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АНОТАЦІЯ 

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

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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. 

Дисертацію присвячено вирішенню 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. розвиток теоретико-методологічних засад 

формування та організаційно-економічних механізмів реалізації національної 

енергетичної політики сталого розвитку на  основі визначення відповідних 

імперативів, державних і ринкових детермінант.  

Актуальність теми дисертації зумовлена перманентними кризовими 

явищами в системі енергозабезпечення національного господарства України та 

необхідністю формування нової візії участі державих 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 та державного регулювання 

ринків енергоресурсів відбувався переважно за принципом вжиття 

фрагментарних антикризових заходів замість формування чіткої політики 

довгострокового розвитку ефективних ринкових структур та інститутів. Значною 

мірою це було зумовлено різними поглядами владних еліт на ступінь 

лібералізації ринків та галузевий профіль енергетичного балансу країни. Наразі 
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консолідована позиція українського суспільства формує новий заклик та 

очікування ефективності прийнятих державою економічних рішень у всіх 

життєво важливих сферах, зокрема і у сфері енергетики. У зв’язку з цим 

економічні важелі державного регулювання ринкових відносин у сфері 

енергетики постають у фокусі представленого наукового дослідження. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи державного 

регулювання енергетичних ринків» представлено еволюцію наукових поглядів і 

теоретичних концепцій щодо ідентифікації ролі ринку та держави у процесі 

алокації ресурсів, закономірностей та парадоксів енергетичних парадигм 

індустріального розвитку в контексті сталого розвитку соціально-економічних 

систем, зокрема в частині з’ясування чинників подолання енергетичних порогів 

та виникнення енергетичних криз, розглянуто проблему формування імперативів 

та визначення детермінант енергетичної політики у контексті сталого розвитку, 

розглянуто моделі організації та методи державного регулювання енергетичних 

ринків. На підставі проведеного аналізу розроблено взаємопов’язану систему 

(пенталему) імперативів, ринкових і державних детермінант національної 

енергетичної політики в сучасних умовах розвитку світового господарства. 

У другому розділі «Факторні умови формування та реалізації енергетичної 

політики» проведено індикативний аналіз енергетичних пропорцій світового на 

національного господарств, проаналізовано глобальні чинники і тенденції зміни 

енергетичного балансу світової та національної економіки, зроблені припущення 

стосовно майбутнього розвитку енергетики у ключових аспектах, представлені 

пропорції енергетичного балансу та показники енергоефективності економіки 

України. Незважаючи на широке впровадження енергоефективних технологій, а 

також розповсюдження відновлюваних джерел енергії динаміка світової 

економіки супроводжується нарощуванням обсягів енергоспоживання через 

збільшення енергоспоживання частки країн, що динамічно розвиваються. Така 

ситуація свідчить про те, що і надалі спостерігатиметься високий попит на 

енергоресурси та, відповідно, високий рівень цін на світовому енергетичному 

ринку. В цих умовах Україна має обирати свою енергетичну парадигму розвитку 
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та формувати національну енергетичну політику, яка б одночасно відповідала 

глобальним трендам політики сталого розвитку та національним економічним 

інтересам країни. Порівняльний аналіз трендів зміни енергетичного балансу 

України у зіставленні з відповідними показниками промислово розвинених країн 

світу демонструє структурний консерватизм та слабку реакцію традиційної 

системи енергозабезпечення до сучасних викликів. Взаємозв’язок між темпами 

економічного зростання та темпами розвитку енергоспоживання формується 

більшою мірою через ефект масштабу, ніж через ефективність виробництва. За 

сучасних умов саме енергоефективність виробництва має стати домінантою 

енергетичної політики. Проведений аналіз парної кореляції енергоекономічних 

та енергоекологічних індикаторів розвитку підтверджує справедливість 

висунутої гіпотези про взаємозалежність між окремими імперативами 

енергетичної політики сталого розвитку, що свідчить про необхідність 

встановлення пріоритетів їх реалізації. 

У третьому розділі «Структурно-функціональний аналіз розвитку 

енергетичних ринків» розглядаються 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 структури світового нафтового ринку, лібералізації ринків природного 

газу та електроенергії як ключові напрями сучасних реформ в енергетичній сфері 

у промислово розвинених країнах світу. Глобалізація та інтеграція ринків 

формують нові виклики для національних ринків. Критичний аналіз структурних 

трансформацій та кон’юнктури енергетичних ринків в Україні показує, що 

існуючий ринковий механізм не забезпечує оптимального розподілу 

енергоресурсів у економіці держави і не впливає на структурні зміни попиту в 

напрямі підвищення енергоефективності. Процес лібералізації та корпоратизації 

енергетичного сектору почався в умовах відсутності економічно обґрунтованої 

концепції ринкових перетворень, без чітких цільових орієнтирів та енергетичної 

стратегії їх досягнення, без законодавчо закріплених інституційних основ 
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функціонування енергетики. Якщо раніше методологія формування цін на 

внутрішньому ринку енергоресурсів ґрунтувалася на витратному підході, то 

наразі застосовано підхід механічної проекції цін європейського енергетичного 

ринку, який не враховує існуючий в Україні стан платоспроможного попиту. 

Натомість спостереження за європейськими енергетичними ринками 

демонструють параболічну залежність між цінами на природний газ 

(електроенергію) та рівнем доходів домогосподарств. 

У четвертому розділі «Інституційне забезпечення енергетичної політики» 

наведено основні принципи формування та цілі енергетичної політики ЄС, які 

встановлюються на засадах сталого розвитку. Більш детально розглядається 

процес формування інституційного середовища державної енергетичної політики. 

Показано, що принципова неможливість формування конкурентної структури 

ринків електроенергії та природного газу була закладена з самого початку 

реформування цих ринків. На прикладі розгляду процесу зміни форм власності в 

енергетичній сфері України показано деструктивний результат формування 

конкурентного середовища енергетичних ринків, який став наслідком 

інституційної пастки державної політики реформ у цій сфері. Така ситуація не 

дала змоги здійснити чіткий план реформування енергетики та її адаптації до 

ринкових умов функціонування. Зрештою це призвело до невідповідності 

структурно-організаційних форм енергоринків їх інституційній організації та 

можливості функціонування на засадах конкуренції. 

Виправлення ситуації стосовно зміни сформованої олігопольної структури 

вітчизняного енергетичного ринку в рамках акцептування останніх європейських 

директив та регламентів, спрямованих на розмежування форм власності у 

сферівиробництва, розподілу та постачання енергоресурсів за одночасного 

підвищення ролі незалежного регулятора та прозорості функціонування ринків, 

становить наразі головне завдання для державної енергетичної політики. 

Верифікація процесу європейської інтеграції України в енергетичній сфері 

показує, що наша країна поділяє та сприймає європейські принципи, цілі та 

критерії сталого розвитку енергетики, проте не застосовує європейські методи 
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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 до розроблення 

стратегічних планів) тощо. 

У п’ятому розділі «Інтерналізація соціальних та екологічних чинників 

енергетичної політики» представлені соціальні та екологічні аспекти 

енергетичної політики, зокрема, розглядаються енергетичні індикатори як 

показники безпеки та якості життєдіяльності людини. Модернізація парадигми 

сталого розвитку була зумовлена загостренням гуманістичних та екологічних 

проблем, вирішення яких передбачено концепцією людського розвитку. Як 

зазначають експерти ООН, серед важливих напрямів людського розвитку є 

розширення використання екологічно чистої енергії. В цьому контексті 

розглядається питання відображення енергетичних показників в системах 

індикаторів людського розвитку. Наразі складна політична ситуація, спад 

промислового виробництва та пов’язані з цим негативні соціальні наслідки дещо 

послаблює увагу світових еліт до кліматичної політики України, але це зовсім не 

означає, що наша держава має залишатися осторонь рішучих дій міжнародної 

спільноти щодо запобігання глобальним змінам клімату.  

Критичний аналіз ефективності застосування механізмів інтерналізації 

екологічних наслідків функціонування об’єктів енергетики в умовах 

приєднання України до міжнародних зобов’язань щодо обмеження викидів 

парникових газів у демонструє консервативність традиційної системи 

застосування штрафних санкцій за збитки навколишньому природному 

середовищу, що потребує нових підходів до пошуку економічних механізмів 

екологічної політики на ринкових засадах.  
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Світовий досвід показує, що драйвером екологічної політики є інститути 

громадянського суспільства, які постійно мотивують органи державної влади до 

активних дій у такому суспільно значимому напрямі. Зважаючи на це, 

проаналізовано процес трансформації суспільної думки про розвиток окремих 

галузей ПЕК, зокрема ядерної енергетики та вугільної промисловості, висвітлено 

роль громадських об’єднань у процесі формування та реалізації енергетичної 

політики держави. 

Ключові слова: енергетична політика, імперативи, детермінанти, державне 

регулювання, ринки енергоресурсів, алокація ресурсів, енергетичний баланс, 

сталий розвиток, енергетична безпека. 

ANNOTATION 

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

Thesis for the degree of Doctor of Economic Sciences, speciality 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 solution of an important scientific and practical 

problem - development of theoretical and methodological bases of formation and 

organizational and economic mechanisms of realization of national energy policy of 

sustainable development on the basis of determination of the certain imperatives, 

state and market determinants. The actuality of the thesis topic is due to permanent 

crises in the energy supply system of the national economy of Ukraine and the need 

to form a new vision of participation of state institutions in the liberalization and 

regulation of energy markets toensure balanceof the interests of state, business and 

society. The controversial processes of reforming energy markets, their ambiguous 

consequences in terms of public good and national pragmatism require the search 

for alternative ways to solve the problem based on a rational combination of 

existing resource opportunities and the needs of sustainable development.  During 

the period of Ukraine's independence, the process of formation and state regulation 

of energy markets took place mainly on the principle of taking fragmentary anti -

crisis measures instead of forming a clear policy of long-term development of 

effective market structures and institutions. This was largely due to different views 
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of the ruling elites on the degree of market liberalization and the sectoral profile of 

the country's energy balance.  Currently, the consolidated position of Ukrainian 

society forms a new call and expectation of the effectiveness of state economic 

decisions in all vital areas, including energy.  According to this fact, the economic 

levers of state regulation of market relations in the energy sector appear in the focus 

of the presented research. 

The first Part "Theoretical and methodological foundations of state regulation 

of energy markets" presents the evolution of scientific views and theoretical 

concepts to identify the role of the market and the state in the allocation of 

resources, patterns and paradoxes of energy paradigms of industrial development in 

the context of sustainable socio-economic systems, in particular, in the part of 

clarifying the factors of overcoming energy thresholds and energy crises, the 

problem of forming imperatives and determining the determinants of energy policy 

in the context of sustainable development, models of organization and methods of 

state regulation of energy markets. On the basis of the conducted analogy the 

system (pentalemu) of empires, markets and power detrminants of the national 

energy policy in the current conditions of the world economy has been developed. 

The second Part "Factor conditions for the formation and implementation of 

energy policy" provides an indicative analysis of the energy proportions of the 

world to national economies, analyzes global factors and trends in the energy 

balance of the world and national economy, assumptions about future energy 

development in key aspects, are represented by the proportions of energy balance 

and the indicators of energy efficiency and economy of Ukraine. Despite the 

widespread implementation of energy efficient technologies, as well as the spread 

of renewable energy sources, the dynamics of the world economy is accompanied 

by an increase in energy consumption due to an increase in energy consumption of 

the share of dynamically developing countries. This situation indicates that there 

will continue to be a high demand for energy resources and, consequently, a high 

level of prices in the global energy market. In these circumstances, Ukraine must 

choose its energy paradigm of development and form a national energy policy that 
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would simultaneously meet the global trends of sustainable development policy and 

the national economic interests of the country.  A comparative analysis of trends in 

Ukraine's energy balance in comparison with the certain indicators of the 

industrialized countries of the world demonstrates structural conservatism and a 

weak reaction of the traditional energy supply system to modern challenges. The 

relationship between economic growth and energy consumption is shaped more by 

economies of scale than by production efficiency. Under modern conditions, it is 

the energy efficiency of production that should become the dominant feature of 

energy policy. The analysis of the pairwise correlation of energy and energy 

development indicators confirms the validity of the hypothesis of interdependence 

between the individual imperatives of sustainable development energy policy, 

which indicates the need to establish priorities for their implementation. 

The third Part "Structural and functional analysis of energy markets" examines 

the features of structural transformation and changes in energy markets under the 

influence of global transformations, including primary energy markets (coal, oil and 

natural gas), as well as the electricity market.  The focus is on the evolution of the 

structure of the world oil market, the liberalization of natural gas and electricity 

markets as key areas of modern energy reforms in the industrialized countries. 

Globalization and market integration make new challenges for national markets.  A 

critical analysis of structural transformations and conditions of energy markets in 

Ukraine shows that the existing market mechanism does not ensure the optimal 

distribution of energy resources in the state economy and does not affect structural 

changes in demand to improve energy efficiency.  The process of liberalization and 

corporatization of the energy sector began in the absence of an economically sound 

concept of market transformation, without clear targets and energy strategy to achieve 

them, without a legally established institutional framework for energy. If earlier the 

methodology of pricing in the domestic energy market was based on the cost approach, 

now the approach of mechanical projection of prices of the European energy market is 

used, which does not take into account the current state of effective demand in Ukraine.  
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Instead, observations of European energy markets show a parabolic relationship 

between natural gas (electricity) prices and household income levels. 

The fourth Part "Institutional support of energy policy" presents the basic 

principles of formation and objectives of EU energy policy, which are established on the 

basis of sustainable development.  The process of forming the institutional environment 

of the state energy policy.  It is shown that the fundamental impossibility of forming a 

competitive structure of electricity and natural gas markets was based on from the 

beginning of the reform of these markets. The destructive result of the formation of a 

competitive environment of energy markets, which was the result of the institutional 

trap of the state policy of reforms in this area, is shown on the example of the process of 

changing the forms of ownership in the energy sector of Ukraine.  This situation did not 

allow for a clear plan for energy reform and its adaptation to market conditions.  

