’єктів економічної діяльності, який повинен мати 
соціально справедливий характер, що в сучасних умовах розподілу майнових прав 
надто складно забезпечити через відсутність рівних умов для учасників ринку. 
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Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 
розробленні рекомендацій та пропозицій для органів державної влади у напрямі 
удосконалення державного регулювання ринків енергоресурсів та формування 
енергетичної політики України. Основні результати дослідження використані при 
підготовці: національних доповідей за напрямами енергетичної політики; 
наукових звітів в рамках виконання програмно-цільової тематики НАН України: 
наукових доповідей ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 
експертних висновків щодо проєктів нормативно-правових актів України. За 
результатами дослідження підготовлено понад 30 науково-аналітичних матеріалів, 
які надіслані до Верховної Ради України та центральних органів виконавчої влади 
і на які отримано документи, що засвідчують впровадження наукових результатів 
(довідка №135-16/895 від 28.12.2019 р.), серед яких є:  

– «Інноваційна модель стратегічного планування та регулювання розвитку 
ринків енергоресурсів України» (лист голови Національної комісії регулювання 
електроенергетики України Кальченко В.М. № 01-39-12/1142 від 14.03.2005 р.), 
особистий внесок – розробка комплексу заходів зі стратегічного планування в 
енергетичній галузі та регулювання ринків енергоносіїв; 

– «Про розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів в рамках реалізації 
енергетичної стратегії України» (лист заступника секретаря РНБО України 
Парашина С.К. № 6/9-1360-6-2 від 14.04.2009 р.), особистий внесок – 
верифікація результативності реформ щодо лібералізації внутрішніх ринків 
електричної енергії та природного газу; 

– «Актуальні детермінанти кон’юнктури та розвитку енергетичних ринків» 
(лист члена Національної комісії регулювання електроенергетики України 
Дунайло С.Л. № 3255/12/17-09 від 18.05.2009 р.), особистий внесок – 
визначення головних компонентів формування кон’юнктури та розвитку 
конкурентних відносин на ринках енергетичних ресурсів; 

– «Особливості застосування енергоємності ВВП як індикатора 
енергоефективності національної економіки для міжкраїнних порівнянь» (лист 
голови Національного агентства України з питань ефективного використання 
енергетичних ресурсів Єрмілова С.Ф. № 317-01/13/3-10 від 16.04.2010 р.),  
особистий внесок – економетричний аналіз енергомісткості економіки України; 

– «Основні методологічні та організаційні підходи щодо забезпечення 
формування енергетичного балансу України» (лист директора департаменту 
розвитку секторів економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України Пендзина О.В. № 3705-25/282 від 06.05.2011 р.), особистий внесок – 
розроблення методичних рекомендацій та організаційних заходів щодо 
забезпечення формування енергетичного балансу України; 

– «Оцінка приватизаційної стратегії держави в енергетиці» (лист голови 

Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації Верховної Ради України 

Мармазова Є.В. № 04-40/13-220(124570) від  24.06.2014 р.), особистий внесок – 

оцінювання досвіду та ефективності процесу приватизації у сфері енергетики; 
– «Структурні зміни та регулювання ринків в умовах лібералізації 

зовнішньої торгівлі України» (лист заступника міністра – торгового 
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представника Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
Микольської Н.Я. № 3612-06/10612-07  від 11.04.2016 р.), особистий внесок – 

визначення особливостей трансформацій ринків енергоресурсів; 
– «Державне регулювання енергетичних ринків в умовах сучасних викликів 

для систем енергозабезпечення» (лист першого заступника голови Комітету 
Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 
Кучеренко О.Ю.  №56/19 від 13.12.2019 р.), особистий внесок – визначення 
особливостей регулювання цін на ринках природного газу та електроенергії. 

Крім зазначених вище, практичне значення результатів дослідження 
підтверджується документами: Верховної Ради України (листи: № 06-17/19-243 

від 22.06.2005 р., № 1/1-44-1 від 25.09.2006 р., № 1-112 від 24.03.2007 р.,  
№ 04-38/5-119 від 18.05.2011 р., № 04-27/24-105 від 6.03.2013 р., № 04-27/24-29 від 
21.01.2014 р., № 04-26/24-649 від  29.11.2016 р., № 04-17/16-1211 (195345) від 
11.08.2016 р., № 852-05-25/17 від 25.05.2017 р., № 24/332-9с від 21.12.2018 р., 
№ 1352-12-17/18 від 17.12.2018 р., № 61/19 від 20.12.2019 р.); Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (листи: № 108-

21/169 від 07.06.2007 р., № 108-21/235 від 16.08.2007 р., № 108-21/345 від 
22.11.2007 р., № 46-25/79 від 12.06.2008 р., № 3004-20/90 від 05.11.2008 р.,  
№ 3705-25/705 від 05.10.2010 р.); Міністерства енергетики України (листи:  
№ 04/22-841 від 22.07.2003 р., № 05/13-2961 від 14.11.2003 р., № 05/15-1124 від 
22.06.2006 р., № 18-207 від 16.06.2011 р., № 18-590 від 07.11.2012 р., № 1.6-16.2-

15470 від 20.12.2019 р.); Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг (листи: № 01-39-12/5199 від 
07.11.2005 р., № 5518/12/17-08 від 05.09.2008 р., № 4730/12/17-09 від 17.07.2009 
р.); Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 
(листи: № 411-01/13/3/3-10 від 14.05.2010 р., № 363-01/14/4-13 від 15.03.2013 р.).  

Особистий внесок здобувача. Наукові результати отримані автором 
дисертації самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, 
використано лише ті положення та ідеї, що належать здобувачу. Особистий внесок 
автора у праці, опубліковані у співавторстві, наведено у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 
дисертації пройшли апробацію на міжнародних науково-практичних 
конференціях: «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її 
забезпечення» (м. Черкаси, 2009 р., 2010 р., 2011 р.; м. Дніпропетровськ, 2012 р.; 
м. Київ, 2016 р.); «Економіка і управління: виклики та перспективи» (м. Дніпро-

петровськ, 2014 р.); «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики»  
(м. Київ, 2014 р.); «Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації 
в умовах розвитку інновацій» (м. Херсон, 2015 р.); «Детермінанти сталого 
розвитку організацій в умовах глобалізації» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.); 
«Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми, 
перспективи» (м. Київ, 2019 р.); «Стратегічні напрями інноваційного розвитку 
економіки країни: перспективи та ефективність» (м. Київ, 2018 р.); «Сучасні 
тенденції в економіці та управлінні» (м. Запоріжжя, 2018 р.). 
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Публікації. Основні теоретичні та практичні результати дисертації 
опубліковано у 55 працях. Серед публікацій: одноосібна монографія (30,5 друк. 
арк.); розділи у 13 колективних монографіях; 23 статті у вітчизняних фахових 
наукових виданнях, з яких 11 – у виданнях, що входять до міжнародних 
наукометричних баз даних; 2 статті у зарубіжних наукових періодичних 
виданнях, 13 публікацій за матеріалами міжнародних та вітчизняних науково-

практичних конференцій.  
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг основного 
тексту роботи викладено на 425 сторінках, містить 63 рисунки (з яких 11 на 
окремих сторінках), 18 таблиць (з яких 6 на окремих сторінках). Список 
використаних джерел налічує 374 найменування на 42 сторінках. Два додатки 
розміщено на 20 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи державного 
регулювання енергетичних ринків» – представлено еволюцію наукових 
поглядів на проблему ідентифікації ролі ринку та держави у процесі алокації 
ресурсів, закономірностей зміни енергетичних парадигм.  

Фундаментальне протиріччя між потребами людства та доступними 
природними ресурсами вважається основною проблемою економіки. В 
економічній теорії означена проблема відома під терміном «алокація ресурсів». 
Проблема не має вирішення, оскільки постійно виникають нові потреби, що 

потребують нових ресурсів. Але весь плин історичного процесу демонструє 
прагнення пошуку ролі та моделі взаємодії ринку та держави у процесі хоча би 
зменшення означеної диспропорції. Дискусії про те, який саме розподіл 
ресурсів має стати метою суспільного розвитку, тривають і дотепер.  

В умовах переходу до цифрової економіки, коли значна частина трансакцій 
відбувається у так званій «віртуальній реальності», виникають як нові потреби, 
так і нові ресурси. На основі доповнення існуючих класифікацій потреб 
(Маслоу та Маркса) і ресурсів (вітчизняної школи економістів) запропоновано 

нову конфігурацію потреб і ресурсів, яка значною мірою пояснює як нові 
форми ринків, так і нові методи їх державного регулювання.  

Об’єктивні закони ринку, що стимулюють інновації й технологічний 
прогрес, визначають зміни продуктивних сил і технологічних укладів. 
Натомість іще на початку нафтової ери стали виявлятися так звані «енергетичні 
парадокси». Найбільш відомим став «парадокс Джевонса», який проявився у 
період захоплення політикою енергоефективності після енергетичної кризи 70-х 
років XX ст. Захоплення енергоефективними технологіями через зростання цін 
на нафту збільшило сукупний попит на енергію у світі. Ціла низка інших 
парадоксів підтверджують тезу, що кон’юнктура ринків енергоресурсів 
обумовлена складним симбіозом закономірностей та маніпуляцій. 
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Загострення проблем людства, насамперед стосовно погіршення 
екологічної ситуації та глобальної зміни клімату, призвело до появи концепції 
сталого розвитку. Наразі розроблена на основі Цілей розвитку тисячоліття 
концепція «енергетичної трилеми» Всесвітньої енергетичної ради (ВЕР) 
фокусується на трьох основних векторах розвитку: енергобезпеці, доступності 
енергії та екологічній стійкості. Але жодній країні ще не вдалося досягти 
одночасного прогресу за усіма напрямами. 

Нова візія парадигми сталого розвитку відбулася на Конференції ООН зі 
сталого розвитку (2012 р.), на якій було  затверджено 17 глобальних цілей і 169 
завдань. Для вирівнювання можливостей різних країн у частині 
енергозабезпечення у дисертаційній роботі запропоновано доповнити трилему 
ВЕР показниками, що безпосередньо ілюструють досягнення економічного та 
технологічного розвитку. Залежно від певного етапу розвитку кожна країна має 
самостійно встановлювати цільові пріоритети. Таку концепцію можна вважати 
енергетичною пенталемою сталого розвитку. 

На рис. 1 представлено піктограму міжнародних ренкінгових оцінок 
України за індексами енергетичної трилеми та пенталеми у 2016 р. серед 125 
країн світу; сфери впливу (детермінант) держави, бізнесу та суспільства; ядро 
публічно-приватного партнерства у досягненні цілей енергетичної політики 
сталого розвитку. Це, власне, формує набір імперативів енергетичної політики.  

 
А – Енергетична безпека (політичний імператив) 
В – Доступність енергії (соціальний імператив) 
С – Екологічність енергії (екологічний імператив) 
D – Енергоефективність (технологічний імператив) 
Е – Економічний добробут (економічний імператив) 

 
Рис.1. Імперативи національної енергетичної політики сталого розвитку 

Джерело: побудовано автором. 
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Індикатори реалізації імперативів не є незалежними змінними, тобто 
неможливо одночасно забезпечувати прогрес за всіма напрямами. Звідси 
випливає необхідність встановлення пріоритетів та механізмів їх досягнення на 
основі консенсусу інтересів держави, бізнесу та суспільства. Саме від 
ефективності консолідації та цілеспрямованої дії інститутів держави, бізнесу та 
суспільства залежатиме прогрес у дотриманні  імперативів енергетичної 
політики, відповідно і у досягненні цілей сталого розвитку. Процес реалізації 
політики дотримання встановлених імперативів відбувається під впливом 
факторів, які мають різну природу, але головним чином визначається діями 
держави та бізнес-середовища (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Детермінанти національної енергетичної політики 

Джерело: побудовано автором. 

Трансформація структури енергетичних ринків показує різні 
закономірності зміни моделей організації ринків для різних видів 
енергоресурсів. Світовий ринок нафти розвивався під впливом глобальних 
тенденцій розвитку світової економіки, що свідчить про об’єктивний, 
еволюційний розвиток структури ринку. Класична контрактна система ринку 
поступово була трансформована у спотові та форвардні операції, які з часом 
були поєднані з фінансовими інструментами. Останні поступово стали 
домінуючими інструментами ринку, що в умовах глобальних інформаційних 
трансакцій перетворили ринок фізичної нафти на ринок нафти паперової. 
Відрив від реального попиту та пропозиції та конвергенція з фінансовим 
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ринком дозволив операторам ринку штучно створювати спекулятивний попит, 
що зрештою призвело до третьої світової енергетичної кризи. Ця криза була 
подолана лише завдяки сланцевій революції. На противагу перехід до 
ліберальної моделі в мережевих галузях відбувся під тиском урядів майже 
одночасно, що ставить під сумнів гіпотезу про те, що трансформація до вільної 
конкуренції природних монополій є закономірним, еволюційним розвитком 
систем енергетики. Отже, можна говорити про індуковану (ззовні) 
«революційну» зміну структури ринків енергоресурсів. В економічній теорії 
проблема ціноутворення на ресурсні товари завжди була предметом особливої 
уваги. Вважається, що природна монополія є об’єктом багатьох типів 
регулювання. Так, розмежовують регулювання правами власності, цінове 
регулювання, регулювання прибутків. Останнім часом набуло поширення 
регулювання процесу інвестування у розвиток активів.  

У загальному випадку ринкові сили здатні забезпечити оптимальний 
розподіл ресурсів між різними сферами виробництва на різних проміжках часу. 
Ціни на продукти та ресурси встановлюються на рівні суспільних граничних 
витрат, відповідно має місце рівновага між попитом і пропозицією, а рівні 
випуску та прибутку є максимальними. Однак, як свідчать реальні події, 
виникають ситуації, коли суспільні граничні витрати не можуть наблизитися до 
суспільної граничної вигоди лише за рахунок ринкових механізмів. До цього 
призводить, наприклад, наявність зовнішніх впливів. За таких умов державні 
органи мають впливати на витрати або ціну продукції таким чином, щоб 
забезпечити зближення цих показників. Це може бути забезпечено різними 
інструментами державного регулювання, наприклад, рентними платежами, 
податками або субсидіями, які зсувають лінії граничних витрат або попиту. Але 
при цьому слід враховувати, що в умовах цифрової економіки на мережевих 
ринках відбувається трансформація кривих попиту та пропозиції.  

З’ясування чинників зміни ринкових детермінант дозволило встановити 
форми кривих попиту та пропозиції на мережевих ринках, на яких об’єктом 
продажу виступає пакет власне фізичного товару та супутніх інформаційних 
послуг. Класична теорія базується на відомому твердженні: крива пропозиції, що 
відображає зростаючі граничні витрати, має зростаючий нахил, а крива попиту, 
що відображає граничну корисність, має спадаючий нахил. У ситуації ринку 
мережевих благ крива пропозиції навпаки має спадаючий нахил, оскільки 
граничні витрати зменшуються до нульового значення на тривалому проміжку 
часу. Натомість крива попиту має зростаючий нахил, оскільки гранична 
корисність збільшується у міру збільшення кількості учасників споживання 
блага. Таким чином, криві будуть наближатися одна до одної та перетинатися у 
точці дедалі нижчих цін. Виникає парадоксальна, на перший погляд, ситуація, 
коли найвищу цінність матимуть блага, які надаються безкоштовно. Отже, якщо 
традиційна монополія прагне здійснити продаж меншої кількості товару за більш 
високими цінами, то мережева монополія збільшує обсяг продажів і зменшує 
ціни, тобто така монополія використовує поведінку традиційного конкурентного 
агента – збільшувати прибутки за рахунок ефекту масштабу.  
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Методологічний підхід, поширений у Європі, ґрунтується на регулюванні 
прибутку монополій (норми прибутку). Крім того, застосовується так зване 
стимулююче регулювання – вимога збільшувати ціни щороку в межах 
визначеного періоду відповідно до індексу роздрібних цін мінус змінний 
фактор. Така модель потребує менше інформації від фірм-монополістів і 
зменшує проблеми із визначенням норми доходу. Проте ефективність 
застосування цього методу залежатиме від обґрунтованості початкового рівня 
цін. Однак, не існує найкращої для всіх умов схеми, що забезпечувала б 
бездоганну реалізацію цілей суспільства – виробництва необхідного обсягу 
продукції за мінімальними витратами. Як правило, ефективною виявляється 
система заходів, що включає комбінацію різних методів регулювання.  

У другому розділі – «Факторні умови формування та реалізації 
енергетичної політики» – проведено індикативний аналіз енергетичних 
пропорцій і тенденцій зміни світового та національного господарств, зроблено 
припущення стосовно майбутнього розвитку енергетики у ключових аспектах, 
представлено динаміку показників енергоефективності економіки України. 

Обсяг споживання первинних енергоресурсів у світі визначається темпами 
світового економічного розвитку і, відповідно, зміною попиту та пропозиції, 
цінами на енергоносії, рівнем розвитку енерготехнологій та багатьма іншими 
факторами. Упродовж ХХ ст. динаміка споживання первинних енергоресурсів 
характеризувалася постійним, хоча й не завжди рівномірним зростанням. За  
ХХ ст. загальне споживання енергоресурсів у світі зросло в 13–14 разів. 
Наявність власних покладів енергоресурсів, так само як і секторальна структура 
економіки, для національної конкурентоспроможності у світовій економіці є 
доволі вагомими детермінантами. Але, як показує досвід, існують приклади, 
коли таке національне природне багатство, а, точніше, політика щодо його 
використання та розподілу доходів, може стати суттєвою проблемою для 
розвитку економіки (так зване «ресурсне прокляття»). 