Ultimately, this led to the inconsistency of structural and organizational forms of energy 

markets with their institutional organization and the ability to operate on a competitive 

basis. Correcting the situation regarding the change of the oligopolistic structure of the 

domestic energy market within the framework of acceptance of the latest European 

directives and regulations aimed at delimitation of ownership in the field of 

production, distribution and supply of energy resources while increasing the role of 

independent regulator and transparency of energy markets.  Verification of the process 

of European integration of Ukraine in the energy sector shows that our country shares 

and accepts European principles, goals and criteria for sustainable energy 

development, but does not use European methods of implementation of the set 

objectives. In particular as regards the transparency policy measures, consensus of all 

stakeholders, machinery design, planning and forecasting (modern decision support 

systems and risk management, energy Forsyth technology platforms), liability for 

delay in execution plans and poor management, weak coordination between state 

authorities (duplication of functions), public activation of energy policy (public 

involvement in the development of strategic plans), etc. 
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The fifth Part "Internalization of social and environmental factors of energy 

policy" deals with the social and environmental aspects of energy policy, in particular, 

energy indicators are considered as indicators of safety and quality of human life.  The 

modernization of the paradigm of sustainable development was due to the exacerbation 

of humanistic and environmental problems, the solution of which is provided by the 

concept of human development.  According to UN experts, among the important areas 

of human development is the expansion of the use of eco-friendly energy. In this 

context, the issue of reflecting energy performance in human development indicator 

systems is considered. The current political situation, the decline in industrial 

production and the associated negative social consequences are somewhat weakening 

the attention of world elites to Ukraine's climate policy, but this does not mean that our 

country should stay away from decisive action by the international community to 

prevent global climate change. A critical analysis of the effectiveness of the 

mechanisms of internalization of environmental consequences of energy facilities in 

Ukraine's accession to international obligations to limit greenhouse gas emissions and 

demonstrates the conservatism of the traditional system of penalties for environmental 

damage, which requires new approaches to finding economic mechanisms of 

environmental market-based policies. World experience shows that the driver of 

environmental policy is the institutions of civil society, which constantly motivate 

public authorities to take active action in such a socially significant direction. 

Therefore, the analysis of the transformation of public opinion on the development of 

individual sectors energy, including nuclear energy and coal industry, highlights the 

role of associations in the formulation and implementation of energy policy. 

Key words: energy policy, imperatives, determinants, state regulation, energy 

resource markets, resource allocation, energy balance, sustainable development, 

energy security. 
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АЕI – Адміністрація з енергетичної інформації США 

АЕС – атомні електростанції 

АЗС – автозаправні станції 

АМКУ – Антимонопольний комітет України 

АТР – Азіатсько-Тихоокеанський регіон 

ВВП – валовий внутрішній продукт 

ВЕР – Всесвітня енергетична рада 

ВЕС – вітрові електростанції 

ВІНК – вертикально інтегрована(і) нафтова(і) компанія(ї) 

ВПС – вставки постійного струму 

ГАЕС – гідроакумулюючі електростанції 

ГЕС – гідроелектростанції 

ГО – громадські об’єднання 

ГРС – газорозподільні системи 

ГТС – газотранспортна система 

ДП – державне підприємство 

ДФС – Державна фіскальна служба 

ДХК – державна холдингова компанія  

ЕКОСОР – Економічна та соціальна рада ООН  

ЕнБ – енергетична безпека 

ЕнС – Енергетичне Співтовариство 

ЕСКО – енергосервісні компанії 

ЕСС – екосоціосистема 

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку 

ЄЕР – Європейська енергетична рада 

ЄЕС – Європейська енергетична стратегія 

ЄІБ – Європейський інвестиційний банк 

ЄК – Європейська Комісія 

ЄП – Європейський Парламент 
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ЄР – Європейська Рада 

ЄС – Європейський Союз  

ЄТП – Європейська технологічна платформа 

ЖКГ – житлово-комунальне господарство 

ЖКП – житлово-комунальні послуги 

ЗВТ – Зона вільної торгівлі 

ЗППЕ – загальне первинне постачання енергії 

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології 

ІРЛП – індекс розвитку людського потенціалу 

КДПЕ – Комплексна державна програма енергоефективності 

ККД – коефіцієнт корисної дії 

КП РКЗК ООН – Кіотський протокол до РКЗК ООН 

ЛЕП – лінії електропередачі 

МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії 

МВФ – Міжнародний валютний фонд 

МЕА – Міжнародне енергетичне агентство 

МНК – Міжнародний нафтовий картель 

НАЕК – Національна атомна енергогенеруюча компанія 

НАЕР – Національне агентство України з питань забезпечення ефективного 

використання енергетичних ресурсів 

НАК – Національна акціонерна компанія 

ВДЕ – відновлювані джерела енергії 

НГК – нафтогазовий комплекс 

НДЦ – Національний диспетчерський центр 

НЕК – Національна енергетична компанія 

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

НПЗ – нафтопереробні заводи 

НПС – навколишнє природне середовище 

НТБ – нетарифні бар’єри 
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НТП – науково-технічний прогрес 

НТСЕУ – Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України 

НТЦ – науково-технічний центр 

НУО – неурядові організації 

ОЕС – об’єднана енергетична система 

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку 

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

ОПЕК – Організація країн – експортерів нафти 

ОРЕ – оптовий ринок електричної енергії 

ОРЕВ – оптовий ринок енергетичного вугілля 

ПАТ – публічне акціонерне товариство 

ПГ – парникові гази 

ПЕБ – паливно-енергетичний баланс 

ПЕК – паливно-енергетичний комплекс 

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси 
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ПСГ – підземні сховища газу 

ПСО – постачальник зі спеціальними обов’язками 

РДЦ – регіональні диспетчерські центри 

РКЗК ООН – Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату (UNFCCC –United 

Nations Framework Convention on Climate Change) 

РНБО – Рада національної безпеки і оборони 

СБ – Світовий банк 

СВП – світовий валовий продукт 

СЕС – сонячні електростанції 

СКООН – Статистична комісія ООН 

СОТ – Світова організація торгівлі 
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ТП – технологічна платформа 

ФДМУ – Фонд державного майна України 

ФЕП – фотоелектричні перетворювачі 

ЦОВВ – Центральні органи виконавчої влади 

ЦРТ – цілі розвитку тисячоліття 

ЦСР – цілі сталого розвитку 

ЯПЦ – ядерно-паливний цикл 

CEER – Council of European Energy Regulators (Асоціація європейських 

регуляторів у сфері енергетики) 

CIF – Cost, Insurance and Freight (вартість, страхування і фрахт) 

EITI – Extractive Industries Transparency Initiative (Ініціатива з прозорості 

видобувних галузей) 

EROI – Energy return on investment (енергетичний коефіцієнт окупності 

інвестицій, співвідношення отриманої енергії до витраченої, енергетична 

рентабельність) 

FAS – Free alongside Ship (франко-вздовж борту судна) 

FOB – Free On Board (франкоборт) 

RAB – Regulatory Asset Base (регульована база активів) 

R/P – Reserves-to-productionratios (коефіцієнт кратності – відношення запасів 

енергоресурсу, що залишилися до його річного видобутку) 
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ВСТУП 

Початок XXI століття характеризується важливим явищем – зміною 

суспільної думки світової спільноти про найбільш ефективні джерела енергії, що 

можуть бути використані для задоволення зростаючих потреб людства. 

Загальновизнаним фактом є те, що індустріальне суспільство перебуває на 

кризовому стані, який гальмує еволюційний перехід до наступного етапу 

неоіндустріального розвитку. Сучасні рішення стосовно проблем подолання 

бідності, економічного зростання, міграції, зайнятості та соціальної 

справедливості, продовольчої безпеки та землекористування, енергетичної 

безпеки  та навколишнього природного середовища, техногенної безпеки та 

контролю за використанням критичних технологій, консолідації дій органів влади, 

бізнесу та суспільства стають дедалі більшою мірою нераціональними. 

Пошук оптимальної конфігурації можливостей, за існуючих обмежень, стає 

складним завданням при формуванні національної енергетичної політики. За 

таких обставин промислово розвинені країни мають знайти адекватну відповідь, 

щоб сформулювати узгоджену з усіма країнами енергетичну політику.  Пошук 

шляхів досягнення справедливості розподілу ресурсів формує основний порядок 

денний сучасного міжнародного діалогу. 

У цьому контексті концепція сталого розвитку визначена ООН основним 

напрямом розвитку людської цивілізації на XXI ст., що означає інтегрування і 

баланс економічних, соціальних, екологічних, інституційних та інноваційно-

технологічних компонентів із тим, щоб максимізувати благополуччя людини в 

нашому сьогоденні, не ускладнюючи можливості для майбутніх поколінь 

задовольняти свої потреби, у тому числі в енергоресурсах. Незважаючи на всі 

протиріччя та суперечливості шляхів подолання кризових явищ, на 

сьогоднішній день розумної альтернативи парадигмі сталого розвитку не існує. 

При цьому поступово формується  розуміння, що універсального рецепту 

такого розвитку через розбіжності у національних можливостях не існує [1]. 
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Три стрижня енергетичної політики, а саме конкурентоспроможність, 

сталий розвиток і безпека енергопостачання, мають становити консолідовану 

урядами європейських країн основу планування майбутніх перспектив. На 

сучасному етапі головний акцент зроблено на сталому розвитку енергетичного 

сектора, що, безумовно, пов’язане з розвитком нетрадиційних і відновлюваних 

джерел енергії (НВДЕ) та їхнім розповсюдженням на ринку, на активізації 

політики енергоефективності та енергозбереження, а також на політиці протидії 

негативним наслідкам змін клімату. Зважаючи на це у фокусі уваги 

дослідження мають бути відповідні імперативи та детермінанти енергетичної 

політики сталого розвитку [2].   

Одним із пріоритетних напрямів економічних реформ є формування 

ефективних конкурентних ринків енергоресурсів та інноваційно-інвестиційний 

розвиток паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). Ефективне функціонування 

ринкових інститутів забезпечується значною мірою станом інфраструктури, під 

якою розуміється «сукупність елементів, що забезпечують і регулюють 

неперервне багаторівневе функціонування господарських зв’язків, взаємодію 

суб’єктів ринкової економіки і рух товарно-грошових потоків» [3]. 

Успішність енергетичної політики у цьому контексті залежатиме від 

ефективності взаємодії влади, бізнесу та суспільства. Логіка структурних 

реформ на ринках енергоресурсів повинна визначатися усвідомленням 

необхідності державно-приватного, а точніше публічно-приватного 

партнерства щодо узгодження процесів лібералізації ринків, усуненням 

необґрунтованих перехресних субсидій, впровадженням єдиних принципів, 

рівних правил і уніфікованих механізмів торгівлі на енергетичних ринках.  

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 
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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 від усвідомлення 

державних і ринкових детермінант досягнення національних імперативів, що 

зрештою визначатиме стан надійності системи енергозабезпечення країни, 

зокрема рівень національної енергетичної безпеки.  

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. 
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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 

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 

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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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 загалом окреслені основні напрями формування 

енергетичної політики сталого розвитку, форми 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 та енергоефективності 

України відповідно до цілей сталого збалансованого розвитку в частині 

гармонійного поєднання інтересів держави, бізнесу та суспільства. 

Постановка проблеми дослідження. Міжнародна спільнота знаходиться у 

постійному пошуку шляхів вирішення зростаючих глобальних різнопланових 

проблем розвитку сучасної цивілізації. У фокусі діалогу знаходяться проблеми 

реалізації парадигми сталого розвитку, яка була першочергово сформульована 

як проблема справедливого розподілення ресурсів між нинішнім та майбутнім 

поколіннями, але згодом набула сучасної інтерпретації як проблема гуманізації 
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та справедливості умов розвитку для всіх держав, національностей та 

суспільних груп незалежно від рівня їх економічного добробуту. У цьому 

контексті формування та реалізація національних інтересів окремих держав, які 

поряд з цим не суперечать узгодженим міжнародним пріоритетам та принципам 

сталого розвитку, стає головним завданням для збалансованих дій національних 

інститутів ринку, держави та суспільства. Міжнародна спільнота визнає, що в 

залежності від рівня соціально-економічного розвитку та актуальних проблем 

національної економічної безпеки кожна країна має право самостійно 

формулювати відповідні власні цілі, стратегії та плани дій. 

На думку автора дослідження такі завдання в кожній країні повинні 

вирішуватися  на основі консенсусу та збалансування інтересів держави, 

бізнесу та суспільства. Таким чином, проблема отримує новий ракурс, як 

проблема не тільки пошуку консенсусу на міжнародному рівні, але і на 

національному рівні. Як показує досвід України, розробка важливих 

стратегічних документів відбувається під здебільшого контрпродуктивним 

впливом різних суспільно-політичних та фінансово-олігархічних угруповань. 

Це призводить до того, що при розробці стратегічних та суміжних програмних 

документів, наприклад тих, що стосуються національної енергетичної політики 

та безпеки, виникає проблема дублювання функцій, розбіжності інтересів 

стейкхолдерів, контроверсійності пріоритетів та суперечливості поглядів на 

розподілення обмежених держаних фінансових ресурсів розвитку. В умовах 

нерозвинутості інститутів громадянського суспільство українська соціологічна 

думка, на відміну від західноєвропейських країн,  майже не впливає на основні 

наративи національної енергетичної політики. Отже, проблема полягає у 

пошуку раціональної моделі збалансування інтересів та взаємодії органів 

державної влади, бізнесу та громадських організацій у процесі справедливої 

алокації національного ресурсного потенціалу та формування енергетичної 

політики країни спрямованої на досягнення цілей сталого розвитку і одночасно 

заснованої на принципах національного прагматизму.  
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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 
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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 

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.  
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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 

«енергетичної пенталеми» за рахунок включення економічного та 

технологічного компонентів, досягнення яких запропоновано на основі 

формування інституційного ядра публічно-приватного партнерства; 
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– 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; 
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– 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; 

– 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 



37 

 

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; 

– 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; 
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– 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; 
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–  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. 

Основні результати дисертації опубліковано у 55 працях (Додаток  А), 

загальним обсягом 71 друк. арк. 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 науково-практичних конференцій.  

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. 

Дніпропетровськ, 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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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, 

запропоновано 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 

енергетичних 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 

секторальний аналіз і запропоновано заходи з підвищення результативності 

держаної політики енергоефективності, виявлено взаємозв’язок між 

показниками рівня енергоефективності та економічного зростання;  
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– «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.  

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. – Додаток Б), 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; 
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– «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 

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; 
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– «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.).  

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. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКІВ  

 

1.1. Логіко-історичний аналіз наукових поглядів на роль держави 
та ринку в алокації ресурсів  

Фундаментальне протиріччя між потребами людства та доступними 

природними ресурсами вважається основною проблемою економіки і виступає 

головною рушійною силою розвитку людської цивілізації. Воно не має 

однозначного вирішення, оскільки задоволення одних потреб породжує інші, 

які у свою чергу потребують нових ресурсів. В економічній теорії означена 

проблема відома під терміном «алокація ресурсів» - розподіл економічних 

ресурсів між різними галузями, регіонами, видами діяльності; розміщення 

ресурсів) [4]. Проте дискусії що до того, який саме розподіл ресурсів 

(«ефективний», «раціональний», «оптимальний», «інтегрований», «повний», 

«справедливий» тощо) має стати метою суспільного розвитку тривають і на 

теперішній час [5]. З теоретичної точки зору проблема полягає не лише у 

встановленні кінцевої мети розподілу ресурсів, але й у різному логічному 

осмисленні та тлумаченні самої категорії «ресурсів», так само, як і тісно 

пов’язаної з нею категорії «потреб».  