Структура світового енергоспоживання протягом ХХ ст. характеризується 
зміною двох послідовних етапів – вугільного та нафтогазового. На думку 
аналітиків, у ХХІ ст. блакитне паливо стане основним джерелом енергії. Його 
споживання за першу чверть століття, за прогнозами Міжнародного 
енергетичного агентства (МЕА), зросте на 70%, а темпи зростання 
становитимуть близько 2,2% на рік (для порівняння, нафти – 1,9%, вугілля – 
1,6%). Частка газу в первинному енергобалансі світу за цей період зросте з 23 
до 28%. Це означає, що так звана «газова пауза» розтягується у часі. Але 
«атомний ренесанс», так само як і «друга вугільна хвиля», попри широку 
підтримку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), не знімаються з порядку 
денного у глобальному діалозі щодо майбутнього розвитку енергетики. За 
даними МЕА, у структурі споживання первинних видів палива в Україні частка 
вугілля становить близько 28,8%, нафти та нафтопродуктів – 14,2%, природного 
газу – 27,4%. Водночас, наприклад, у Польщі відповідні пропорції є більш 
раціональними з точки зору наявних власних енергоресурсів: вугілля – 47,1%, 
нафти – 28,2%, природного газу – 15,2% (2018 р.). 
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Отже, існуюча структура первинного енергоспоживання України не 
відповідає аналогічним пропорціям розвинутих країн світу (рис.3). У структурі 
енергоспоживання палива зросла частка тих його видів, які є дефіцитними з 
точки зору власних запасів. Водночас не вдалося здійснити диверсифікацію 
поставок за рахунок власних ресурсів, наприклад, за рахунок перетворення 
вугілля на інші види енергоносіїв або суттєвого збільшення частки ВДЕ. 
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Рис. 3. Структура енергоспоживання країн ОЕСР, ЄС та України (2017 р.) 
Джерело: побудовано автором за даними МЕА. 

Аналіз диспропорцій енергетичного балансу України показав, що на 
сучасному етапі ринковий механізм не забезпечує оптимального розподілу 
(алокації) ресурсів. Існуюча структура первинного енергоспоживання не 
відповідає наявному ресурсному потенціалу держави. Такий стан став 
наслідком різних підходів до формування конкурентної структури 
енергоринків, що мало би сприяти поступовому зближенню попиту та 
пропозиції на внутрішньому ринку енергоресурсів, раціоналізації галузевої 
структури економіки загалом.  

З метою виконання зобов’язань, взятих Україною в рамках Договору про 
заснування Енергетичного співтовариства, було ухвалено рішення щодо 
досягнення кількості збереженої енергії у 2020 р. у розмірі 9% від середньої 
кількості кінцевого споживання. Одночасно Україна прийняла зобов’язання 
стосовно доведення частки енергоносіїв, вироблених з ВДЕ у 2020 р., не менше 

як 11% від кінцевого сукупного споживання енергоресурсів. 

Порівняльний аналіз цільових орієнтирів енергетичної політики України та 
ЄС показує варіативність у досягненні цілей сталого розвитку. Для України на 
період до 2030 року як пріоритетне поставлено завдання підвищення рівня 
енергоефективності економіки на 46%, тобто досягнення нинішнього рівня 
європейських країн. За той же період ЄС має збільшити енергоефективність на 
27%. Поряд із цим частка ВДЕ у структурі енергобалансу для України має 
становити близько 17%, а для ЄС  – понад 27%.  
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Систематизація політичних, економічних, технологічних, а також соціальних 
та екологічних чинників енергетичної політики, здійснене у роботі  дозволила 
визначити відповідні виклики для енергетичної безпеки України, зокрема в 
частині встановлення детермінант зміни показника енергомісткості ВВП. 

Порівняння енергетичних індикаторів країн світу, розрахованих за даними 
МЕА, та динаміка цих індикаторів для України свідчать про неадекватність 
розміщення України в системі енергоекономічних координат (рис. 4). Показник 
економічного добробуту, тобто ВВП на одну особу, пропорційний котангенсу 
кута радіус-вектора, проведеного від початку системи координат до відповідної 
країни. Енергомісткість ВВП знижується зі зростанням доходів населення, 
оскільки відбувається перехід від економіки, заснованої на первинних ресурсах, 
до економіки з менш енергомістким виробництвом і сферою послуг, де 
вирішальну роль відіграють вторинні фактори виробництва – технологічні 
інновації, інформаційні потоки, кваліфікація робочої сили тощо. На рис. 4 
показані можливі цілеспрямовані стратегії політики енергоефективності. 

Починаючи з 1992 р. енергомісткість ВВП України зростала через 
зменшення енергоспоживання на одну особу, тобто була неадекватною 

загальній тенденції. Внаслідок цього Україна за показниками енерго-

ефективності опинилася у зоні розміщення нетто-експортерів енергоресурсів. 
Протягом 2000–2008 рр. завдяки економічному зростанню Україна мала цілком 
адекватну траєкторію в системі енергоекономічних координат і упродовж 
наступних 3–5 років могла потрапити в зону енергоефективності країн ЄС. 

Однак, з початком світової кризи 2008-2009 рр. така тенденція припинилася. 
Ефект масштабу було вичерпано, а подальше економічне зростання через 
ресурсну орієнтацію економіки призупинилось. Протягом цих років отримані 
від зростання економіки ресурси не вдалося використати для модернізації 
(підвищення енергоефективності) промисловості.  

У період 2013–2016 рр. тенденція зменшення енергомісткості ВВП була 
обумовлена структурними факторами, оскільки через падіння промислового 
виробництва зросла частка сфери послуг, а рівень економічного добробуту 
значно знизився. На рис. 4 показано, що позиції та фазова траєкторія кожної 
країни обумовлена співвідношеннями рівня досягнення цілей енергетичної 
політики сталого розвитку в рамках висунутої концепції енергетичної 
пенталеми. Так, не досягнувши рівня певного економічного добробуту (лінії 
ВВП на душу населення, наприклад, у 10 000 дол. США на особу), Україна 
ніколи не перейде в зону цільової енергоефективності, яка також визначається 
рівнем відповідного технологічного розвитку. За таких умов при втраті 
промислового потенціалу зменшуватиметься й рівень економічної доступності 
до джерел енергії. Такий взаємозв’язок між показниками економічного 
добробуту та енергоефективності, зокрема ефект декаплінгу чітко показує їх 
причинну обумовленість, а відтак, і необхідність встановлення відповідних 
пріоритетів у досягненні імперативів енергетичної політики сталого розвитку.    
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Рис. 4. Фазова траєкторія України в системі енергоекономічних координат 

Джерело: побудовано автором за даними МЕА. 

Такі самі взаємозалежності (парні кореляції) існують із включенням в аналіз 
інших складових енергетичної пенталеми. Тим самим доводиться справедливість 
твердження про необхідність визначення пріоритетів та послідовності в 
досягненні цілей енергетичної політики сталого розвитку. Це теоретично 
обґрунтовує той факт, що одночасно досягти всіх трьох цілей у рамках концепції 
енергетичної трилеми неможливо, про що свідчать емпіричні спостереження.  

Визначення стратегічних орієнтирів соціально-економічного розвитку 
України надасть можливість встановити відповідні цільові показники стратегії 
енергозабезпечення. З одного боку, розвиток ПЕК не повинен стримувати 
зростання ВВП через необґрунтоване підвищення цін на енергоресурси та 
відволікання державних інвестиційних ресурсів на субсидії нерентабельним 
виробництвам, а з іншого – економічне зростання саме по собі стає передумовою 
нагромадження капіталу, а отже, й модернізації ПЕК.  

Суперечність механізму відтворювальних процесів полягає в тому, що 
енергетика, з одного боку, забезпечує первинний попит на ринку споживчих 
товарів, а з іншого – «замикаючий» попит на ринку інвестицій Інвестиційно-
інноваційний шлях економічного зростання обумовлює той факт, що стратегія 
енергозабезпечення країни має базуватися на концепції інноваційного розвитку 
ПЕК через формування конкурентних ринків енергоресурсів, оскільки у випадках, 
коли інновації становлять основу модернізації технологічних процесів, саме 
конкурентна структура ринків більшою мірою сприяє розвитку ПЕК.  
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У третьому розділі – «Структурно-функціональний аналіз розвитку 
енергетичних ринків» – розглянуто особливості структурної трансформації та 
зміни кон’юнктури енергетичних ринків під впливом глобальних перетворень, 
зокрема ринків первинних енергоресурсів (вугілля, нафти та природного газу), 
а також ринку електричної енергії. У фокусі уваги перебувають проблеми 
еволюції світового нафтового ринку, лібералізації ринків природного газу та 
електроенергії у контексті ключових напрямів сучасних реформ в енергетичній 
сфері у промислово розвинених країнах світу.  

Глобалізація та інтеграція енергетичних ринків формують нові виклики. 

Критичний аналіз структурних трансформацій та динаміки кон’юнктури 
енергетичних ринків в Україні показав, що існуючий ринковий механізм не 
забезпечує оптимального розподілу енергоресурсів у економіці держави та не 
впливає на структурні зміни попиту в напрямі підвищення рівня енерго-

ефективності, що пояснює наведені у другому розділі положення. Процес 
лібералізації та корпоратизації енергетичного сектора почався в умовах 
відсутності економічно обґрунтованої концепції ринкових перетворень, без 
чітких цільових орієнтирів та енергетичної стратегії їх досягнення, без 
законодавчо закріплених інституційних основ функціонування енергетики.  

З моменту набуття Україною незалежності вугільна галузь, так само як 
ядерна енергетика (через наявність власної ресурсної бази та виробничого 
потенціалу) розглядалась як основа набуття незалежності енергетичної. 
Зазначимо, що на світових ринках продається менше 20% світового обсягу 
видобутку вугілля – решта використовується для власних потреб. Основні 
спотові та ф’ючерсні ціни на вугілля – це ціни на енергетичне вугілля. Ціна для 
європейських імпортерів – це спотова ціна на умовах СІF ARA (Амстердам-

Роттердам-Антверпен), яка є основою для індексів API2. Саме від цієї ціни з 
2016 р. визначалася ціна на вугілля для українських ТЕС за так званою 
формулою «Роттердам+». Чергову спробу запровадження ринкових відносин у 
процесі постачання вугілля було здійснено прийняттям Концепції переходу на 
біржову форму продажу вугілля. Проте державні вугільні підприємства, що 
традиційно постачали вугілля за прямими контрактами, не виявили готовності 
повноцінно впровадити новий механізм через відсутність маркетингової 
компетенції, цінової та якісної конкурентоспроможності видобувних 
підприємств. Оскільки споживачі енергетичного вугілля (ТЕС) України 
традиційно орієнтовані на певні марки палива, сам ринок вугілля є доволі 
сегментованим, із монопольною структурою у кожному сегменті. Прихильники 
ідеї біржової торгівлі сподівались, що біржова ціна має стати хоча б «маркером» 
для визначення ціни при укладанні реальних контрактних угод. Натомість аналіз 
процесу реструктуризації вугільної промисловості та формування конкурентного 
ринку вугілля показав, що проведені заходи лише відтермінували стагнацію 
вуглевидобутку. Серед основних чинників такого «провалу ринку» стало  
запровадження практики державних субсидій на нерентабельний видобуток 
вугілля замість укладання між державою та шахтарями «суспільного договору». 
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Новітню історію світового ринку нафти формує безпрецедентний симбіоз 
факторів об’єктивної та віртуальної реальності, закономірностей та маніпуляцій. 
Глобалізація та інформаційні технології створили нові можливості для 
конвергенції товарних і фінансових ринків. Задумані як спосіб страхування 
ризиків при купівлі-продажу реальних товарів, а також інвестицій, деривативи 
швидко перетворилися на самостійний вид біржової торгівлі, обсяги угод за якими 
багатократно перевищили обсяг товарних поставок. З початком XXI ст. цінові 
індекси на нафту почали зростати, головним чином через спекулятивні операції на 
глобальних фінансових і товарно-сировинних ринках. Зростаючі ризики зумовили 
збільшення частки спотових угод та деривативів, товарний ринок фізичної нафти 
почав трансформуватися у віртуальний ринок «паперової» нафти.  

До неодмінних гравців нафтового ринку, крім ТНК, самих держав – 
імпортерів та експортерів, долучилися також біржові гравці, що використовують 
спекулятивний капітал. Спекулятивний капітал став тим чинником, який здатний 
різко підвищити або знизити нафтові котирування. Нафта стала специфічним 
товаром, оскільки дев’ять із десяти угод щодо неї фактично є купівлею та 
продажем «повітря» – сировинних ф’ючерсів-парі. Лише 8% контрактів, що 
укладаються на біржах, можуть завершитися «фізичною» поставкою нафти, інші – 
чиста спекуляція. Особливо стрімким було зростання цих нематеріальних активів 
після введення електронних торгів, коли на ринку фігурували навіть не 
«паперові», а так звані «електронні» гроші, обсяг використання яких взагалі не 
мав ніяких обмежень. По суті, нинішня вартість реальної нафти визначається 
балансом попиту та пропозиції на «паперовому» (фіктивному) ринку нафти, а не 
співвідношеннями цих ринкових агрегатів на реальну (фізичну) нафту.  

На відміну від ринку нафти, еволюція структури ринків природного газу та 
електроенергії була зумовлена іншими факторами. Попри зовнішню схожість 
ринків природного газу та електроенергії чітко диференційовано особливості 
функціонування цих ринків. Принципові відмінності полягають перш за все у 
тому, що, на відміну від ринку природного газу, на ринку електроенергії 
неможливо забезпечити запаси енергоносія для використання у кризових 
ситуаціях. Крім того, природний газ є енергетичним ресурсом і первинним 
енергоносієм, а електрична енергія – вторинним енергоносієм. Розвиток ринку 
скрапленого газу, формування газових хабів та збільшення спотових угод 
принципово змінили структуру ринку природного газу. На ринку електроенергії 
збільшення частки принципово змінило роль споживачів, які отримали 
можливість виступати у ролі постачальників, що потребує радикальної зміни в 
системах регулювання для забезпечення стабільності енергопостачання. 

Визначені особливості процесів лібералізації на європейських ринках 
природного газу та електроенергії. Загалом підсумки досвіду лібералізації ринків 
електроенергії у ЄС, так само як і природного газу, є досить неоднозначними. 
Незважаючи на зростання спотової торгівлі та активну інституційну 
трансформацію, очікувані результати стосовно зменшення цін та забезпечення 
суверенітету споживачів є поміркованими. Різна структура електробалансів країн 
ЄС не сприяє формуванню єдиного європейського ринку електричної енергії. 
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Вільній торгівлі енергоресурсами перешкоджають: нерозвиненість системи 
електромереж і міжсистемних перетоків; протекціоністська діяльність 
національних регуляторів (які часто пов’язані з інтересами національних 
енергетичних компаній і не зацікавлені у приході іноземних конкурентів); 
неформальне розмежування сфер впливу та поділ ринку між компаніями з різних 
країн; різне ставлення окремих урядів до панєвропейських енергетичних проєктів. 

Активізація політики лібералізації ринків природного газу та електроенергії 
в Україні за європейськими принципами відбулася після приєднання до 
Договору про заснування Енергетичного співтовариства. Перші кроки з 
реалізації реформ можна поділити на три групи: перша – це запровадження умов 
для збільшення власного видобутку газу; друга – реформування структури 
ринку, третя – реформування системи ціноутворення на ринку. Результати 
показали, що ухвалені акти мали різну ефективність. Зокрема, незважаючи на 
зменшення ставки рентних платежів до європейського рівня у 12% збільшення 
власного видобутку не відбулося. Крім того, незважаючи на юридичне 
розділення облгазів на постачальні компанії та операторів газорозподільних 
мереж відповідним чином не були розділені права власності, а процес 
анбандлінгу ПАТ «НАК “Нафтогаз України”» постійно відкладається. Ключовим 
питанням є монопольне становище компанії на ринку природного газу. І, 
зрештою, процес реформування системи ціноутворення фактично завершився 
запровадженням формульного ціноутворення замість ринкового механізму. 

За результатами дослідження визначені ризики використання такого 
підходу, зокрема: можливості маніпулятивного встановлення параметрів 
формули; валютного перерахунку; переведення енергетичних одиниць в 
об’ємні через різні стандарти; врахування теплотворної здатності газу через 
різні характеристики російського газу та суміші європейського газу, який 
надходить в Україну. Якщо раніше методологія формування цін на 
внутрішньому ринку енергоресурсів ґрунтувалася на витратному підході, то 
наразі – замість того, щоб упровадити ринковий механізм, – застосовано підхід 
механічної проекції цін європейського енергетичного ринку, який не враховує 
існуючий в Україні стан платоспроможного попиту. Натомість спостереження 
за енергетичними ринками ЄС демонструють параболічну залежність між 
цінами на природний газ (електроенергію) та рівнем доходів домогосподарств. 

Підсумовуючи розгляд процесів трансформації окремих ринків 
енергоресурсів здійснено періодизацію еволюції їх розвитку в контексті 
ринкових реформ ПЕК України. 

У четвертому розділі – «Інституційне забезпечення енергетичної 
політики» – наведено основні принципи формування та цілі енергетичної 
політики ЄС, які встановлюються на засадах сталого розвитку. Більш детально 
розглянуто процес формування інституційного середовища функціонування 
ринків енергоресурсів України, як основне завдання державної енергетичної 
політики. Проведено аналіз трансформації прав власності в електроенергетиці 
України, а також здійснено верифікацію імплементації європейських норм у 
систему правового забезпечення ринків енергоресурсів України. 
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Після проголошення незалежності України процес нормативно-правового 
забезпечення був спрямований, насамперед, на запобігання системним 
кризовим явищам в енергозабезпеченні держави, тобто мав реактивний 
характер. Процес реструктуризації ПЕК і формування ринків енергоресурсів 
відбувався певною мірою фрагментарно та непослідовно. Одним із чинників 
такого становища була постійна зміна органів державного управління у сфері 
енергетики та енергоефективності. Лише починаючи з 2003 р., коли країна 
вийшла на траєкторію економічного зростання, почалася систематизована 
робота з розроблення базового енергетичного законодавства.  

Проаналізовано методологічні підходи та процес розроблення редакцій 
Енергетичної стратегії України. Виконано SWOT-аналіз енергетичної стратегії 
країни, який, на наш погляд, мав би надалі стати складовою частиною кожної 
нової редакції, оскільки сьогодні достатньо швидко змінюються як зовнішні, 
так і внутрішні факторні умови (як було показано у другому розділі).  

Представлені методологічні, організаційні та інформаційно-аналітичні 
аспекти вирішення проблеми формування та моніторингу енергетичного 
балансу. За існуючої системи Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) виконує 
свої функції практично «всліпу», не маючи об’єктивно обумовленого рівня цін, 
а тому змушена відштовхуватися від інформації самих постачальників. Лише із 
застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій можливо 
підвищити прозорість, достовірність та співставність обліку споживання та 
оплати за паливно-енергетичні ресурси в режимі реального часу. 