Проблема пошуку шляхів хоча би зменшення диспропорції між 

зростанням людських потреб та зменшенням природних ресурсів стала 

предметом дослідження із самого початку формування філософських поглядів 

мислителів стародавнього світу. За часів Древньої Греції переважала 

натурально-господарська концепція економічних поглядів [6]. Аристотель 

позитивно ставився до придбання благ, які з метою їх обміну між людьми 

вимірюються універсальною категорією корисності. Цінність благ з часом стала 

вимірюватися грошима, хоча сам філософ вважав товарно-грошові відносини 

не притаманними природним явищам обміну благами. Мислитель протиставляв 

поняття хрематистики та економіки. Під останньою він розумів 
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цілеспрямовану діяльність зі створення благ, необхідних для задоволення 

природних потреб людини. При цьому функцію економіки Аристотель 

розглядав як процес задоволення первісних потреб за рахунок використання 

ресурсів. Гроші при цьому мають другорядне значення і використовуються 

виключно для зручності обміну продуктами. На противагу економіці 

хрематистика являє собою «мистецтво збагачення» Звідси негативне ставлення 

до  лихварства, спекуляції, шахрайства і т. ін). Гроші втрачають свою функцію 

засобу обміну і виступають як ціль досягнення багатства. На думку Аристотеля, 

гроші повинні були полегшити торгівлю, але лихварський процент збільшує 

самі гроші [7]. 

Негативне ставлення до надмірного збагачення було характерним не 

тільки для Аристотеля, а й для Платона, який був упевнений, що метою 

держави має стати ліквідація пристрасті до збагачення. Саме надмірний 

добробут стає причиною таких негативних якостей людини, як ледарство та 

жадібність. На думку Платона, будь-який надлишковий продукт призводить до 

підриву громадського устрою, а отже, є злочинною крадіжкою. При цьому 

йдеться не стільки про зменшення суспільного блага, скільки про зменшення 

громадської гідності та чесноти.  

Економічна думка Середньовіччя значною мірою спиралася на праці 

Аристотеля в частині справедливості обміну («догми Аристотеля»). Поступово 

поширилося переконання у тому, що стати дуже багатим, зберігаючи всі норми 

моралі, неможливо.  

Отже, мислителі Стародавнього світу та Середньовіччя шукали шляхи 

вирішення проблеми у сфері етики та моралі, вважаючи за можливе свідоме 

зменшення або відмову від надлишкових потреб. Саме потреб, оскільки про 

дефіцитність ресурсів на той момент мова не йшла взагалі. 

Вперше науково обґрунтований підхід до вирішення проблеми 
збалансування потреб і ресурсів за рахунок механізму взаємодії держави та 
ринку був запропонований меркантилістами (XV ст. -XVII ст.) Оскільки 
економічна концепція меркантилістів стала досить поверхнево пояснювати 
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природу багатства представники школи зосередила увагу не на виробництві, а 
на торгівлі та грошовому обороті, хоча в цей період уже почали виникати 
промислові мануфактури. Меркантилісти вимагали від держави створення умов 
для припливу натуральних грошей у країну. Таким чином державний вплив був 
поширений на формування та розподіл національного багатства, а також 
обмінного курсу та судного проценту. Такі механізми в сучасній інтерпретації 
можна вважати прообразами монетарної політики.  

Представники меркантилізму, зокрема Т.Ман (член правління Ост-

Індської компанії), звернули увагу, що економічні інтереси народів взаємно 
антагоністичні, оскільки у світі є лише певні обсяги ресурсів, і країни, які їх не 
мають, можуть споживати тільки ресурси з тих країн, які їх мають. 
Меркантилісти не заперечували політику «знищ сусіда» і виступали за 
скорочення внутрішнього споживання в якості мети (ресурсозбереження) 

державної політики [8]. Звісно така позиція потребувала сильної державної 
влади та військового потенціалу, особливо флоту для масштабної колонізації 
нових земель. Природні ресурси та цінності з’явилися у Європі на той період 
без особливих зусиль і основна діяльність була зосереджена на перерозподілі 
цих багатств через торгівлю або війни. 

На думку Т.Мана, раціональною політикою для держави вважалася 
така, за якою товари, виготовлені з іноземної сировини, вивозяться, не 
обкладаючись митом. Розвиток думки про необхідність створення 
національної доданої вартості поступово привів до обґрунтування та 
поширення політики державного протекціонізму. Таке завдання на практиці 
призвело до активізації участі держави у процесі переміщення товарів через 
національні кордони (митне регулювання). 

Отже, на наш погляд, ідеологія меркантилізму, хоча і не ставила 

першочерговим завданням держави забезпечення економічного зростання, 

створила, тим не менш, сприятливі умови для технологічного та 

інституційного розвитку (виробництва прогресивних на той момент 

продуктів – тканин та верстатів) і зрештою сформувала прообрази 

механізмів державного регулювання ринків. 
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З кінця XVII ст. — початку  XVIII ст. формуються ідеї невтручання 
держави в економічну діяльність.  Ініціаторами нового погляду на роль держави 
виступили представники так званої французької школи фізіократів (Ф. Кене та 
його послідовники). На відміну від меркантилістів джерелом багатства вони 
вважали не торгівлю, а виробництво. Проблема використання національних 
ресурсів, перш за все земельних, постала у фокусі уваги. Тому вони 
досліджували не сферу обігу, а сферу виробництва, щоправда обмежуючись 
лише сільським господарством, оскільки у Франції зберігався феодальний лад. 

Розвиток ринкових відносин та формування відповідного інституційного 
середовища призвів до того, що представники класичної школи (кінець XVIII ст. 
– початок XIX ст.) А.Сміт, Д.Рікардо, Ж.-Б.Сей, Т.Мальтус, Дж.-Ст.Мілль та ін., 
обґрунтовували необхідність економічної свободи та виступали за обмеження 
втручання держави в економічну діяльність. Тобто базовим принципом, як і у 
фізіократів  вважався економічний лібералізм. Відповідно до цього державна 
влада має зосередитися на виконанні трьох функцій: національна безпека, 
безпека життєдіяльності людини (справедливе судочинство), створення та 
належне утримання суспільних благ [9]. «Невидима рука» А.Сміта як інструмент 
автоматичного регулювання та досягнення ефективності ринкового механізму 
набула широкого сприйняття, аж до того часу, коли її у XX-XXI ст. її не стали 

звинувачувати у цілком помітних спекулятивних маніпуляціях. 

Представники класичної школи були впевнені, що гнучкий ринковий 
механізм здатний самостійно забезпечити рівновагу (баланс потреб і ресурсів) та 
стабільність економічного розвитку. Відтак роль держави у регулюванні 
ринкових відносин зводилось до мінімуму. Прагнення до збільшення власного 
прибутку спонукає підприємців самостійно збільшувати обсяги та ефективність 
виробництва. Зменшення кредитних ставок створює сприятливі умови для 
інвестування. Насичення ринків товарами призводить до зменшення цін на 
основні фактори виробництва. Це призводить до можливостей розширеного 
відтворення та економічного розвитку. Таким чином, загальний висновок 

класичної школи полягає в тому, що ринкова економіка здатна самостійно 
забезпечити алокацію ресурсів.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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З часом на підставі емпіричного досвіду з’ясувалося, що поведінка людини 
у процесі її господарської діяльності базується на принципі раціональності – 

мінімізації витрат та максимізації вигоди. Відповідно раціональна поведінка – це 
дії, спрямовані на досягнення максимальних результатів (ефектів) за існуючих 
ресурсних обмежень. Раціональна поведінка змушує шукати шляхи найбільш 
оптимального задоволення не тільки найнеобхідніших потреб, а й отримування 
додаткових благ. Вважається, що з кінця XIX ст. предметом економічної теорії 
стають проблеми ефективного використання обмежених ресурсів з метою 
задоволення зростаючих потреб людини. Тобто у фокусі дослідження 
опиняються не лише потреби і ресурси але переважно засоби (технології) 
отримання благ. 

 Природна спрямованість людей на задоволення зростаючих потреб, що 
проявляється в бажаннях, інтересах, цілях, виступає як рушійна сила та 
іманентний мотив господарської діяльності, а відтак і суспільного розвитку 
загалом. Задоволення існуючих потреб певного типу можна досягти, лише 
отримуючи такі блага (товари та послуги), які б відповідали саме цьому типу 
потреб. Для різноманітних потреб необхідні певні ресурси. Отже, на наш 
погляд, проблема полягає не лише у пошуку кількісної відповідності, а й у 
якісній різноманітності потреб і ресурсів. Така різноманітність потребує 
розмежування, встановлення пріоритетності як ресурсів, так і потреб. 

Економічна теорія пропонує декілька систем класифікації як потреб, так 

і ресурсів. Стосовно потреб найчастіше виділяють: первинні потреби, що 

задовольняють життєво важливі вимоги (у їжі, одязі, житлі, теплі), і вторинні 

(прагнення до розваг, подорожей тощо). Первинні потреби не можуть бути 

взаємозамінними, натомість вторинні можна замінити залежно від існуючих 

можливостей. Первинні потреби, як правило, є нееластичними, вторинні ж – 

еластичними, від яких можна частково або тимчасово утриматися. 

Принцип ієрархії потреб був розвинений у XX ст. А.Маслоу [10], який 

розподілив потреби у міру пріоритетності їх задоволення, обґрунтовуючи таку 

конструкцію тим, що індивідуум не може задовольняти потреби вищого рівня 
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без задоволення найнеобхідніших. Головна проблема цієї ієрархії – як 

вимірювати потреби, друга проблема – як визначити їхню послідовність. 

Натомість ще у XIX ст. К.Маркс звернув увагу на перспективу 

поширення так званих уявних потреб, які, на відміну від дійсних, не є 

необхідними для життєдіяльності людини [11]. Зазначимо, що і раніше 

філософи-класики розглядали поняття «буття» як сукупність первинних та 

вторинних потреб, але водночас вважали буття абсолютно незалежним від 

свідомості людини. Винятком стало вчення Е.Канта, згідно з яким люди 

сприймають світ виключно крізь призму своєї свідомості та моралі. 

Категоричний імператив Канта закладав принцип поєднання індивідуального 

та суспільного блага. 

Для класифікації благ застосовується багато ознак: блага сьогоднішні та 

майбутні, прямі й непрямі, довгочасні й швидкоплинні, взаємозамінні 

(субститути) і взаємодоповнюючі (комплементарні), приватні та суспільні. 

Особливе значення має поділ благ на економічні та неекономічні. До 

економічних благ відносять ті, які є об’єктом або результатом економічної 

діяльності. Неекономічні блага існують в природі самі по собі, без докладання 

людських зусиль (повітря, світло, тепло, вода). Економічне благо, призначене 

для обміну, є товаром і має ціну.  

У відповідь на розвиток класифікації благ з’явилася класифікація ресурсів, 

основні положення якої наведемо нижче в інтерпретації представників 

вітчизняної школи економістів-екологів [12], які чітко поділяють ресурси 

насамперед на економічні (функціонуючі) та потенційні (не залучені в 

господарський обіг). До економічних ресурсів включають: природні ресурси; 

трудові (працездатне населення); матеріальні (створені засоби виробництва); 

фінансові (грошові кошти для організації виробництва); інформаційні (наукова, 

проектно-конструкторська, статистична тощо). 

Спираючись на ідеї К.Маркса та А.Маслоу можна запропонувати 

діаграму співвідношення потреб і ресурсів сучасної цивілізації, що наведена на 

рис. 1.1.  
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Рис. 1.1. Співвідношення потреб і ресурсів сучасної цивілізації  
Джерело: узагальнено та складено автором. 
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Глобальне протиріччя між структурними пропорціями людських потреб та 

природних ресурсів зростає з початком третьої промислової революції та 

переходом до ери цифрової економіки. Далі, при розгляді особливостей 

структурної трансформації та формування сучасної кон’юнктури ринків, зокрема 

світового ринку нафти, ми покажемо, як віртуальні атрибути ринку впливають на 

реальні цінові котирування, формуючи глобальний спекулятивний попит. 

На наш погляд, реальні та віртуальні ресурси задовольняють відповідні 

дійсні та уявні потреби, при цьому межі між ними не є чіткими й однозначно 

визначеними. Наприклад, реальні потреби у спілкуванні між людьми 

задовольняються наразі переважно через віртуальні інтернет-ресурси у соціальних 

мережах. Потреба в інформації, яка раніше задовольнялася через друковані засоби 

масової інформації наразі заміщується обміном інформації через соціальні мережі. 

Інша потреба до природного прагнення до самоствердження у різного виду 

змаганнях задовольняється за допомогою комп’ютерних ігор. Так чи інакше, а 

глобальною тенденцією є зміна самого способу буття людини, що здебільшого 

проходить у віртуальній реальності. У цьому контексті кібербезпека стає такою ж 

важливою, як і фізична безпека життєдіяльності, причому в усіх сферах і, зокрема, 

у системах енергозабезпечення [13]. При цьому різні можливості доступу до 

цифрових технологій або ресурсів стримують зменшення розриву у соціально-

економічній ситуації між промислово розвиненими країнами та країнами, що 

розвиваються, оскільки вони мають різні можливості доступу до глобальних 

цифрових платформ та включення до глобальних ланцюгів формування 

вартості даних, які наразі стають визначальними факторами глобальної 

конкурентоспроможноті.  Така сама ситуація зумовила і реальний статус-кво у 

виробництві та споживанні реальних ресурсів, через їх нерівномірний розподіл 

по земній кулі. Найгіршим сценарієм для світової спільноти через обмежені 

технологічні можливості третього світу було би замикання цифрової 

інфраструктури та зростання обсягів світової електронної торгівлі лише на 

розвинених країнах світу. 
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Суспільство, так само як і окрема людина, обмежене у своїх 
можливостях: є певна межа фізичним силам, інтелектуальним здібностям, крім 
того, недостатньо благ для задоволення їхніх потреб, зрештою, є й часові межі. 
З іншого боку, перманентно відчувається дефіцит існуючих ресурсів, що 
виступає обмежувачем суспільного та особистого добробуту. Іншими словами, 
економічна життєдіяльність людей відбувається за таких умов, коли ресурсів 
стає недостатньо, щоб у повному обсязі задовольнити потреби кожного. Якби 
ресурси були безмежні, були б задоволені усі потреби людства і це б не 
становило предмет економічної науки.  

Розглядаючи проблеми розподілу обмежених ресурсів, неокласична школа 
маржиналістів (В.С.Джевонс, Л.Вальрас, К.Менгер) звернула увагу на 
важливість конкуренції між економічними агентами. Маржиналістська 
концепція перенесла акценти економічних досліджень із макроекономічного 
рівня на мікроекономічний. У фокусі уваги постали питання дослідження 
поведінки економічних агентів в умовах обмежених ресурсів, зокрема пошук 
умов, за яких виробничі фактори розподіляються оптимальним чином між 
конкуруючими інтересами. На наш погляд, у цей період (друга половина XIX ст.) 
економічна думка увійшла в новий цикл досліджень, знову повертаючись до 
принципу раціональності, корисності та проблеми вибору, але на більш 
глибокому рівні економічного аналізу. 