Показано, що приватизація державних енергетичних компаній України не 
стала інструментом формування конкурентної структури енергетичних ринків. 
Більше того, вона не стала джерелом інвестиційних ресурсів для тих 
стратегічних активів галузі, що залишилися у державній формі власності. За 
підсумками приватизації енергетики України сталася асиметрія у трикутнику 
балансу інтересів держави, бізнесу та суспільства, оскільки замість державної 
монополії сформована олігопольна структура ринку, не забезпечено 
економічний суверенітет споживача, а відповідальність за енергетичну безпеку 
країни між бізнесом і державою є вкрай непропорційною. Неможливість 
формування конкурентної структури ринків електроенергії та природного газу 
була закладена апріорі ще на етапі корпоратизації підприємств ПЕК, активи 
яких були об’єднані за принципом видової діяльності. Показано деструктивний 
результат формування конкурентного середовища енергетичних ринків, який 
став наслідком інституційної пастки державної політики реформ у цій сфері. 
Зрештою це призвело до невідповідності структурно-організаційних форм 
енергоринків їх інституційній організації та можливості функціонування на 
засадах конкуренції. Зміна сформованої олігопольної структури вітчизняного 
енергетичного ринку в рамках акцептування європейських правил, 
спрямованих на розмежування форм власності за одночасного підвищення ролі 
незалежного регулятора та прозорості функціонування ринків становить наразі 
основне завдання для державної енергетичної політики.  
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Імплементація зобов’язань України відповідно до Договору про 
заснування Енергетичного співтовариства та Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС демонструє як позитивні зрушення, так і певні проблеми. 
Загалом можна відзначити, що значний прогрес стосовно імплементації на 
практиці відбувся лише на ринку природного газу та електроенергії. 
Верифікація процесу європейської інтеграції України в енергетичній сфері 
демонструє, що наша країна поділяє та сприймає європейські принципи, цілі та 
критерії сталого розвитку енергетики, проте не застосовує європейські методи 
реалізації поставлених завдань. Зокрема, в частині прозорості заходів політики, 
досягнення консенсусу всіх стейкхолдерів, механізмів моделювання, 
планування та прогнозування (сучасних систем підтримки прийняття рішень та 
управління ризиками, енергетичного форсайту, технологічних платформ), 
відповідальності за прострочення виконання планів та неефективне управління, 
слабкої координації між органами державної влади (дублювання функцій), 
суспільної активації енергетичної політики (залучення громадськості). 

У п’ятому розділі – «Інтерналізація соціальних та екологічних чинників 
енергетичної політики» – представлено соціальні та екологічні аспекти 
енергетичної політики, зокрема, розглянуті енергетичні індикатори як 
показники безпеки та якості життєдіяльності людини, економічні механізми 
впливу енергетики на довкілля, фактори формування суспільної думки про 
розвиток окремих підгалузей енергетики, діяльність громадських організацій у 
процесі формування енергетичної політики держави. 

Показано, що на глобальному рівні Програма розвитку ООН не виділяє 
енергетичну сталість в окрему групу критеріїв, хоча і пропонує діапазон 
варіантів мобілізації енергетичних ресурсів для вирішення пріоритетних 
завдань людського розвитку: від використання бюджетного простору прямого 
фінансування до ринкових методів фінансування боротьби зі зміною клімату, а 
також від скорочення державних субсидій до економічно ефективного 
використання природних ресурсів. Натомість окремі доповіді ООН інколи 
фокусуються саме на енергетичній проблематиці. Так, доповідь ООН 
«Енергетика і сталий розвиток» визначає ті аспекти, які безпосередньо 
пов’язані з проблемою сталого розвитку енергетичного сектору. 

Натепер існує декілька систем індикаторів людського розвитку, 
розроблених міжнародними організаціями та окремими країнами. Серед 
інтегральних показників і систем індикаторів можна виділити ті, які 
безпосередньо включають енергоекономічні показники. Достатньо згадати 
показники Цілей сталого розвитку ООН, енергетичні індикатори Світового 
банку та ін. Пріоритетне місце серед них займає показник енергомісткості ВВП. 
Цей індикатор може входити в різні групи показників: економічні 
(відображають рівень ефективності використання енергоресурсів); екологічні 
(відображають зв’язок з рівнями забруднення, викидами парникових газів); 
соціальні (показують, як шкідливі викиди впливають на здоров’я людей). Тож 
енергетична проблематика у сучасному світі розглядається переважно крізь 
призму концепції та індикаторів сталого розвитку. 
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Досягнуті на Паризькій кліматичній конференції ООН домовленості 
зобов’язують країни надавати національні плани зі зниження обсягів викидів 
парникових газів (ПГ). Очікуваний національно визначений внесок України 
відштовхується від того, що викиди ПГ в Україні до 2030 р. не 
перевищуватимуть рівень 1990 р. Згідно з усіма прогнозними оцінками Україна 
не перевищить встановлений рівень викидів ПГ. 

Необхідність вирішення проблем зміни клімату потребує усвідомлення 
того, що «економічні інструменти повинні відігравати більш важливу роль, 
стимулюючи забруднювачів скорочувати забруднення за рахунок своїх власних 
джерел (принцип «забруднювач сплачує»). Кіотський протокол до РКЗК ООН 
уперше встановив економічні (ринкові) механізми зменшення викидів 
парникових газів на міжнародному рівні. Наразі більш поширеними 
інструментами кліматичної політики є екологічні (вуглецеві) податки та 
система торгівлі сертифікатами на викиди ПГ.  

Україна запровадила вуглецевий податок у 2011 р. Стартова ставка була 
встановлена у 0,20 грн за тонну CO2 (для порівняння, в Австралії – 22 дол. 
США). За такою ставкою «за вуглець» до бюджету України надійшло не більше 
0,005% ВВП. На початок 2018 р. вуглецевий податок в Україні становив  
0,37 грн за тонну CO2 і залишається незіставно меншим, ніж аналогічні виплати 
в інших країнах. За такої ставки вітчизняні підприємства не зацікавлені 
вкладати кошти у проведення екологічної модернізації. 

Так звані «зелені» тарифи були запроваджені у 2009 р. для стимулювання 
відновлюваної енергетики. На той час рівень «зелених» тарифів в Україні був 
відносно високим порівняно з країнами ЄС (рис. 5) і стимулював уведення нових 
генеруючих потужностей. Проте вже у 2016 р. рівень «зелених» тарифів був 
прив’язаний до терміну введення нових потужностей в експлуатацію та суттєво 
зменшений для сонячної енергетики. Така тенденція була продовжена після 
запровадження нової моделі ринку електроенергії з 2019 р. 

 
Рис. 5. «Зелені» тарифи в Україні та ЄС 

Джерело: побудовано автором за даними Євростату та Державної служби статистики України. 

євроцентів за кВт·год  

http://www.epravda.com.ua/news/2011/01/6/265074/
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Проте традиційним інструментом екологічної політики є система штрафів, 
яка, попри свою економічну неефективність, ще певний час матиме місце. У 
найближчі роки за рахунок державного бюджету фінанси виділятимуться лише 
на термінові екологічні проблеми та ліквідацію наслідків надзвичайних 
ситуацій. У довгостроковій перспективі перевагу матимуть ринкові механізми, 
оскільки надто великі штрафи заважають економічному розвитку. Крім того, 
визначити обґрунтовані рівні таких штрафів досить нелегко і це потребує 
складних методологічних підходів. Екологічний імператив енергетичної 
політики сталого розвитку, на відміну від країн ЄС, поки що не має 
пріоритетного характеру в Україні та залишається лише у вигляді декларацій.  

Розглянуто соціальні чинники, що впливають на енергетичну політику 
держави. Попри високу політичну пасіонарність українського соціуму 
спостерігається пасивність громадської думки стосовно економічних проблем, 
зокрема енергетичних. Визначені фактори формування громадської думки 
щодо розвитку найбільш контроверсійних сегментів енергетичного сектору 
України – атомної енергетики та вугільної промисловості. 

 

ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено нове вирішення важливої науково-практичної 

проблеми – розвиток теоретико-методологічних засад формування та 
організаційно-економічних механізмів реалізації національної енергетичної 
політики сталого розвитку на  основі визначення відповідних імперативів, 
державних і ринкових детермінант.  

1. Проблема ефективної взаємодії держави та бізнесу з метою досягнення 
прийнятного рівня національної енергетичної безпеки постала одночасно із 
набуттям незалежності України і залишається актуальною на теперішній час. В 
умовах переходу до ринкової економіки необхідно було віднайти нові підходи 
для стабільного енергозабезпечення країни. На тлі глобальних проблем сталого 
розвитку, тенденцій лібералізації та інтеграції енергетичних ринків з’явилися 
нові наративи енергетичної політики. Натомість протягом тривалого періоду 
часу інституційні умови функціонування енергетичного сектору України так і 
не дозволили сформувати збалансовану модель енергетичних ринків через 
відсутність консолідованої позиції влади, бізнесу та суспільства стосовно 
принципів, цілей, напрямів і механізмів національної енергетичної політики.  