Тут варто звернути увагу на події, що характеризували економіку того 

часу, а саме: дедалі більша монополізація економіки, формування основ 

індустріалізації, форм господарювання та професійних взаємовідносин між 

виробником і споживачем, інтенсивним процесом розвитку ринків тощо. 

Капіталістична формація утверджувалася. На наш погляд, спостерігаючи ці 

явища, маржиналісти на тлі технологічного зламу та нової енергетичної 

парадигми залучення дедалі більшого обсягу ресурсів та капіталу вперше 

усвідомили необхідність уже невідкладного пошуку шляхів збалансування потреб 

і ресурсів, пошуку моделі встановлення їх рівноваги на ринках за допомогою 

справедливого ціноутворення.  
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Не ставлячи під сумнів положення теорії розподілу праці та природу 

об’єктивного ринкового ціноутворення А.Сміта, що були сформульовані у його 

класичній праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» за 

сторіччя до цього, у 1776 р., маржиналісти спробували перенести акценти на 

функції попиту та пропозиції. Так, В.С.Джевонс основним вважав закон спадної 

граничної корисності [14], що став флагманом маржиналістської теорії. 

Л.Вальрас сформулював суб’єктивну теорію цінності в рамках загальної 

теорії рівноваги. К.Менгер вважав, що вартість товару визначається 

обмеженістю та рідкісністю ресурсів і тією користю, яку може принести 

останній екземпляр товарів певної групи, тобто граничною корисністю. Ці 

теорії (граничного продукту, продуктивності, витрат тощо) заклали основи 

неокласичної концепції, що відрізняється від класичної використанням 

граничних понять. 

Загалом відзначимо, що представники двох шкіл: меркантилістів та 

маржиналістів, незважаючи на розбіжності вихідних постулатів та різне 

бачення ролі держави в економічній діяльності, зробили суттєвий внесок у 

розвиток економічної теорії алокації ресурсів. По-перше, вони звернули увагу 

на інститут ринку як механізм, який здатний хоча б у короткостроковому 

аспекті збалансувати потреби і ресурси розвитку людства. По-друге – 

сформулювали положення, які дають можливість встановити ціни на обмежені 

ресурси на основі категорії граничної корисності. По-третє, довели, що саме 

такі ціни встановлюють ситуацію рівноваги на конкурентних ринках. 

Проте, на перший погляд, бездоганна теоретична конструкція надалі 

зазнала нещадної «критики» від самих економічних агентів, які в реальності 

спотворювали принципи раціональності, що врешті-решт вимагало 

майбутнього включення в систему взаємовідносин економічних агентів 

інституту держави з її коригуючими та регулюючими функціями. 

Економічні зрушення наприкінці XIX ст. - початку XX ст. знаменували 

перехід капіталістичної системи до нового етапу розвитку. Головними 

ознаками нового «обліку» капіталізму стали: збільшення кількості промислової 
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продукції та обсягів міжнародної торгівлі, нещадне використання природних 

ресурсів, бурхливий розвиток інфраструктури (транспорт, зв’язок, енергетика). 

Разом з тим у реальному секторі економіки поряд з конкурентним сформувався 

чітко виражений монопольний сегмент. Налагоджений процес масового 

конвеєрного виробництва стикнувся з проблемою відсутності 

платоспроможного попиту, який створили самі капіталісти, обмежуючи рівень 

заробітної плати трудящих (споживачів). В цих умовах почали проявлятися 

недоліки ринкового механізму, який був вже неспроможний забезпечити повне 

та ефективне використання ресурсів. 

Критична маса проблем повною мірою проявилася не лише у зростанні 

глобального протиріччя та першої світової війни між імперіями, але і у 

внутрішній політиці окремих промислово розвинутих країн у формі революцій 

та економічних депресій. Експансія монополій  дозволила їм повністю 

контролювати ціни на ринках у своїх інтересах, проникати у владні еліти і 

зрештою контролювати всю економічну та політичну ситуацію. Фіаско ринку 

набуло видимих ознак і стало предметом прискіпливої уваги дослідників. 

Економістам неокласичної школи стало зрозумілим, що на ринках з 

недосконалою конкуренцією навіть раціональна поведінка економічних агентів 

не забезпечує ефективну по Парето алокацію ресурсів, що прямо свідчить про 

«провали ринку». Цікаво, що класик економічної теорії Дж.-Ст. Мілль, 

прихильник ліберальної доктрини, у своїй роботі «Принципи політичної 

економії» [15] від 1848 року прямо натякав на «безсилля ринку», зокрема у 

сфері освіти, коли споживач не в змозі оцінити кількість та якість отриманих 

послуг. Теж саме стосується інших сфер «соціального пакету» - медицини, 

комунальних послуг (взагалі сфери суспільних благ).   

«Велика депресія», можна сказати всієї капіталістичної системи, 
спонукала до пошуку шляхів виходу з кризи, які зрештою запропонував Дж.-
М.Кейнс. Здійснивши аналіз категорій споживання, накопичення, інвестицій 
від довів, що динаміка ключових економічних агрегатів визначається складним 
симбіозом факторів, дія яких інколи має суперечливий характер. Сукупна дія 



55 

 

цих факторів призводить до порушення ситуації економічної рівноваги, яка 
повинна була призводити до рівня повного та ефективного використання 
ресурсів. У підсумку своїх досліджень Кейнс встановив причину економічної 
кризи у зниженні сукупного платоспроможного попиту, який відбувся через 
низку факторів. Відсутність автоматичного стимулу до зростання попиту, на 
думку Кейнса, робить доцільним втручання держави у процес збільшення 
попиту за рахунок доступних механізмів: зниження податків, виплати допомоги 
по безробіттю, організації громадських робіт (зокрема у сфері утримання 

суспільних благ) і таким чином збільшувати купівельну спроможність 
споживачів (платоспроможний попит). 

Доцільність збільшення державних видатків обґрунтовувалася навіть за 
рахунок створення бюджетного дефіциту, що створює додатковий сукупний 
попит на товарних ринках. Зростання державних видатків розглядається 
Кейнсом як найбільш зручний спосіб збільшення ефективного попиту на період 
економічної кризи та депресії. Держава бере на себе функцію забезпечення 
сумісності ефективного попиту з повною зайнятістю. В якості важливого 
доповнення до бюджетної політики була запропонована фінансово-кредитна 

політика. На думку представників кейнсіанської школи зміни у фінансовій 
пропозиції шляхом додаткової емісії або інших інструментів дозволяють 
впливати на рівень процентних ставок. 

 В цілому, як показав досвід, ідея активної участі держави у період 

економічної кризи через механізм збільшення бюджетних видатків показала 

свою результативність. Починаючи з 40-х до першої половини 70-х років XX 

ст. ідеї Кейнса займали домінуючу позицію в урядових та академічних кругах 

промислово розвинутих країн світу. Цікаво, що саме Кейнсу належала ідея 

створення Міжнародного валютного фонду (МВФ), як інструменту надання 

додаткової недорогої міжнародної фінансової допомоги країнам, що 

тимчасово потрапили в економічну кризу, але виключно на запропоновані ним 

цілі та заходи. 
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З середини 70-х років XX ст. домінуюча ідея стимулювання сукупного 

попиту, що супроводжувалося збільшенням доходів домогосподарств призвела 

до мультиплікативного ефекту та формування у розвинутих країнах 

суспільства споживання. Холодний душ для цієї ідеології вчинила лише 

світова енергетична криза. Ціновий пік на енергоресурси, які входять до 

собівартості майже усіх товарів, спричинив справжній шок на споживацьку 

психологію середнього класу капіталістичної системи. Екстенсивний шлях 

розвитку за рахунок збільшення обсягів видобутку та зменшення собівартості 

енергетичних ресурсів (ефект масштабу), що забезпечували олігопольні 

транснаціональні нафтові компанії («нафтові сестри») виявився 

безперспективним, особливо на фоні «бунту» урядів країн - володарів покладів 

вуглеводнів на Близькому Сході. Ці країни, які згодом об’єдналися в 

організацію ОПЕК, чітко усвідомили, що державний контроль за 

використанням енергетичних ресурсів нафти та газу має набагато 

привабливішу роль ніж вільний ринок і трансфер технологій. У більшості країн 

ОПЕК видобуток нафти та газу здійснюється державними компаніями.  

Вихід світової економіки з кризи довоєнних років та відновлення 

економічної активності у післявоєнний період за рахунок активної участі 

державної політики, міжнародної фінансової допомоги та відновлення 

конкуренції (замість монополій на олігопольна структуру)  відновив темпи 

економічного зростання промислово розвинутих країн світу. Технології 

енергоефективності стали драйверами зменшення виробничих витрат та 

збільшення прибутків корпорацій. Бурхливий розвиток засобів зв’язку дозволив 

оперативно реагувати на поточні зміни попиту та пропозиції, що відобразилося 

на ефективності бізнес процесів функціонування ринків, що зрештою відновило 

довіру до ринкового механізму як саморегулятора. 

Проте в цих умовах необхідність державного втручання в економічну 
діяльність знову зазнала критичного погляду. Представники неолібералізму 

відновлюючи позиції історичних попередників на противагу кейнсіанській 
«теорії попиту» запропонували «теорію пропозиції». Не наважаючись повністю 
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відкинути запропоновані Кейнсом ідеї, вони запропонували надати обом 
факторам однакової ваги і надати при цьому державі функцію арбітра за 
спостереженням дотримання «правил гри» у ринкових відносинах між 
економічними агентами. Теорія пропозиції припускає довгострокове державне 
регулювання, що спрямоване на стимулювання пропозиції на ринках товарів, 
капіталу та інших факторів виробництва. Наприклад, для забезпечення стійкого 
економічного зростання регулювання пропозиції кредитних ресурсів. Ідеолог 
соціальної ринкової економіки Л.Ерхард вважав, що держава не має втручатися 
безпосередньо в економічну діяльність, але має нести відповідальність перед 
суспільством за ефективність економічної політики, у тому числі за ефективну 
алокацію ресурсів. Така теза, на наш погляд, означає те, що вперше за всю 
історію економічної думки суспільство як інститут стає (або має стати), 

якщо не суб’єктом, то хоча б зацікавленим спостерігачем економічної політики, 
оскільки має конституційні права власності на природні ресурси країни. 

Демократичний вибір у цьому контексті створив прецеденти укладання 
суспільного договору між державою та трудящими, наприклад у найбільш 
чутливих стосовно зайнятості секторах економіки, як це сталося під час 
реструктуризації вугільної галузі між шахтарями та урядами Німеччині та 
Великої Британії. Знайдений компроміс послабив соціальний протест і 
одночасно забезпечив подальший економічний розвиток.  Сучасний приклад 
2019 року - аграрний пакет взаємодії між урядом та фермерами Німеччини 
щодо врахування екологічних вимог у виробництві продовольства. 

Таким чином, хід історичного розвитку економіки виправдав сподівання 
на активну роль суспільства в економічній політиці, перш за все завдяки 
категорії суспільного вибору, яка набуває легітимності завдяки демократичним 
виборам. На цьому шляху, методом проб та помилок були зроблені певні 
висновки, які засвідчили про існування не лише «провалів ринку», але і 
«провалів держави». Але при цьому, події XX ст.  показали, що комуністична 
ідеологія, запропонована К.Марксом, виявила практичну нездатність диктатури 
суспільних інститутів взяти на себе повну відповідальність, а головне 
спроможність, сформувати ефективні механізми справедливої алокації ресурсів. 
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Наприкінці XX ст. – початку XXI ст. світ вступив в епоху глобалізації 
економіки та міжнародної торгівлі. Цей процес спонукав держави до інтеграції 
у різноманітні макрорегіональні торгівельні угоди і навіть до вступу у світову 
організацію торгівлі. Наднаціональні фінансові інститути (Бреттон-Вудські 
організації) та транснаціональні компанії (ТНК) стали відігравати вирішальну 
роль у процесах світового розподілу ресурсів і товарів. Зростання їх ролі стало 
викликом для самих ідеологів їх створення, зокрема призвело до втрати 
лідерства США у світовій економіці. Це поясняю, чому останнім часом стали 
проявлятися та поширюватися ознаки «нового» протекціонізму і, що цікаво, 
така політика стала притаманною для геостратегічних гравців - ініціаторів 
вільної світової торгівлі. Прояви таких рудиментів зрештою підточують 
фундамент сучасної геополітичної системи. Стратегічні політичні союзники 

стають економічними конкурентами. Наразі у наукових колах стало 
поширюватися поняття «глокалізації», тобто одночасне існування процесів 
глобалізації та локалізації торгівлі заради підвищення конкурентоспроможності 
економіки на основі національних порівняльних переваг. 

Загострення глобальної конкурентної боротьби за (дешеві) природні 
ресурси у сучасному світі як ніколи актуалізує проблематику алокації ресурсів 
та механізмів її вирішення. Наразі пошук варіантів контролю та володінням 
такими ресурсами фокусується на країнах зі слабкими інституційними 
спроможностями за їх використанням.  

 «Трагедія ресурсів» (англ. tragedy of the commons), яка в економічній 
теорії відома під різними назвами як «трагедія спільних ресурсів», «трагедія 
громад», «трагедія спільного поля», означає явище, яке пов’язане з протиріччям 
між членами суспільства відносно використання обмежених природних 
ресурсів. Трагедія виникає тоді, коли вільний доступ до спільних економічних 
ресурсів (земельні, водні, енергетичні тощо) та індивідуальні вигоди від їх 
використання призводять до вичерпання запасів, тим самим зменшуючи 
можливість інших членів суспільства і майбутніх поколінь отримувати ці блага, 
хоча витрати на збереження або відновлення запасів, так чи інакше, 
перекладаються на всіх членів суспільства.  
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Одразу зауважимо, що явище «трагедії ресурсів» не слід плутати з 

явищем «ресурсного прокляття» [16].  Трагедія ресурсів, тобто ефективний 

розподіл ресурсів між членами суспільства, має фундаментальний характер і не 

має чітко визначених шляхів вирішення. Натомість варіанти вирішення 

проблеми «ресурсного прокляття», тобто ефективного розподілу прибутків від 

використання ресурсів (зазвичай енергетичних), полягають більше у практичній 

площині і пропонуються економічної наукою. 

На наш погляд, будь хто, обраний у владу не буде справедливо 

здійснювати алокацію ресурсів в інтересах суспільства, оскільки у 

глобалізованому світі регуляторами і мотиваторами дій вже виступають ТНК, 

які через міжнародні фінансові інституції формують економічну політику 

окремих держав, що розвиваються. Такий вплив буде тим сильніший чим 

більше відкритою являється національна економіка. На думку Кейнса, 

бюджетний дефіцит або кредитні ресурси на зовнішніх ринках потрібно 

спрямувати на стимулювання платоспроможного попиту, а не на 

обслуговування зовнішнього боргу.  

Останнім часом стало зрозуміло, що «провали ринку» інколи не 
згладжуються, а навпаки поглиблюються «провалами держави». Сучасні 
висновки стосовно виходу з цієї ситуації спираються на хід історичного 
розвитку економіки, який виправдав сподівання на активну роль суспільства в 
економічній політиці, перш за все завдяки категорії суспільного вибору. Фіаско 
ринку стало зрозумілим ще за часів Великої депресії. Фіаско держави 
виявилося набагато пізніше і проявилося у неспроможності держави 
забезпечити ефективне регулювання ринків природних монополій під час 
лібералізації. Особливо показовими у цьому плані є ринки природного газу та 
електроенергії. Більше того, у глобалізованому світі регуляторами розподілу 
ресурсів вже виступають не спеціально утворені для цього національні 
інститути а міжнародні фінансові інститути, які формують відповідну 
економічну політику окремих держав.   
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Відомий дослідник проблеми спільних ресурсів Г.Хардін вважав, що 
рішення «потребує змін лише у методиці природничих наук, а не у сфері 
людських відносин або розумінні моральності» [17]. Його висновок полягає у 
необхідності зовнішнього контролю, який має забезпечити держава. Таким 
чином, сучасна ліберальна доктрина розвитку економіки стикається з 
необхідністю додаткових механізмів регулювання економічної діяльності. На 
думку Хардіна усі заходи з пошуку ефективних технологій у сільському 
господарстві або у сфері енергоефективності здатні лише відстрочити трагічний 
підсумок антропогенної діяльності. 

Але і тут не все так просто. Б. Кроу у статті «Ще раз про трагедію 

ресурсів спільного використання» [18] шукає відповідь на питання «Quis 

custodiet ipsos custodies?» (Хто буде спостерігати за самими 

спостерігачами?), оскільки існуючи регуляторні органи демонструють лише 

видимість захисту суспільних інтересів. Відповідь на питання «Хто 

контролює володарів ресурсів спільного користування?» полягає у 

наступному – «Ті самі групові інтереси, які на ці ресурси зазіхають!». Усі 

спроби регулювання проходять один і той же цикл. Суспільство дає імпульс  

для створення регуляторного органу на захист своїх інтересів. Після цього 

відбувається діяльність інституцій спрямована на заспокоєння суспільства. 

Як тільки досягнута ситуація спокою, організовані приватні групи 

починають тиск на регуляторні органи з метою просування своїх рішень.  

Цікаво, що Кроу ставить питання «А що може зробити наука у цій 

ситуації?». Зазначимо, що на практиці запропоновані науковими установами 

рішення стосовно прозорого моніторингу ресурсів наражаються на саботаж 

державних органів влади. В такій ситуації асиметричності інформації подолати 

корупцію у розподілі ресурсів в принципі неможливо. Тому Кроу рекомендує, 

що наука має підтримувати рівень «символічної занепокоєності» серед 

суспільства, тим самим зберігаючи увагу до проблематики до того рівня, коли 

адміністративні органи у своїх діях орієнтувалися би на суспільні інтереси, а не 

на інтереси окремих приватних груп.  
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Такий підхід стане першим кроком до розробки «коригуючого механізму 
зворотнього зв’язку» між владою та суспільством. Але при цьому необхідно 
змінити і образ дій економічної науки, оскільки вона не може вже 
обмежуватися розробкою технологій моніторингу ресурсних потоків. Сучасний 
досвід показує, що наука має взяти на себе функції та відповідальність у 
забезпеченні, верифікації та розповсюдженні інформації про рух природних 
ресурсів. Лише таким чином наука в змозі підтримувати високий рівень 
«символічної занепокоєнності» серед тих, хто зацікавлений у справедливому 
розподілі ресурсів і тим самим спонукати регулюючі органи до співробітництва 
заради суспільної вигоди. 

Таким чином, на наш погляд, потрібно чітко розуміти, що роль держави 
та ринку залежить від інституціональної структури економіки. Тут ми стаємо на 
сторону апологетів неоіституціональної теорії, які запропонували «нові 
підходи» до «нових реалій» ринкової економіки.  Перш за все такий підхід 
полягає у піднесенні ролі суспільних інститутів, зокрема у використанні 
державних органів заради суспільних інтересів та окремих індивідуумів (теорія 
суспільного вибору). Іншим основоположними принципом нової теорії є 
перегляд категорії раціональності, який допускає нераціональну та 
опортуністичну (егоїстичну) поведінку економічних агентів та соціальних груп 
(політичних партій, громадських організацій, профспілок тощо). І нарешті 
третім наріжним каменем неоіституціоналістів є категорія трансакційних 
витрат, які в умовах асиметричності інформації не піддаються ефективному 
регулюванню.  Нові теоретичні підходи неоіституціоналістів виводять 
проблематику алокації ресурсів на зовсім інший рівень, а саме у площину 
пошуку балансу інтересів у тріаді держави, бізнесу та суспільства. 

Одразу зазначимо, що відповідь на питання «чи мають інститути 
вирішальне значення для економічного розвитку взагалі і для циклічності 
економічної кон’юнктури попиту та пропозиції зокрема?» не є предметом 
представленого дослідження. Для нас важливішим є пошук ефективних 
механізмів сумісної дії інститутів держави, ринку та суспільства, які наближають 
досягнення мети справедливої алокації ресурсів. Зокрема, в рамках цієї роботи в 
частині розгляду питання нанесення енергетичними компаніями шкоди НПС, нас 
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буде цікавити рекомендація, надана Р. Коузом у роботі присвяченій соціальним 
витратам [19], яка формулюється наступним чином – «слід порівняти вигоди від 
запобігання шкоди зі збитками, які неминуче виникнуть в результаті припинення 
тієї діяльності, яка є причиною збитків».  

Підсумовуючи результати теоретичних пошуків механізмів вирішення 
проблеми оптимального розподілу ресурсів можна констатувати наступне. Якщо 
в країні забезпечена, у тому числі через функцію держави (наприклад, через 
роздержавлення власності), максимально конкурентна (ринкова) економіка то 
роль держави може фокусуватися лише на питаннях безпеки та утриманні 
суспільних благ (хоча і в цій сфері може буди запроваджена приватна власність 
та конкуренція). Якщо країна перебуває в економічній кризі, або країна має 
монопольну (олігопольна) структуру економіки, держава через усі наявні 
інструменти, яких цілком достатньо, має забезпечити ефективність 
(справедливість) алокації ресурсів. При цьому, «фіаско ринку» у жодному разі не 
може поглиблюватися проявами «фіаско держави». Якщо це станеться, це буде 
означати настання ще невідомого економічній науці явища «фіаско суспільства».  

Хоча відповідь економістів і тут може бути знайдена у певних 
рекомендаціях,  наприклад  щодо укладання нового «суспільного договору». 
Але проблема постає знову і знову у новому ракурсі - «А що саме має стати 
предметом такого договору?» Очевидно, що зміст нового суспільного договору 
має включати перегляд переліку суспільних благ, що певною мірою передбачає 
повну або часткову відмову від неоліберальної доктрини регулювання. До 
теперішнього часу загальновизнаними елементами суспільних благ вважаються 
природні ресурси (моря, річки, суша, ліси тощо), а також певні послуги 
держави (оборона, безпека, захист довкілля, інколи освіта та медицина тощо). 
Натомість суспільство консенсусним рішення може розширити список цих благ 
додавши елементи соціального захисту [20]. Наприклад, стосовно економічної 
доступності до джерел енергії. Легітимність такого розширення може бути 
закріплена, наприклад, у розширенні прав людини, викладених в конституції 
кожної окремої держави. 
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В умовах децентралізації цей процес може бути розпочатий на рівні 

територіальних громад зі створення кооперативних інститутів, які набувають 

вже поширення у розвинутих країнах світу. Наприклад, енергетичні 

кооперативи самі вирішують оптимальну структуру енергозабезпечення за 

рахунок включення місцевих джерел енергії, зрештою уникаючи цінового 

диктату централізованих енергетичних монополій. Інший напрямок, це 

віднесення до суспільних благ товарів (послуг), що виробляються на так званих 

стратегічних державних підприємствах («так званих» тому, що ця категорія не 

визначена в економічній теорії і в правовому полі). Саме така невизначеність 

створює ризики приватизації цих активів, при чому незалежно від того, чи 

прозоро вона буде проводитися. При цьому, очевидність теперішньої втрати 

таких суспільних благ не компенсується впевненістю у суспільних вигодах у 

майбутньому, незалежно від обрання методики оцінки вартості таких активів, 

оскільки зазвичай ця вартість є заниженою через те, що зовсім не суспільство 

визначає рівень капіталізації своєї власності. Світовий досвід показує різні 

приклади суспільного вибору.  

Наприклад, з моменту проголошення незалежності України держава 

ініціювала формування ринкової економіки через корпоратизацію та 

приватизацію державних підприємств реального сектора економіки країни. На 

сьогодні цей процес значною мірою завершено, і хоча держава до цього часу ще 

має наміри продовжити приватизацію, але ідеологію останньої має формувати 

прагнення до соціалізації суспільного та економічного розвитку [21]. В іншому 

випадку цілком можливе потрапляння в інституційну пастку трансформації 

прав власності, оскільки питання перерозподілу прав власності стає питанням 

приватизації суспільних благ. 
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1.2. Виявлення закономірностей та особливостей зміни енергетичних 

парадигм   

Енергетичні ресурси завжди відігравали значну роль у розвитку людської 
цивілізації, займаючи, напевне, друге місце у списку джерел життєдіяльності 
після продовольства. Потреби у приготуванні їжі, обігріву, освітлення, 
пересування тощо завжди відносилися до первісних потреб людини, для 
задоволення яких потрібна енергія. Природна енергія сонця, вітру, води, 
деревини завжди слугувала людям найдешевшим ресурсом незалежно від 
способу їх суспільної організації, державного устрою, економічних формацій та 
рівня технологічного розвитку.  

Але, як сталося, що у XXI ст. ця енергія (трансформована у форму 
електроенергії) у розвинутих країнах світу стала найдорожчою порівняно з 
іншими видами енергії (вугілля, нафти, газу, не кажучи вже про ядерну 
енергію)!? Чому взагалі з’явилися поняття «енергетичної бідності» та проблема 
«доступності енергетичних ресурсів»!? Чому у багатьох країнах світу 
пересічний громадянин поставлений перед дилемою – витрачати свій бюджет 
на продовольство чи на енергію!? Чому лібералізація енергетичних ринків 
призводить до збільшення, а не до зменшення цін на енергетичні ресурси!? І 
зрештою, чому локальне забруднення повітря у мегаполісах та глобальна зміна 
клімату почали хвилювати світову спільноту більше ніж задоволення первісних 
потреб в енергії!? Адже до початку XXІ ст. ці проблеми взагалі не турбували 

людство. Невже всі ці прояви відповідають очікуванням суспільства від 
проведення (нео)ліберальних реформ? 

Цей сукупний суспільний запит, який охоплює далеко не повний перелік 
нез’ясованих, а частково і розглянутих економістами питань залишається поза 
належної уваги дослідників, ми можемо назвати як «енергетичний парадокс» 
сучасної цивілізації. Очевидно, що пояснення цього феномену полягає у 
з’ясуванні невивчених закономірностей формування та зміни енергетичних 
парадигм, кон’юнктури ринків енергоресурсів, а не лише у розгляді питання 
еволюції наукових поглядів на роль держави та ринку у вирішенні проблеми 
алокації ресурсів.  
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Глобальні трансформації індустріального розвитку у західній традиції 

економічних досліджень часто ідентифікують як промислові революції, 

періодизація яких представлена на рис. 1.2. 

 

Рис.1.2. Періодизація промислових революцій і технологічних укладів 

Джерело: узагальнено та складено автором. 

Перша промислова революція (Велика індустріальна революція) – перехід 

від ручної праці до машинної, від мануфактури до фабрики, що спостерігався у 

провідних державах світу в XVIII–XIX ст. Основною рисою промислової 

революції стала індустріалізація – перехід від переважно аграрної економіки до 

промислового виробництва. Як вважав Д.Хікс, головними факторами 

промислової революції були [22]: формування інститутів, що захищають 

приватну власність і контрактні відносини, зокрема ефективної правової 

системи; високі темпи розвитку торгівлі; формування факторних ринків, у 

першу чергу ринку землі; широке застосування найманої праці та неможливість 

використання примусової праці в широких масштабах; розвиток фінансових 

ринків і низький рівень позичкового відсотка; розвиток науки і технологій.  
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Дещо інший погляд на причини першої промислової революції 

вироблений у працях економічних істориків: І.Валлерстайна, К.Хілла, Ч.Вілсона, 

Ж.Берж’є та ін., на думку яких ключову роль зіграла система протекціонізму, 

введена наприкінці XVII ст. Саме така економічна політика забезпечила 

стрімкий розвиток англійської промисловості, незважаючи на конкуренцію з 

боку голландської промисловості [23]. Значно меншу роль у цьому процесі, на 

їхню думку, відіграли фактори, пов’язані з наявністю капіталу. Серед інших 

чинників називаються також: боротьба з монополіями і забезпечення реальної 

свободи підприємництва; негласний суспільний договір між бізнесом і 

суспільством, який гарантував, що вони будуть дотримуватися певних правил 

поведінки. Енергетичним символом промислової революції став  паровий 

двигун Дж.Ватта (1775).  

Друга промислова революція (кінець XIX ст. – початок XX ст.) 

характеризується масовим освоєнням конвеєрного виробництва, широким 

застосуванням нафти, електрики і хімікатів. Початком її вважають 

впровадження бесемерівського способу виплавки сталі в 1860-х роках, а піком 

– поширення конвеєрного способу виробництва. На відміну від першої 

промислової революції, заснованої на інноваціях у виробництві чавуну, 

парових двигунах і розвитку текстильної промисловості, нова технологічна 

революція відбувалася на базі виробництва високоякісної сталі, поширенні 

залізниць, телеграфу, електричної енергії, хімічної промисловості. В епоху 

технологічної революції розвиток економіки був заснований на наукових 

досягненнях, а не просто на вдалих винаходах. Концепцію другої промислової 

революції увів британський соціолог П.Геддес у 1915 р., а в 1970-х роках – вже 

у широкий ужиток – американський економіст Д.Лендіс. Енергетичним 

символом другої  промислової революції стала електрична енергія, способи її 

виробництва, передачі та використання. 
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Третьою промисловою революцією зазвичай називають інформаційно-

комунікаційну революцію – повсюдний перехід у виробництві до 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій, що сприяє 
формуванню постіндустріального суспільства. Автор концепції Третьої 
промислової революції Д.Ріфкін вважає, що на зміну традиційним 
централізованим моделям бізнесу в найближчі півстоліття повинні прийти 
нові структури [24]. На його думку, спадщина першої та другої промислових 
революцій – ієрархічна організація економічної та політичної влади – 

неминуче поступиться місцем горизонтальній взаємодії. Розглядаючи базові 
принципи функціонування такої інфраструктури, Д.Ріфкін показує, які 
перешкоди і можливості лежать на їх шляху в різних спільнотах, країнах і в 
світі загалом. Його бачення третьої промислової революції офіційно прийнято 
ЄС і Китаєм, підтримано ООН, і вже зараз здійснюються спроби реалізувати 
нову економічну парадигму. У третьої промислової революції три 
фундаментальні джерела: широке застосування відновлюваних джерел енергії, 
будівництво енергоощадних «пасивних» будівель, перехід до використання 
водню як акумулятора та енергоносія енергії. 