2. На основі логіко-історичного аналізу еволюції економічної думки стосовно 
алокації енергоресурсів встановлено, що в сучасних умовах поява віртуальних 
потреб та ресурсів зумовлює трансформацію енергетичних ринків, що, поряд з 
новими умовами функціонування мережевих ринків зумовлює зміну кривих 
попиту та пропозиції, а це, у свою чергу, потребує нових підходів до регулювання 
таких ринків. Виявлено, що традиційна модель державного регулювання в таких 
умовах не спрацьовує, оскільки згідно з неокласичною інституційною теорією не 
забезпечується транспарентність ринків через асиметричність інформації, що у 
свою чергу не дає можливості забезпечити справедливу алокацію енергоресурсів. 
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3. На підставі акцептування цілей та завдань модернізованої парадигми 
сталого розвитку, а також постулатів неокласичної інституційної теорії (наявності 
жорсткого ядра та захисної інституційної оболонки) обґрунтовано доцільність 
переходу від розробленої ВЕР концепції енергетичної трилеми, що фокусується на 
трьох основних векторах розвитку ПЕК – енергобезпеці, доступності енергії та 
екологічній стійкості (сталості енергетики) – до концепції енергетичної пенталеми 
із додаванням критеріїв, що ілюструють досягнення економічного та техно-
логічного розвитку. Виявлено, що взаємообумовленість між імперативами 
енергетичної політики сталого розвитку, що спричинена дією широкого спектру 
детермінант, дозволяє визначити пріоритетність досягнення встановлених 
імперативів енергетичної політики сталого розвитку відповідно до соціально-
економічного стану країни. Зрештою, такий підхід дозволяє забезпечити 
справедливу алокацію енергоресурсів на основі балансу інтересів держави, 
бізнесу та суспільства. 

4. На основі ретроспективного аналізу зміни енергетичних парадигм виявлені 
релевантні закономірності та парадокси, які усе ще недостатньо відображені в 
економічних дослідженнях та не враховуються під час формування енергетичної 
політики. На підставі емпіричних спостережень виявлено, що в умовах відсутності 
належного громадського контролю інститут незалежного регулятора ринків 
фактично формує асиметричний контур інтересів усіх стейкхолдерів. Показано, 
що сучасний енергетичний перехід до постіндустріального розвитку створює нові 
виклики для економічної науки в частині обґрунтування здійснення державою, 
бізнесом та суспільством адекватних консолідованих дій. Виявлення каузальних 
зв’язків економічних, енергетичних та соціальних чинників стає передумовою 
визначення раціонального поєднання державних та ринкових важелів. 

5. На підставі узагальнення теоретичних положень процесів трансформації 
моделей організації та методів регулювання енергетичних ринків встановлено, 
що у загальному випадку (досконалої конкуренції) ринкові сили здатні 
забезпечити оптимальний розподіл ресурсів на різних проміжках часу, коли 
ціни на продукти та ресурси встановлюються на рівні суспільних граничних 
витрат. Однак, як показують емпіричні спостереження, виникають ситуації, 
коли суспільні граничні витрати не можуть наблизитися до суспільної 
граничної вигоди лише за рахунок ринкових механізмів. До цього призводить, 
наприклад, наявність екстернальних ефектів. За таких умов регулятор має 
впливати на витрати або ціну продукції таким чином, щоб забезпечити баланс 
суспільних вигод та витрат. Показано, що у рамках неоліберальної доктрини 
передбачається незалежність регулятора ринків від державних органів влади, 
але, як показує досвід, досягти такого статусу в умовах асиметричності 
інформації вкрай складно, що потребує нових методологічних підходів. 
Виявлено, що, як правило, ефективними виявляються комбінації методів 
регулювання, що є найбільш адекватними до різних моделей організації ринків. 
Це дає підстави констатувати, що на етапі формування конкурентної структури 
ринків роль держави повинна бути проактивною і може поступово ставати 
реактивною у міру результативності функціонування ринкових інститутів.  
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6. Індикативний аналіз структурної динаміки енергетичного балансу світу 
показує, що з початком ХХI ст. відбулася докорінна зміна структури та 
географічного розподілу світового енергоспоживання, причому країни так званого 
«третього світу»  зумовили динамічне зростання енергоспоживання. Встановлено, 
що розвиток світової економіки та енергетики супроводжується зміною ролі та 
значення окремих енергоносіїв у загальному видовому енергобалансі, що 
проявляється в різкому скороченні частки твердого органічного палива. Якщо 
раніше у галузевій структурі енергоспоживання домінувало промислове 
виробництво, то в сучасних умовах зросла частка енергоспоживання на транспорті 
та в житлово-комунальному господарстві. Електроенергія стає основним 
енергоносієм для кінцевого енергоспоживання. За умов переходу до сталого 
розвитку при виробництві електроенергії прискорюються процеси використання 
ВДЕ. Традиційна модель розвитку енергетики змінюватиметься у напрямі 
формування нової активно-адаптивної архітектури інтелектуальних енергетичних 
систем, яка дасть змогу гармонійно поєднати традиційні та альтернативні джерела 
енергії. Встановлена тенденція дозволяє вирішити питання про напрями 
формування оптимальних пропорцій енергетичного балансу національного 
господарства при розробленні енергетичної стратегії країни. 

7. Ідентифікація глобальних детермінант енергетичної політики сталого 
розвитку на основі PESTLE-аналізу показує, що глобалізація та інтеграція 
енергетичних ринків призводить до зростання енергетичної взаємозалежності 
для усіх країн, що у свою чергу створює нові виклики для національної 
конкурентоспроможності. Встановлено, що на цьому фоні трансформація 
енергетичних ринків, насамперед нафти та газу, призводить до посилення 
протистояння на енергетичних ринках між основними геостратегічними 
гравцями, які, незважаючи на статус стратегічних геополітичних партнерів, 
стають економічними конкурентами у боротьбі за зменшення ресурсної вартості 
кінцевої продукції. За таких факторних умов завданням урядів стає перегляд 
консервативної концепції природної монополії у сфері енергетики у бік 
оптимального поєднання ліберальної доктрини та активної регулюючої ролі 
держави, оскільки виключно ринкова влада не здатна автоматично забезпечити 
країнам порівняльні переваги у світовій торгівлі, що зрештою потребує переходу 
до посилення політики національного економічного прагматизму. Відтак 
комплексний аналіз екзогенних та ендогенних чинників дає можливість 
вирішувати питання  щодо пріоритетності та послідовності досягнення 
встановлених імперативів національної енергетичної політики сталого розвитку. 

8. Посилення тенденції до економічного прагматизму у світі матиме 
наслідком посилення тенденції наближення структури національних 
енергетичних балансів до структури власного енергоресурсного потенціалу. 
Натомість аналіз структурних і цінових диспропорцій енергетичного балансу 
України показує, що на сучасному етапі квазіринковий механізм не забезпечує 
справедливого розподілу ресурсів, оскільки існуюча структура первинного 
енергоспоживання не відповідає наявному ресурсному потенціалу держави. 
Така диспропорція пояснюється адміністративним впливом на ціноутворення 
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вторинних енергоресурсів, тоді як ціни на первинні енергоносії формуються 
ринковим механізмом світової кон’юнктури. У структурі енергоспоживання 
зросла частка тих видів енергогенерації, які є дефіцитними з точки зору 
власних ресурсних запасів (нафтопродуктів, природного газу) або 
технологічної бази (атомна енергетика). У галузевій структурі попиту на 
енергоресурси збільшилася частка непродуктивного сектору житлово-
комунального господарства. Встановлено, що внаслідок цих змін структура 
валової доданої вартості не відповідає структурі кінцевого енергоспоживання. 
Встановлені диспропорції дозволяють визначити напрями оптимізації 
енергетичного балансу країни за рахунок внутрішньої диверсифікації 
первинних поставок енергоресурсів, наприклад, за рахунок газифікації вугілля, 
водневої енергетики або зростання частки ВДЕ.  

9. На підставі порівняльного індикативного та факторного аналізу 
енергоефективності економіки України встановлено, що енергомісткість ВВП 
країни є однією з найвищих у світі. Такий стан обумовлений значною мірою 
секторальною структурою економіки, де переважає частка енергомістких видів 
економічної діяльності у промисловості. Показано, що позитивна динаміка 
зменшення ВВП, яка спостерігалася у 2000–2008 рр., була зумовлена ефектом 
масштабу виробництва за рахунок зменшення частки умовно-постійних витрат 
у структурі собівартості продукції, а не внаслідок цілеспрямованої державної 
політики енергоефективності. Аудит виконання державних програм 
енергоефективності та енергозбереження показав, що програмно-цільовий 
механізм виявився неефективним через фінансування відповідних заходів за 
остаточним принципом та гіпертрофованою системою цін на енергоресурси. 
Визначення взаємозалежності між темпами економічного зростання та 
енергоефективності ВВП та умов для їх декаплінгу за рахунок розвитку 
ринкових механізмів дозволяє обґрунтовано вирішувати питання встановлення 
цільових орієнтирів енергетичної політики та стратегії їх досягнення.  