За спостереженнями Д.Ріфкіна, до 1980-х років почали накопичуватися 
свідчення про те, що друга промислова революція на основі викопного палива 
досягла піку і що антропогенна зміна клімату веде до планетарної кризи. На 
думку Д.Ріфкіна, великі економічні революції виникають в історії тоді, коли нові 
комунікаційні технології зливаються воєдино з новими енергетичними 
системами. Нові енергетичні режими дають можливість здійснювати більш 
взаємопов’язану економічну діяльність, розширюють комерційний обмін, а 
також сприяють більш тісним соціальним взаємовідносинам. Супутні їм 
комунікаційні революції надають засоби організації та управління просторово-

часовою динамікою, обумовленою новими енергетичними системами. 
Наприкінці 1990-х років стало очевидно, що точка сходження 

комунікаційних і енергетичних технологій не за горами. Як зазначає Д.Ріфкін, 
«Новим розподіленим комунікаційним технологіям довелося чекати цілих два 
десятиріччя, щоби перетнутися з розподіленими джерелами енергії і створити 
основу для нової інфраструктури і нової економіки»  
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Незважаючи на те, що концепція третьої промислової революції не 

сформувалася остаточно, вже сформувалися уявлення і про четверту 

промислову революцію [25] – із цим терміном пов’язується німецька приватно-

державна програма «Industrie 4.0», у рамках якої великі німецькі концерни за 

грантової підтримки досліджень федеральним урядом створюють повністю 

автоматизовані виробництва, лінії, вироби на яких взаємодіють один з одним і 

споживачами в рамках концепції Інтернету речей. 

Основним фактором, що визначає циклічність розвитку економіки, є 
нерівномірність інвестиційного процесу. Вона обумовлена, з одного боку, 
нерівномірністю науково-технічного прогресу (НТП), а з іншого – 

наростаючими у процесі становлення нової технологічної структури 
інституційними і ресурсними проблемами, як-от: невідповідність системи 
управління новим технологічним умовам вичерпання потреб суспільства; 
погіршення забезпеченості трудовими і природними ресурсами тощо. 

Існує декілька гіпотез, які пояснюють цей процес, але найбільш повно 
зв’язок економічного розвитку із розвитком енергетики простежено в теорії 
технологічних укладів [26]. Відповідно до неї цикли зміни економічних 
показників обумовлені процесом становлення, зростання, домінування і 
згасання того чи іншого технологічного укладу. Останній являє собою 
сукупність виробництв, що об’єднані технологічним ланцюжком і 
характеризуються єдиним технічним рівнем, пов’язані потоками якісно 
однорідних ресурсів і спираються на загальні ресурси кваліфікованих кадрів та 
загальний науково-технічний потенціал. Закономірність полягає в тому, що нові 
технології потребують залучення у виробничий процес нових ресурсів. 

За останні два с половиною століття спостерігалися шість технологічних 
укладів, часові рамки яких наведено на рис. 1.2. Користуючись термінологією 
технологічних укладів, розвиток економіки можна представити як процес їх 
послідовного заміщення. У кожній країні одночасно співіснує кілька укладів – 

застарілий, домінуючий і новий. Періоди становлення чергових нових і виходу 
на межі свого розвитку попередніх укладів супроводжуються значними 
економічними, соціальними і політичними потрясіннями. 
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Гіпотезу про енергетичні пороги розвитку цивілізації висунув ще в 30-ті 

роки минулого століття Г.Кржижановський [27], а згодом розвинув 

Л.Мелентьєв [28]. На їхню думку, подібні пороги полягають не тільки в 

зростанні енергоозброєності праці, що зумовлює стрибкоподібне збільшення 

продуктивності, а й мають всеосяжне та революційне значення для людства, 

зумовлюючи великі якісні зрушення в його матеріальної культурі. Історія 

налічує п’ять таких енергетичних порогів. На наш погляд, вони стали 

відправною точкою формування відповідних енергетичних парадигм. 

Першим енергетичним порогом стало створення водяного колеса, яке з 

великим ефектом замінило мускульну енергію людини і робочої худоби. 

Другий енергетичний поріг був безпосередньо пов’язаний з переходом від 

ручного мануфактурного до машинного виробництва. Це потребувало 

створення адекватної енергетичної бази, і нею стала універсальна парова 

машина. Використання вугілля та нафти як базисних видів енергоресурсів 

стали ознакою вуглеводневої енергетичної парадигми. 

Третій енергетичний поріг виник на рубежі XIX і XX ст., коли виникла 

потреба у великій концентрації виробництва, яку не могла забезпечити 

малопотужна парова машина. Протиріччя між розвитком продуктивних сил та їх 

енергетичною базою було вирішене завдяки промисловому використанню 

електроенергії. Застосування цього виду енергії сприяло революційному 

перетворенню продуктивних сил і якісному стрибку у продуктивності праці. При 

цьому промислове використання електроенергії зумовило створення і нових 

двигунів – парових і гідравлічних турбін. Їх поєднання з електричними 

генераторами, трансформаторами та лініями електропередач, а також з 

електроприймачами – електричними двигунами, світильниками, 

електротермічними печами – сформувало нову енергетичну парадигму. 

Четвертим енергетичним порогом, що в часі майже збігається з третім, 

стало створення двигуна внутрішнього згоряння. Його безпосереднє поєднання 

з рядом оригінальних робочих машин дозволило створити новий тип мобільних 

установок, що працюють завдяки прямому перетворенню хімічної енергії 
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палива в механічну енергію. На цій основі сформувалася нова енергетична 

парадигма, яка вирішила найважливіше завдання моторизації людського 

суспільства. Промислово-побутове застосування «електричної іскри» і 

«механічного колеса-гусениці» дійсно сформувало новий вигляд людства та 

багато в чому його нову матеріальну культуру. 

П’ятий енергетичний поріг формується у другій половині XX ст. Для 

нього характерне комплексне поєднання ряду напрямів розвитку енергетики: 

використання принципово нового енергетичного ресурсу – ядерного палива; 

подальша централізація енергопостачання аж до створення великих систем 

енергетики; різке підвищення ефективності використання усіх видів енергії; 

суттєве зростання глобальних потоків енергії та ін. Цікаво, що цей 

енергетичний поріг поєднується із застосуванням електромагнітної форми 

енергії для розвитку електроніки.  

Вчення про енергетичні пороги, розкриваючи причинні зв’язки, 

продемонструвало об’єктивний характер розвитку енергетики та її провідну 

роль у прогресі продуктивних сил. 

Наразі всі варіанти розрахунків показують, що в рамках діючої 

енергетичної парадигми використання традиційних джерел енергії, їх ресурси 

будуть значною мірою вичерпані до кінця нинішнього століття за існуючих 

технологічних та економічних можливостій їх видобутку. Причому піки 

видобутку традиційних енергоресурсів припадають на середину століття. Це 

означатиме, що, з одного боку, відбуватиметься вичерпання енергоресурсів, а з 

іншого – зростання попиту та дефіциту на традиційні енергоресурси у 30-х або 

40-х роках нинішнього століття, навіть за умови достатньо поміркованих 

темпах попиту на них (близько 1% щорічно) [29]. 

На наш погляд, наразі формується шостий (поствуглецевий) 

енергетичний поріг, який засновано на конвергенції інформаційно-

комунікаційних та енергетичних технологій, переходу до епохи цифрової 

енергетики [30, 31]. У результаті такої конвергенції формуються активно-

адаптивні системи інтелектуальних енергетичних мереж [32-35].  
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Зважаючи на наведене вище, можна вважати, що закономірність зміни 

технологічних укладів полягає в еволюційній зміні базового енергетичного 

ресурсу та переходу до нової  енергетичної парадигми. 

Енергетичні пороги або переходи слід відрізняти від енергетичних криз. 

Перші зумовлені еволюційним характером об’єктивних змін базисних технологій, 

тоді як енергетичні кризи виникають унаслідок зміни геополітичних та 

кон’юнктурних чинників. Перш ніж констатувати факт настання світової 

енергетичної кризи, необхідно визначити суттєві ознаки самого терміна 

«енергетична криза» та його відмінність, наприклад, від «цінового шоку». Термін 

«енергетична криза» не має загальновизнаного визначення в енциклопедичних 

виданнях. Більшість варіантів тлумачення збігаються у такому: енергетична криза 

– криза, викликана гострим дефіцитом первинних джерел енергії (насамперед 

нафти), що відображає диспропорції між зростанням енергоспоживання та 

обсягами його виробництва. З іншого боку, термін «криза» (від грецької – 

«рішення», «поворотний пункт») трактується сучасними словниками як 

переворот, пора перехідного періоду, злам, різкий або неочікуваний стан, за яким 

існуючі засоби досягнення цілей є неадекватними, внаслідок чого виникають 

непередбачувані ситуації. Відповідно економічна криза проявляється в різкому 

порушенні рівноваги на ринку. Відбувається не просто перманентна зміна 

кон’юнктури, а переміна, що має дискретний характер. 

Традиційна експертна думка вважає, що у новітню історію відбулося дві 

енергетичні кризи, обґрунтовуючи їх настання стрімким зростанням цін. 

Перша (нафтова) енергетична криза (1973–1974 рр.) виникла через 

картельну змову Організації експортерів нафти (ОПЕК) знизити квоти на 

видобуток нафти як інструмент «нафтового ембарго» союзникам Ізраїлю в арабо-

ізраїльській війні (США, Канада, Велика Британія, Нідерланди, Японія та ін.). 

Зростання ціни нафти протягом цього періоду відбулося у декілька (!) разів – з 3 

до 12 дол. США за барель. Акцентуємо увагу, що це сталося не через прояв 

закономірної циклічної еволюції співвідношення ринкових факторів попиту та 

пропозиції (рівня запасів, радикальної зміни технологій, інвестицій тощо). 



72 

 

Цю тезу доводять результати досліджень структури світового ринку 

нафти, які найбільш повно представлені у відомій хрестоматійній публікації 

Д.Єргіна (1991 р.). Сучасний сплеск інтересу до нафтового ринку спричинив 

чергове перевидання цієї книги у 2016 р. [36]. Автор наводить періодизацію 

розвитку інституційної структури ринку нафти та характеризує особливості 

нафтових криз другої половини XX ст. Актуальний погляд автора щодо 

сучасних подій та перспектив розвитку енергетики у XXI ст. викладений у 

монографії [37]. У книзі Ж.-М. Шевальє [38] детально аналізуються події, що 

відбулися на ринку нафти в період з 1970 р. по 1973 р і певною мірою 

розкриваються явні та приховані причини першої енергетичної кризи. 

Особливість роботи полягає в тому, що об’єктом свого дослідження Ж.-

М.Шевалье зробив діяльність трьох головних рушійних сил, які діють на 

світовому нафтовому ринку: міжнародних нафтових корпорацій («сім сестер»), 

істеблішменти країн-експортерів і країн-імпортерів нафти. Іншою відомою 

публікацією стала книга К.Т’югендхета та А.Гамільтона [39], яка з’явилася на 

порозі вже другої світової енергетичної кризи. Ґрунтовний історичний екскурс 

автори завершують критичним аналізом діяльності «хижацької» природи 

міжнародних нафтових компаній. Перелічені публікації достатньо повно 

описують історію структурних змін нафтового ринку, проте стосовно лише 

певного етапу його розвитку, який звершився в середині 1980-х років. 

Для нафтової ери головним питанням стало визначення періоду так 
званого піку нафти (піку видобутку), який обґрунтував геофізик Меріон Кінг 
Хабберт [40]. До теперішнього часу з надр Землі вилучено до 20% потенційних 
запасів нафти і близько 10% запасів газу. За такої ситуації зарано стверджувати 
про глобальне вичерпання цих природних запасів, оскільки технології розвідки 
та видобування постійно удосконалюються. І тим не менше, як і передбачав 
Хабберт, пік видобутку нафти у США відбувся ще у 1971 р. Асоціація з 
дослідження піку нафти та газу (ASPO) доводить у своїх розрахунках, що пік 
світового видобутку відбувся восени 2004 р. Інші більш оптимістичні дослідники 
відкладають момент «піку нафти» на більш віддалену перспективу – до 2030 р. 
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Друга (нафтова) енергетична криза (1979–1980 рр.) також була 
обумовлена політичним фактором, коли у відповідь на ісламську революцію в 
Ірані у 1979 р. США відмінили державне регулювання цін на нафту. Ціна нафти 
у цей період номінально зросла з 15 до 35 дол. США за барель, тобто більш ніж 
удвічі. Лише у 1986 р. ціна на нафту знизилася до 10 дол. США за барель. У 
цих умовах ринок нафти зазнав різкої дестабілізації та дезінтеграції: 
почастішали випадки порушення нафтопостачання до країн-імпортерів; 
збільшилася волатильність цін і діапазон їх коливань; збільшилася кількість 
компаній, що здійснювали операції з нафтою. 

Зауважимо, що дослідники зійшлися щодо ідентифікації лише першої та 
другої нафтових енергетичних криз, які мали глобальні наслідки і позначилися 
на розвитку світової економіки. При цьому в обох випадках енергетичні кризи 
була викликані не об’єктивною (закономірною, еволюційною) зміною попиту 
та пропозиції, а створенням штучного дефіциту пропозиції нафти на ринку 

через політичні фактори. Після першої та другої енергетичних криз 
визначальними чинником упередження неочікуваного дефіциту та різкого 
порушення рівноваги на ринку нафти став вважатися фактор зміни стратегічних 
запасів нафти у США. Короткострокові можливості регулювання пропозиції на 
найбільшому ринку споживання були поставлені на противагу можливим 
картельним угодам ОПЕК. 

Якщо розглядати всю історію нафтової епохи, можна ідентифікувати три 

енергетичні кризи, причому зазначені дві кризи можна вважати лише двома 

послідовними фазами другої глобальної енергетичної кризи (рис.1.3). На наш 

погляд, ціновий тренд світового ринку нафти однозначно свідчить про  третю 

енергетичну кризу, яка відбулася майже непомітно для світової спільноти. 

Зауважимо, що перша енергетична криза на початку нафтової лихоманки була 

спричинена стрімким зростанням попиту в умовах обмеженої пропозиції, тобто 

мала чинники виключно ринкової природи. Дві інші виникли через штучно 

створений дефіцит пропозиції (друга) та профіцит попиту (третя). 
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Рис. 1.3. Динаміка цін на світовому ринку нафти, дол. США за барель 

 

Третя енергетична криза (2000–2015 рр.), яка, підкреслимо, залишилася 

непоміченою широким колом дослідників, характеризується стрімким 

зростання цін починаючи з 2003 р. і також певною мірою була викликана 

політичними та економічними санкціями проти Ірану, але головним чином 

сталася внаслідок збільшення обсягів ринку «паперової» нафти. Останній 

фактор мав набагато більшу вагу і мало чого спільного із економічним 

розвитком, інвестиціями у розвідку родовищ або зміною запасів. Тож чинником 

третьої енергетичної кризи, яка також мала дві фази (розділені фінансово-

економічною кризою 2008 р.), можна вважати створення фінансовими 

посередниками штучного профіциту (завищеного, спекулятивного) попиту на 

нафту через фінансові фактори. Цікаво, що перша декада XXI ст. 

характеризувалася найбільшими обсягами видобутку нафти за всю новітню 

історію (рис.1.4). Така ситуація зумовлена дією ще одного парадоксу, який 

можна назвати як «віртуальний ефект енергетичного попиту» 
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Рис.1.4. Динаміка світового видобутку нафти 

Джерело: URL: https://www.researchgate.net/publication/41421151_Year_in_review-

EROI_or_energy_return_on_energy_invested 

 

Що стосується часових інтервалів енергетичних криз, то існують два 
варіанти їх ідентифікації. За першим варіантом початком кризи можна 
вважати початок зростання цін, а її завершенням – час стабілізації рівня цін 
або навіть деякого їх зменшення. За другим – початком кризи вважається 
початок зростання цін, а завершенням – повернення цін на докризовий або 
близький до нього рівень. З огляду на перший варіант часовими рамками 
першої енергетичної кризи можна вважати період 1973–1979 рр. (5 років), а 
другої – відповідно 1979–1986 рр. (7 років). З огляду на другий варіант першу 
та другу світові енергетичні кризи, враховуючи спільний політичний характер 
зумовлюючих чинників, можна вважати лише двома послідовними хвилями 
однієї глобальної енергетичної кризи (1973–1986 рр.). Наступний період – 

1986–2003 рр. – можна вважати періодом турбулентності світового нафтового 
ринку. Провідні країни світу почали активно проводити політику 
енергоефективності та залучення у свої енергетичні баланси нетрадиційних та 
відновлюваних джерел енергії. Саме диверсифікація попиту стала 
стабілізаційним фактором на ринку нафти. «Непомітна» в наукових 
дослідженнях третя енергетична криза тривала упродовж 2003–2014 рр. 

%20https:/www.researchgate.net/publication/41421151_Year_in_review-EROI_or_energy_return_on_energy_invested
%20https:/www.researchgate.net/publication/41421151_Year_in_review-EROI_or_energy_return_on_energy_invested
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Історія свідчить, що світова енергетична криза може бути викликана 

локальними явищами, але її наслідки у глобалізованому світі 

розповсюджуються за «ефектом доміно» і завжди мають всеохоплюючий 

характер. Викладене вище дає нам підстави запропонувати таку дефініцію: 

енергетична криза у широкому розумінні – це ситуація на ринку домінуючого у 

(світовому або національному) енергетичному балансі первинного ресурсу, що 

характеризується таким дисбалансом між попитом і пропозицією, внаслідок 

якого ціна на індикативний ресурс зростає у кратному вимірі й утримується 

також до моменту кратного зменшення ціни. Зауважимо, що спектр 

детермінант кон’юнктури нафтового ринку постійно розширюється. Поряд із 

політичними, економічними та технологічними чинниками дедалі більшої ваги 

набувають екологічні. 

Однією з кількісних ознак енергетичної кризи можна вважати кратне 
зростання ціни на індикаторний ресурс, яким на той час (як і дотепер) 
вважається сира нафта. Решту цінових коливань, коли зміна індексу становить 
менше 100%, можна віднести до «цінових шоків». Наприклад, зростання цін, 
яке почалося у 1990–1999 рр., коли Іран окупував Кувейт, а далі почалася війна 
у Персидській затоці, у цінових індексах відобразилося не настільки вагомо, як 
під час першої та другої енергетичних криз, хоча на той час очікування були 
більш песимістичними. 

Після другої енергетичної кризи (1979 р.) почав формуватися 
ресурсозберігаючий тип економічного розвитку з більш економним 
споживанням енергії. Проте темпи споживання електроенергії випереджали 
темпи економічного зростання принаймні в половині країн світу. Так, наприклад, 
у Німеччині до середини 1980-х років споживання електроенергії зростало 
швидше, ніж ВВП [41]. Після цього тенденція змінилася на протилежну, тобто 
на кожну одиницю ВВП споживається дедалі менша кількість електроенергії. Це 
сталося, з одного боку, через зміни у структурі економіки, а з іншого – завдяки 
процесам енергозбереження. Якщо раніше у структурі електроспоживання 
домінувала промисловість, то починаючи вже з 70-х років минулого століття 
стрімко збільшилася частка малих підприємств і домашніх господарств. Отже, 
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наприкінці XX ст. для промислово розвинених країн підвищення 
енергоефективності стало потужним фактором конкурентоспроможності та 
економічного зростання. 

Однак «парадокс Джевонса» показує, що зміна акцентів у бік 

енергоефективності не вирішує проблеми.  Суперечливість проявляється в 

тому, що збільшення питомої ефективності використання енергоресурсу веде 

до абсолютного зростання обсягів попиту (використання) енергоресурсів, а не 

до зниження. «Парадокс Джевонса» означає, що в тій сфері, де зростає 

ефективність, у довгостроковому аспекті споживання зростає ще швидше. 

Економія ресурсів досягається лише на мікрорівні, тоді як на макрорівні 

сукупний енергетичний попит зростає, що врешті-решт впливатиме на 

збільшення цінових індексів на глобальних енергетичних ринках. Цей 

зворотній ефект проявляється із різною інтенсивністю для розвинених країн та 

країн, що розвиваються. В новітню історію справедливість парадоксу Джевонса 

для всіх моделей неокласичного економічного зростання довели Д.Хаззум і Л. 

Брукс (постулат Хаззум-Брукса). Безпосередньо технологічно неможливо 

подолати «ефект рикошету», оскільки це лише інша назва зростання. Це 

драйвер зростання, але одночасно і драйвер знищення ресурсу. Зростання 

ефективності збільшує швидкість вичерпання ресурсів і може збільшувати їх 

монетарну вартість, підвищуючи дефіцитність і знижуючи рентабельність. 

Швидкість використання ресурсу  стає фактором  трагедії громад, оскільки 

швидкість вичерпання ресурсу має більш вагоме значення ніж тривалість 

використання ресурсу.  

З іншого боку енергетичний коефіцієнт окупності інвестицій (EROI – Energy 

return on investment) «нових» енерготехнологій зменшується, що свідчить лише 

про  їхнє удосконалення, а не про принципову радикальну зміну (рис.1.5).  

Парадокс проїдання новими технологіями виробництва енергії за рахунок 

використання традиційних енергетичних технологій у сучасній літературі отримав 

назву «енергетичний канібалізм». 

 



78 

 

 

Рис.1.5. Енергетичний коефіцієнт окупності інвестицій 

Джерело: URL: https://www.researchgate.net/publication/41421151_Year_in_review-

EROI_or_energy_return_on_energy_invested 

 

У будь-якому випадку енергетичний коефіцієнт повернення інвестицій 

(співвідношення кількості (вартості) енергії, що видобувається, та кількості 
(вартості) енергії, яку треба для цього витратити (EROI)), постійно 
зменшується. Наразі видобувається від одного до п’яти барелів нафти на 
кожний витрачений для цього видобутку барель ( у Саудівській Аравії, де 
собівартість видобутку найменша це співвідношення становить 10:1), хоча 
півтора століття це співвідношення становило п’ятдесят до одного. У 2006 р. 
EROEI енергії вітру у США та Європі складав 20:1.  

 

https://www.researchgate.net/publication/41421151_Year_in_review-EROI_or_energy_return_on_energy_invested
https://www.researchgate.net/publication/41421151_Year_in_review-EROI_or_energy_return_on_energy_invested
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Автори оприлюдненої у 2017 році доповіді Римського клубу вважають, 
що закінчення ери викопного палива є неминучим. Досить імовірно, що вона 
закінчиться швидше, ніж передбачалося раніше. Вартість чистої (сонячної та 

вітряної) енергії зменшується з кожним роком, а її виробництво збільшується в 
рази. Зростання попиту на нафту зупиниться до 2020 року, а, якщо правий 

стенфордський дослідник Т. Себа, перехід на ВДЕ може статися вже до 2030 

року. Величезні поклади нафти і газу так і залишаться в землі. Втрачений 
прибуток оцінюються в діапазоні від шести до двадцяти трильйонів доларів. 
Нафтогазовий сектор стає величезним «міхуром», який може повністю 
знецінитися за кілька років. Деякі аналітики і банківські структури вже 
попереджають клієнтів про неприйнятні ризики вкладення в проекти розвитку 
нафтогазової інфраструктури. 

Отже найближчим часом концентрація зусиль світової спільноти буде 
зосереджена на досягненні спектру цілей сталого розвитку в частині 
енергетичної сталості, безпеки та економічної доступності до традиційних 
та відновлюваних джерел енергії. Для кожної країни така постановка 
завдання створює виклик для внутрішньої політики в частині формування 
відповідних імперативів національної енергетичної політики. 
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1.3. Встановлення імперативів та визначення детермінант 

енергетичної політики  

Головною передумовою появи концепції сталого розвитку стали 
радикальні геополітичні зміни, що відбулися у постколоніальну епоху, 
особливо після другої світової війни. Якщо раніше зоною економічного 
зростання були лише країни Європи, Північної Америки, нових азійських 
тигрів Індії та Китаю, то тепер незалежні держави майже всього світу також 
отримали можливості соціально-економічного розвитку. Модель розвитку 
розвинених країн світу заснована на інтенсивному ресурсозберігаючому типу 
економічного зростання. Тривалий час вважалося, що тільки ефективність 
економічної системи забезпечує рух до загального добробуту і, зрештою, до 
подолання нерівності та несправедливості як для окремої країни, так і загалом. 
Однак на практиці промислово розвинені країни досягали успіху за рахунок 
збільшення екстенсивного використання природних ресурсів, у тому числі  
через обмежений доступ до них країн, що розвиваються. Таке явище можна 
охарактеризувати як «постколоніальний синдром». 

Тут ми стикаємось з проблемою пошуку ефективної моделі взаємодії  
тріади ринку, держави та суспільства у напрямі сталого розвитку. «Парадокс 
розвитку» полягає в тому, що протягом останніх 50-ти років значне збільшення 
глобального економічного зростання і технологічних інновацій 
супроводжується зростанням глобальної нерівності в добробуті і 
розбіжностями в показниках розвитку різних країн. Проблеми зміни клімату 
вже не можливо вирішувати поза контекстом вирішення інших проблем: 
бідності, відсутності якісного продовольства, питної води, доступності та 
безпечності енергопостачання, гідної освіти, медицини тощо. Вирішення цих 
проблем потребує певних альянсів у тріаді ринку, держави та суспільства. Але 
при цьому як раз у той момент, коли вирішення проблеми потребує активної 
ролі державних інститутів та громадських організацій зростає блокуюча роль 
ринкової влади [42]. Невже, зрештою формування таких альянсів завжди 
означатиме, що «третій зайвий»? Якщо знову ж таки згадати, про 
приватизацію суспільного блага,  яка проводиться  в альянсі державно-
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приватного партнерства… Невже, апріорі неможливість досягнення 
оптимальних по Парето рішень передбачає досягнення інтересів одних 
інститутів за рахунок інших? Відповідь на ці питання, на наш погляд, полягає у 
першочерговій постановці питання, а саме у чіткому визначенні системи 
імперативів відповідної політики, що фіксують ключові інтереси та у 
встановленні пріоритетності їх досягнення. Таким чином, поступово в 
досяжному періоді часу можна задовольнити увесь комплекс інтересів.    

Глобальні мотиви до сталого розвитку формують відповідні завдання 
перш за все для державних інститутів (урядів) країн, що знаходяться у 
фарватері відповідного спільного руху дій. При цьому постає питання пошуку 
діалогу між державними інститутами та бізнесовими колами на  національному 
рівні. Проблеми взаємозв’язку держави та довгострокового економічного 
піднесення у ринковому і трансформаційному суспільстві постають у фокусі 
наукових досліджень [43]. Іншим основним завданням розвитку став захист 
НПС. До кінця ХХ ст. було набуто величезну кількість наукових знань 
стосовно стану НПС, що дало підстави до скептичного ставлення до 
подальшого економічного зростання у глобальному масштабі. Енергетичні 
кризи другої половини ХХ ст. довели, що необхідно змінювати парадигму 
розвитку до більш раціонального споживання енергоресурсів, що у свою чергу 

призвело спочатку до активізації політики енергоефективності у секторах 
кінцевого споживання, а згодом і до включення механізму конкуренції для 
підвищення ефективності у галузях природних енергетичних монополій. 

Отже, концепція сталого розвитку виникла внаслідок інтеграції трьох 
основних поглядів на людський розвиток: економічного, соціального та 
екологічного. Відповідним чином збалансований врівноважений розвиток 
повинен досягатися шляхом вирішення трьох основних завдань: 1) 

економічного – ефективного виробництва, зростання доходів людей та 
подолання бідності; 2) соціального – поліпшення умов та безпеки 
життєдіяльності, а також стану здоров’я людей,  контроль за демографічною 
ситуацією; 3) екологічного – відновлення стану НПС до рівня, що не шкодить 
природним екосистемам та людині. 
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До ключових категорій при визначенні детермінант сталого розвитку 

відносять такі поняття, як рівність, рівновага, збалансованість, стійкість та 

сумісність. Зважаючи на багатоаспектність та багатокритеріальність, завдання 

пошуку оптимального типу сталого розвитку важливою синтетичною 

категорією виступає саме динамічна збалансованість. Вважається, що основою 

такого підходу є визнання паритетності соціальних, економічних та 

екологічних інтересів суспільства [44]. 

Натомість, на наш погляд, зважаючи на різний вихідний соціально-

економічний стан різних країн, такий підхід є несправедливим для найбідніших 

країн, першочерговим завданням яких є прагнення до зростання економічного 

добробуту як передумови для досягнення інших цілей сталого розвитку. Тобто 

кожна країна в рамках загальної концепції має самостійно встановлювати 

національні пріоритети досягнення цілей сталого розвитку на певному етапі 

свого розвитку. Тобто, перш ніж говорити про однаковість цільових орієнтирів, 

треба забезпечити рівність можливостей їх досягнення, без погіршення інших 

складових системи цілей сталого розвитку. 