10. Моніторинг процесів реформування та реструктуризації вугільної 
галузі України показав прояви фіаско держави у спробах сформувати 
конкурентний ринок вугільної продукції. Встановлено, що серед основних 
чинників такого фіаско стало недостатнє опрацювання світового досвіду 
реформування вугільної промисловості у контексті лібералізації енергетичних 
ринків та переходу до низьковуглецевого розвитку. Реструктуризація галузі 
досить швидко звелася до закриття нерентабельних шахт без забезпечення 
відповідної мобільності та зайнятості робочої сили, вирішення екологічних 
проблем. За весь період корпоратизації так і не вдалося створити привабливі 
для приватизації потенційними інвесторами майнові комплекси. З іншого боку, 
формування нової системи прав власності відбулося на базі неформальних 
інститутів, що свідчить про інституційну пастку, в якій опинилася галузь. 
Насамкінець, на відміну від початкового етапу реформ, профспілки шахтарів не 
стали потужною незалежною рушійною силою вирішення проблем галузі. Така 
ситуація спонукає вирішувати проблеми вугільної галузі лише на базі 
суспільного договору між шахтарями та державними органами влади. 
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11. Компаративний аналіз розвитку енергетичних ринків показує, що 
збільшення масштабів відтворювальних процесів в умовах нерівномірності 
розміщення покладів ресурсів наприкінці ХХ ст. призвело до зростання 
міжнародної торгівлі енергоресурсами, лібералізації та загострення конкуренції 
на світовому енергетичному ринку, що спричинило відповідні зміни 
сформованої в першій половині минулого століття структурної організації та 
інституційної бази. Першочергової трансформації зазнала монопольна структура 
нафтового ринку, яка відбувалася в напрямі розширення видів товарообмінних 
операцій, а також переходу від реальної до «паперової» нафти. Нафтовий ринок 
поступово став не самостійним товарно-сировинним ринком, кон’юнктура якого 
залежить від співвідношення попиту і пропозицій, запасів товарної продукції та 
інвестицій у розвиток нафтовидобутку, а сегментом валютно-фінансового ринку. 
Факт спекулятивного характеру ціноутворення на світовому нафтовому ринку 
дозволяє поставити під сумнів ефективність ціноутворення на внутрішньому 
ринку енергоресурсів  на основі імпортного паритету цін. 

12. На підставі дослідження процесів трансформації ринків природних 
монополій у сфері енергетики встановлено, що, на відміну від світового ринку 
нафти, торгівля природним газом є менш інтегрованою та концентрується на 
континентальних ринках, що відображає особливість ціноутворення та 
матеріально-технічну складність інфраструктури торгівлі природним газом. 
Показано, що складний вибір між безпекою поставок та вартістю природного 
газу формує основну дилему порядку денного для європейської енергетичної 
політики, вектор якої так чи інакше спрямовуватиметься на пошук компромісу, 
досягти якого без участі України буде надто складно. Доведено, що попри 
зміну геополітичної композиції, зменшення ціни на природний газ є ключовим 
чинником конкурентоспроможності компаній Європи, США та Азії. Така 
ситуація спонукає державні органи влади вирішувати питання щодо пошуку 
нової візії використання національної газотранспортної інфраструктури країни. 

13. Порівняльний аналіз структурних трансформацій ринку природного газу 
та електроенергії демонструє як їхню схожість, так і розбіжності. Встановлено, 
що, на відміну від цін на природний газ, ціни на електроенергію, як вторинного 
енергоносія, визначаються симбіозом більш широкого кола чинників кон’юнктури 
ринків первинних енергоносіїв. Підсумки досвіду лібералізації ринків 
електроенергії у ЄС, так само як і природного газу, є досить неоднозначними. 
Незважаючи на зростання спотової торгівлі, очікувані результати стосовно 
зменшення цін та забезпечення суверенітету споживачів є доволі помірковані. 
Різна структура електробалансів країн ЄС не сприяла формуванню єдиного 
європейського ринку електроенергії. Показано, що вільній торгівлі електроенергії 
у ЄС перешкоджають: нерозвиненість системи електромереж; протекціоністська 
діяльність національних регуляторів; неформальне розмежування сфер впливу та 
поділу ринку між компаніями з різних країн. За таких обставин, для забезпечення 
розвитку конкурентного ринку електроенергії в Україні необхідно вирішувати 
питання щодо перерозподілу прав власності на різні типи генерації із 
розмежуванням логістичних контурів енергопостачання. 



 30 

 

14. Інституційний аналіз енергетичної політики ЄС показує, що незважаючи 
на спільні принципи, цілі та механізми їх досягнення, за кожною країною 
залишається право самостійно визначатися щодо форми імплементації 
рамкового законодавства ЄС відповідно до своїх особливостей та можливостей. 
Політика формування єдиного європейського ринку енергоресурсів на засадах 
лібералізації мала поступовий характер та знайшла відображення у прийнятті 
декількох енергетичних законодавчих пакетів ЄС. Встановлено, що ключовими 
ознаками усіх нормативних документів ЄС у сфері енергетики стали питання 
енергетичної безпеки та енергоефективності. Але при цьому доведено, що 
питання енергетичної безпеки окремих країн ЄС часто-густо суперечать 
спільним задекларованим принципам енергетичної політики та відповідним 
чином призводять до різного ставлення урядів до пан’європейських проєктів. 
Для України це означає те, що, поділяючи принципи європейської енергетичної 
політики, вона має можливість самостійно вирішувати питання щодо орієнтирів 
енергетичної політики залежно від особливостей економічного розвитку. 

15. Ретроспективний аналіз формування інституційного середовища 
енергетичної політики України показав, що з самого початку цей процес був 
обумовлений надглибокою енергетичною кризою. Державні органи влади 
обмежувалися виключно антикризовими рішеннями для забезпечення 
стабільності енергопостачання. Більш-менш цілеспрямованого характеру 
законотворча діяльність у сфері енергетики набула лише після прийняття 
першої редакції Енергетичної стратегії України та приєднання до Договору про 
заснування Енергетичного співтовариства. Натомість необхідні базові 
інституційні умови енергетичної політики країни як, наприклад, закон щодо 
основ формування енергетичної політики країни, так і не стали предметом 
уваги законодавчого органу держави. Закони України про розвиток ринків 
природного газу та електроенергії без таких базових принципів не дозволяють 
вирішувати питання стосовно раціонального поєднання державних та ринкових 
механізмів реалізації національної енергетичної політики. 

16. На підставі аналізу результативності приватизації енергетичних компаній 
України встановлено, що цей процес не перетворився на інструмент формування 
конкурентної структури ринку. Більше того, приватизація не стала джерелом 
інвестиційних ресурсів для тих стратегічних активів галузі, що залишилися у 
державній формі власності. Крім того, приватизовані енергокомпанії, за деякими 
винятками, не продемонстрували прогресу щодо зменшення експлуатаційних 
витрат. Показано, що за підсумками приватизації енергетики України склалася 
асиметрична форма у трикутнику балансу інтересів держави, бізнесу та 
суспільства, оскільки замість державної монополії сформовано олігопольну 
структуру ринку електроенергії, не забезпечено економічний суверенітет 
споживача, а відповідальність за енергетичну безпеку країни між бізнесом та 
державою є вкрай непропорційною. Доведено, що неможливість формування 
конкурентної структури ринків електроенергії та природного газу була закладена 
ще на етапі корпоратизації підприємств енергетичного сектору, активи яких були 
об’єднані за принципом видової діяльності та вертикальної інтеграції.  
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17. Емпіричні спостереження показують, що функція моніторингу 
енергетичних потоків державою фактично не виконується, що нівелює 
ефективність діючої системи регулювання. За існуючої системи НКРЕКП 
виконує свої функції практично «всліпу», не маючи об’єктивно обумовленого 
рівня цін, а тому змушений відштовхуватися від інформації самих 
постачальників. Так звані «незалежні наглядові ради» державних компаній не 
стали інститутами контролю громадянського суспільства. У такій ситуації 
зростання тарифів підвищує активність громадських організацій стосовно 
забезпечення реалізації своїх прав про доступ до життєво важливої інформації. 
Встановлено, що перекриття неплатоспроможного попиту субсидіями, які до 
того ж нараховуються з огляду на завищені нормативи, лише відтерміновує 
вирішення проблеми дисбалансу енергетичних та фінансових потоків. 

18. Верифікація процесу європейської інтеграції України у сфері 
енергетики показує, що держава поділяє європейські принципи, цілі та критерії 
сталого розвитку енергетики, проте не застосовує європейські методи реалізації 
поставлених завдань, зокрема: в частині прозорості заходів політики; 
досягнення консенсусу усіх стейкхолдерів; механізмів планування та 
прогнозування; відповідальності за виконання планів та неефективне 
управління; координації між органами державної влади та ін. Імплементація 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС демонструє як позитивні зрушення, 
так і ті проблеми, що заважають ефективно виконувати взяті зобов’язання. 
Можна відзначити, що найбільшого прогресу стосовно адаптації законодавства 
України до норм ЄС вдалося досягти лише у секторі газу та електроенергетики. 

19. Критичний аналіз ефективності застосування механізмів інтерналізації 
екологічних наслідків функціонування об’єктів енергетики демонструє 
консервативність традиційної системи застосування штрафних санкцій за 
збитки НПС. Використання екологічних податків, так само, як і міжнародних 
гнучких ринкових механізмів обмеження викидів шкідливих речовин, не 
відзначається цілеспрямованими напрямами використання отриманих 
фінансових ресурсів. Обґрунтування положень запровадження національної 
системи торгівлі квотами або скороченнями викидів ПГ дозволить  вирішити 
питання щодо розподілу квот серед компаній, який повинен мати справедливий 
характер та забезпечити рівні стартові умови для всіх учасників ринку. 

20. Узагальнення результатів соціологічних опитувань дозволило 
встановити, що основними факторами, які впливають на формування суспільної 
думки про розвиток енергетики, є: технологічний рівень енергетичного сектору; 
рівень життя та платоспроможного стану населення; наближеність мешканців до 
містоутворюючих об’єктів енергетики; стан навколишнього природного 
середовища; розвиненість інфраструктури та рівень соціального забезпечення 
працівників, зайнятих у сфері енергетики; стан інформатизації суспільства про 
рівень безпеки об’єктів енергетики; рівень усвідомлення трендів розвитку 
енергетичного балансу країни, а також стан та рівень кібербезпеки 
енергосистеми країни. Проте, через слабкість інститутів громадянського 
суспільства, український соціум поки що вагомо не впливає на формування 
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енергетичної політики держави. Усвідомлення такої громадської опінії дозволяє 
врахувати її під час розроблення стратегічних документів у сфері енергетики. 
Розвиток дієвих інститутів громадянського суспільства в Україні має стати 
запорукою незворотності курсу на солідарну відповідальність і дотримання 
владою та бізнесом імперативів енергетичної політики сталого розвитку.  

21. За підсумками досліджень у дисертації встановлено, що енергетичну 
політику України формує складний симбіоз державних та ринкових детермінант. З 
моменту набуття суверенітету країна пройшла складний шлях реформ у сфері 
енергетики та енергоефективності, який часто-густо долався методом спроб та 
помилок. Формування нової візії розвитку вітчизняної енергетики відбувалося на 
тлі глобальних тенденцій лібералізації та інтеграції енергетичних ринків. Розвиток 
відповідного інституційного забезпечення набув більш-менш системного 
характеру лише після приєднання України до Енергетичного співтовариства. 
Наразі, попри існуючі досягнення у питаннях енергетичної безпеки, країна 
стикається з безпрецедентними внутрішніми та зовнішніми викликами. 
Встановлення системи імперативів енергетичної політики сталого розвитку та 
усвідомлення їх взаємозалежності під впливом широкого спектра детермінант, а 
також пріоритетності їх досягнення відповідно до національних особливостей 
дозволяє по-новому вирішити важливу наукову проблему – розроблення 
концептуальних засад державної політики формування ринкових відносин у сфері 
енергетики на основі балансу інтересів держави, бізнесу та суспільства. 
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АНОТАЦІЯ 

Лір В.Е. Державні та ринкові детермінанти енергетичної політики 
України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 
Київ, 2020. 

Представлено еволюцію наукових поглядів на проблему ідентифікації ролі 
ринку та держави у процесі алокації ресурсів, закономірності та парадокси 
енергетичних парадигм у контексті сталого розвитку. Розроблено взаємопов’язану 
систему (пенталему) імперативів, державних та ринкових детермінант 
національної енергетичної політики. Здійснено індикативний та факторний аналіз 
тенденцій зміни структурних пропорцій енергетичних балансів світової та 
національної економіки. Систематизовано політичні, економічні, технологічні, а 
також соціальні та екологічні чинники національної енергетичної безпеки. На 
основі структурно-функціонального аналізу визначено особливості організації та 
методології державного регулювання ринків енергоресурсів. Здійснено оцінку 
ефективності формування інституційного середовища національної енергетичної 
політики. Показано деструктивний результат формування конкурентного 
середовища енергетичних ринків, який став наслідком інституційної пастки 
державної політики приватизації. За підсумками верифікації процесу європейської 
інтеграції України у сфері енергетики встановлено, що державні органи влади 
поділяють європейські принципи, цілі та критерії сталого розвитку енергетики, 
проте не застосовують європейські методи реалізації поставлених завдань. 
Запропонований організаційний механізм формування зведеного енергетичного 
балансу країни через запровадження цифрового моніторингу енергетичних 
потоків національного господарства. Розглянуто соціальні та екологічні чинники 
формування енергетичної політики.  

Ключові слова: енергетична політика, імперативи, детермінанти, державне 
регулювання, ринки енергоресурсів, алокація ресурсів, енергетичний баланс, 
сталий розвиток, енергетична безпека. 
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Лир В.Э. Государственные и рыночные детерминанты энергетической 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 

Государственное учреждение «Институт экономики и прогнозирования НАН 
Украины», Киев, 2020. 

Представлено эволюцию научных взглядов на проблему идентификации 
роли рынка и государства в процессе аллокации ресурсов, закономерности и 
парадоксы энергетических парадигм. Разработана система императивов, 
государственных и рыночных детерминант национальной энергетической 
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политики. Рассмотрены модели организации и методы регулирования 
энергетических рынков. В рамках неолиберальной доктрины предполагается 
независимость регулятора рынков от государственных органов власти. Но, как 
показывает опыт, достичь такого статуса в условиях асимметричности 
информации крайне сложно, что требует новых методологических подходов. 
Показано, что эффективными оказываются комбинации методов регулирования, 
которые являются наиболее адекватными для различных моделей и 
особенностей организации рынков. На этапе формирования конкурентных 
рынков роль государства должна быть проактивной и может стать реактивной по 
мере результативности функционирования рыночных институтов. 

Проведен индикативный анализ тенденций изменения структурных 
пропорций энергетических балансов мировой и национальной экономики. 
Рассмотрены факторные условия формирования и функционирования 
энергетических рынков. Систематизированы политические, экономические, 
технологические, а также социальные и экологические факторы национальной 
энергетической политики. Проведен сравнительный эконометрический анализ 
структурных пропорций энергетического баланса Украины и стран ЕС, а также 
показателей энергоэффективности в системе энергоэкономических координат. 
Выявлены сущностные взаимозависимости между императивами 
энергетической политики устойчивого развития. Осуществлена оценка 
результативности политики энергоэффективности в Украине.  

На основе структурно-функционального анализа на глобальном и нацио-

нальном уровне определены особенности организации, а также методологии 
государственного регулирования рынков различных видов энергоресурсов. 
Определены общие и особенные тенденции трансформации структурной 
организации и конъюнктуры соответствующих рынков, в частности установ-

лена тенденция формирования спекулятивной составляющей интеграции 
финансовых и товарных рынков, которая искажает реальные соотношения 
спроса и предложения на энергетических рынках. Проанализированы проблемы 
формирования рынков естественных монополий в Украине и странах ЕС.  

Осуществлена оценка эффективности формирования институциональной 
среды национальной энергетической политики.Показан деструктивный 
результат формирования конкурентной среды энергетических рынков, который 
стал следствием институциональной ловушки политики приватизации. По 
итогам верификации процесса европейской интеграции Украины в сфере 
энергетики установлено, что государственные органы власти разделяют 
европейские принципы, цели и критерии устойчивого развития энергетики, 
однако не применяют европейские методы реализации поставленных задач. 
Предложен организационный механизм формирования и мониторинга сводного 
энергетического баланса страны на основе цифровых технологий.  

Представлена проблема отображения энергоэкономических показателей в 
системах индикаторов человеческого развития. Приведен опыт использования 
экономических механизмов реализации политики низкоуглеродного развития. 
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Проанализированы факторы формирования общественного мнения отно-
сительно развития атомной энергетики, а также угольной промышленности. 
Рассмотрены особенности участия общественных организаций в процессе 
формирования энергетической политики.  

В целом, результаты исследований в рамках диссертации позволяют по 
новому решить важную научную проблему – разработку концептуальных основ 
государственной политики формирования рыночных отношений в сфере 
энергетики на основе баланса интересов государства, бизнеса и общества. 

Ключевые слова: энергетическая политика, императивы, детерминанты, 
государственное регулирование, рынки энергоресурсов, аллокация ресурсов, 
энергетический баланс, устойчивое развитие, энергетическая безопасность. 

ANNOTATION 

Lir V. State and market determinants of Ukraine's energy policy. – 
Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Economic Sciences, specialty 08.00.03 – 
Economics and Management of National Economy. – State Institution “Institute for 
Economics and Forecasting, NAS of Ukraine”. – Kyiv, 2020.  

The thesis is devoted to the state and market determinants of Ukraine's energy 
policy. On the basis of a critical analysis of the scientific literature in this work  it has 
been researched the evolution of scientific views on the problem of identifying the 
role of the market and the state in the process of resource allocation, patterns and 
paradoxes of energy paradigms in the context of sustainable development. An 
interconnected system (pentalem) of imperatives, state and market determinants of 
national energy policy has been developed. The indicative and factor analysis of 
tendencies of change of structural proportions of energy balances of world and 
national economy is carried out. Political, economic, technological, as well as social 
and environmental factors of national energy security are systematized. The 
peculiarities of the organization and methodology of the state regulation of energy 
markets are determined on the basis of the structural and functional analysis. The 
effectiveness of the formation of the institutional environment of the national energy 
policy has been evaluated. It is shown the destructive result of the formation of a 
competitive energy markets’ environment, which was a consequence of the 
institutional trap of the state privatization policy. According to the results of 
verification of the process of European integration of Ukraine in the energy sector, it 
is established that public authorities share European principles, goals and criteria for 
sustainable energy development, but they do not use European methods of 
implementation of the tasks. In this research it is suggested the organizational 
mechanism of formation of the consolidated energy balance of the country through 
introduction of digital monitoring of energy streams of national economy. Social and 
ecological factors of energy policy formation are considered. 

Key words: energy policy, imperatives, determinants, state regulation, energy 
markets, resource allocation, energy balance, sustainable development, energy security. 
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