Існують різні думки щодо глобалізації, яку розглядають як у 

негативному, так і в позитивному аспектах. На наш погляд, головною 

причиною розходження в думках є різне ставлення до справедливості 

існуючого світового розподілу праці у глобальних ланцюгах створення доданої 

вартості, що обумовлені різними (нерівномірними) абсолютними та 

порівняльними перевагами окремих країн щодо покладів природних ресурсів, 

кваліфікації робочої сили, концентрації капіталу тощо. Наразі такі ланцюги 

формуються переважно в рамках транснаціональних корпорацій (ТНК). Розмір 

цього міжнародного виробництва наростав поступово, але в 80-х роках ХХ ст., 

очевидно, було пройдено певний рубіж, після якого «кількість перейшла в 

якість, причому це була вже зовсім нова якість» [45]. 
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Саме на цей період (кінець 1970-х – початок 1980-х років) припадають 

доповіді Римському клубу, де було представлено найголовніші тенденції 

використання людством природних ресурсів планети. Після публікації цих 

досліджень стало зрозуміло, що загострення глобальної екологічної проблеми 

обумовлено процесом глобалізації та розширенням діяльності ТНК, які ставлять 

за мету своєї діяльності отримання надприбутків, проте вони не обтяжені будь-

якими соціально-екологічними зобов’язаннями. 

Формуючи сучасний теоретично обґрунтований погляд на глобалізацію, 

автори вже згаданої доповіді Римського клубу у 2017 р. відзначають таке. 

Д.Рикардо розробив теорію відносних переваг, що використовується 

ліберальними економістами Світової організації торгівлі (СОТ) та 

Міжнародного валютного фонду (МВФ) як один з основних аргументів для 

просування глобальної політики. Але Д.Рікардо відштовхувався від статичності 

капіталу та праці. В умовах вільного руху капіталу завжди виграє країна, що 

має абсолютну перевагу. Тут автори стають на бік країн, які з більшою 

вірогідністю піклуватимуться про загальне благо на відміну від ТНК. 

Незважаючи на низку міжнародних конвенцій, штрафні санкції, що 

накладаються на ТНК за шкоду, заподіяну НПС у рамках міжнародного права, 

абсолютно незіставні з реальною вартістю ліквідації наслідків зростаючої 

кількості техногенних катастроф. Це обумовлено насамперед 

взаємопов’язаністю екосистем, тоді як ліквідовуються лише прямі, видимі 

локальні наслідки. 

Незважаючи на зібрану потужну доказову базу щодо чинників 

глобальних змін, учасники екологічного конгресу в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) не 

дійшли згоди щодо рішучих спільних дій та розробки науково обґрунтованої 

дорожньої карти сталого розвитку, обмеживши порядок денний прийняттям 

політичної декларації. Втім, конгрес у Ріо-де-Жанейро відзначився позитивним 

контекстом, оскільки вперше визнав проблему на рівні політичних лідерів 

більшості країн світу, що вже само собою відзначило новий етап розвитку 

світової цивілізації. Разом із тим не можна не зазначити і те, що він не 
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виправдав надій фахівців і – що особливо небезпечно – породив певні ілюзії. 

«Вони певною мірою заспокоїли суспільну думку і перевели зусилля в межі 

чисто практичних локальних заходів, звичайно, дуже важливих, але нездатних 

якісно змінити планетарну екологічну обстановку і скільки-небудь істотно 

знизити ризик катастрофічного розвитку подій» [46]. 

З початком третього тисячоліття принципи сталого розвитку знову 

привертають увагу в частині їх актуалізації та деталізації, зокрема: 

1) регулювання чисельності та міграції населення планети. Домінуючою 

концепцією стає позиція стримування та обмеження природного приросту 

населення, пропорційність вікової структури, вирівнювання щільності 

населення по країнах світу. Реалізація національної соціально-демографічної 

політики має бути спрямована на регулювання основних показників 

демографічного розвитку і збільшення населення з темпами, які відповідають 

національним можливостям; 

2) розширення високотехнологічних виробництв, поступова відмова від 

ресурсо- та енергомістких технологій. Структурна перебудова всієї економіки 

має бути спрямована на користь глибоких і маловідходних технологій. 

Підвищення глибини переробки ресурсів має супроводжуватися економією 

енергії та енергоефективністю технологій поряд із поширенням використання 

нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії; 

3) формування принципово нових підходів до раціонального 

природокористування, що ґрунтуються на сучасних досягненнях науки і 

технологій, з метою максимальної економії природних ресурсів, включаючи 

водні ресурси. Перехід до політики запобігання зміни клімату, зміна 

традиційних технологій землекористування, збільшення виробництва 

екологічно чистого продовольства та покращення стану повітря; 

4) зміна філософії споживацького суспільства, перехід до формування 

свідомості самозбереження із розумним обмеженням рівня споживання; 

5) постійний діалог та активне міжнародне співробітництво у вирішенні 

глобальних проблем 
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Протягом останніх 20 років світ побачив багато цікавих як теоретичних, 

так і прикладних робіт, де окреслюються головні напрями і навіть конкретні 

механізми переходу до сталого розвитку [47-50]. Головний висновок, який 

випливає з огляду наведених вище робіт, на наш погляд, полягає в тому, що 

майже неможливо врахувати всі взаємозв’язки в екосоціосистемах. Проте, 

незважаючи на це, чи не єдиним знаряддям побудови сталої економіки 

вважається «миттєве реагування на будь-які зміни», тобто боротьба із 

наслідками замість виявлення та управління чинниками. Але географічний 

простір неможливо змінити миттєво, а взаємопогодження ентропії та 

негентропії (міри хаотичності та упорядкованості) взагалі є марною справою, 

бо їхні співвідношення регулюються поки що невідомими нам силами. 

Головною спільною ознакою останніх робіт, присвячених сталому 

розвитку, на наш погляд, є дедуктивний розподіл на складові частини процесу 

коеволюції природи і суспільства з наступним пошуком трендів їхнього 

розвитку. Натомість антропоцентристська позиція суспільства в такій коеволюції 

не підлягає радикальній зміні, оскільки за основу переходу до сталого розвитку 

не беруться показники ВВП, який поки що не може вироблятись інакше, ніж за 

рахунок природних ресурсів. Натомість застосовуються показники, що 

відображають якість життя та ефективність ресурсів. 

Узагальнюючи результати наукових досліджень щодо концепції сталого 

розвитку, на наш погляд, можна стверджувати, що дійсно були запропоновані 

численні методологічні підходи щодо переходу людства до такого розвитку. 

При цьому спостерігається дуже широкий, інколи надто суперечливий, спектр 

підходів, крайніми варіантами яких є: ідея «автотрофності» людини, тобто 

можливості створення цілком штучної, незалежної від стану біосфери 

цивілізації (формула «людина є господарем природи»), де природа буде 

підпорядкована людині, та протилежна їй ідея «вписування» людини в природні 

закономірності розвитку біосфери (формула «людина як частка біосфери має 

підпорядковуватися законам природи»). 
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Фіксуючи цю позицію, повернемося до конкретних рішень міжнародної 

спільноти, а саме до Конференції з навколишнього середовища і розвитку ООН, 

яка відбулася 1992 р. у Ріо-де-Жанейро. Ця конференція набула історичного 

значення і отримала символічну назву – «Саміт Землі», оскільки вперше 

розглядала оточуюче середовище та соціально-економічний розвиток як 

взаємопов’язані сфери. Документ «Порядок денний на XXI століття» 

розглядався як програма міжнародного співробітництва, в якій сталий розвиток 

пов’язується із використанням стратегічного потенціалу кожної країни для 

досягнення таких цілей: високої якості навколишнього середовища 

задоволенням потреб людей та досягненням сталого збалансованого розвитку 

протягом тривалого періоду [51,52]. 

Знаменним є те, що саме на Саміті Землі було прийнято Рамкову 

конвенцію ООН зі зміни клімату (РКЗК ООН) – міжнародний договір, 

спрямований на стабілізацію та зменшення концентрації парникових газів (ПГ) в 

атмосфері до рівня, який не допускав би небезпечного впливу на клімат Землі.  

Згодом, у 1997 р., було укладено Кіотський протокол до РКЗК ООН, тобто 

встановлені кількісні зобов’язання  країн щодо скорочення викидів ПГ. 

Усвідомлюючи необхідність оновлення підходів та нових механізмів 

надання допомоги найбільш бідним націям, у 2000 р. на Саміті Тисячоліття 

держави – члени ООН ухвалили Декларацію тисячоліття ООН та нові основні 

цілі, які отримали назву Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ). Мета ЦРТ – надання 

світовій спільноті кількісних орієнтирів сталого розвитку шляхом поліпшення 

соціальних і економічних умов в найбідніших країнах світу. У Декларації 

тисячоліття ООН було представлено вісім цілей. Відповідно до цих цілей 

Всесвітня енергетична рада (ВЕР) запропонувала три імперативи енергетичної 

політики, які отримали назву «енергетична трилема» (рис. 1.6). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


87 

 

 
 

 

Рис. 1.6. Енергетичні імперативи серед Цілей Розвитку Тисячоліття  
Джерело: складено автором за даними ООН та ВЕР. 

Рух до цілей сталого розвитку відбувається нерівномірно. У той час, як 

одні країни вже багатьох із них досягли, інші навіть не приступали до жодної. 

Серед країн, які досягли значного прогресу на цьому шляху, – Китай (де 

кількість бідного населення знизилася з 452 до 278 млн) та Індія. Ці країни 

сформували власну модель використання внутрішніх і зовнішніх факторів 

розвитку. Регіони ж, які найбільше потребують змін, такі як країни Африки, все 

ще повинні вдатися до радикальних змін для підвищення якості життя 

населення. Адже вони знизили рівень бідності приблизно лише на 1%. 

Модернізація парадигми сталого розвитку відбулася на Конференції ООН 

зі сталого розвитку (20–22 червня 2012 р.) – через двадцять років після 

Конференції ООН з навколишнього середовища в Ріо-де-Жанейро. Цю 

конференцію символічно назвали «Ріо+20», вона підтвердила політичну 

прихильність глав держав і урядів, світового громадянського суспільства усім 

принципам декларацій зі сталого розвитку, ухвалених у Ріо-де-Жанейро (1992 

р.) та Йоганнесбурзі (2002 р.). Одночасно Конференція «Ріо+20» запропонувала 
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більш комплексний і системний підхід до проблеми сталого розвитку, 

визначила його інституційні рамки, що сприятимуть більш збалансованій та 

ефективній інтеграції всіх компонентів сталого розвитку (соціального, 

економічного, екологічного) на основі цілісного підходу на всіх рівнях 

(глобальному, національному, регіональному). Генеральний секретар ООН 

назвав «Ріо+20» «перемогою принципу багатосторонності», досягнутої в 

результаті переговорів. У рамках цього принципу відбулося зміщення акцентів: 

найбільшим глобальним завданням сучасності та необхідною передумовою 

сталого розвитку світу оголошено викорінення бідності. Конференція «Ріо+20» 

підтримала Глобальну ініціативу ООН щодо забезпечення загального доступу до 

джерел енергії. Було прийнято рішення збільшити частку ВДЕ у світовому 

енергоспоживанні у 2020 р. – до 20%, а у 2030 р. до 30%. 

Конференція ООН закликала всі країни світу докорінно змінити існуючі 

марнотратні (нестійкі) моделі споживання і виробництва. Вона визнала 

необхідність прийняття концепції життєвого циклу і подальшого розроблення і 

реалізації стратегій, покликаних досягти ресурсозберігаючого споживання і 

виробництва, а також екологічно чистого видалення відходів. 

Нова парадигма сталого розвитку, згідно з підсумковим документом 

Конференції «Ріо+20», передбачає інклюзивне і справедливе економічне 

зростання, створення більш широких можливостей підвищення базових 

стандартів життя для всіх, скорочення нерівності та заохочення соціальної 

справедливості, підвищення стійкості екосистем перед новими викликами. 

Отже, на Конференції «Ріо+20» дано нову, а саме гуманістичну 

інтерпретацію парадигми сталого розвитку. Заключний документ 

Конференції ООН зі сталого розвитку «Майбутнє, якого ми хочемо» декларував 

прихильність глав держав і урядів і представників громадянського суспільства 

до побудови справедливого і демократичного суспільства, орієнтованого на 

всебічний прогрес і гармонію з природою. Отже, Конференція ООН «Ріо+20» 

мобілізувала глобальний рух до глобальних змін, запустила процес «Великого 

перелому» XXI ст. [53]. 



89 

 

У 2014 р. Організація з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

підготувала доповідь «Більш ефективна співпраця з метою розвитку», що 

характеризує значущі питання Першої зустрічі високого рівня Глобального 

партнерства щодо ефективного співробітництва стосовно сприяння розвитку, 

яка відбулася в Мехіко 15–16 квітня 2014 р., і є важливим етапом в обговоренні 

цілей міжнародного розвитку після Форуму в Пусані у 2011 р. Доповідь, 

заснована на даних 46 країн, демонструє, що, незважаючи на світову 

економічну кризу, прагнення до продовження реформ у сфері сталого розвитку 

залишається значимим і донорам вдалося досягти прогресу в критичних 

зобов’язаннях. Міжнародні організації та національні уряди стають більш 

транспарентними, фінансові потоки допомоги – більш прозорими, але потрібно 

ще багато чого зробити для досягнення ЦРТ після 2015 р. [54].
 Наприкінці 2015 

р. ООН підбила підсумки програми розвитку. Згідно з опублікованим звітом 

вдалося досягти значних успіхів і багато поставлених цілей було виконано [55]. 

Нові Цілі сталого розвитку (ЦСР) (англ. – Sustainable Development Goals 

(SDGs)), офіційно відомі як «Перетворення нашого світу: порядок денний у 

сфері сталого розвитку на період до 2030 року» (англ. – Transforming our world: 

the 2030 Agenda for Sustainable Development) прийшли на зміну ЦРТ. 

Встановлених цілей планується досягати з 2015 р. по 2030 р. У підсумковому 

документі 25 вересня 2015 р. 193 країни затвердили 17 глобальних цілей і 169 

відповідних завдань [56], які мають комплексний характер і забезпечують 

збалансованість усіх трьох компонентів сталого розвитку: економічного, 

соціального та екологічного (рис. 1.7). Ключовою зміною стало розширення 

спектру цілей гуманітарного та екологічного характеру, зокрема захисту прав і 

свобод людей та якісного стану екосистем.  
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Рис. 1.7. Енергетичні імперативи серед Цілей Сталого Розвитку 

Джерело: складено автором за даними ООН та ВЕР. 

Робота над досягненням ЦСР розпочалася 1 січня 2016 р. і має бути 

завершена до 31 грудня 2030 р. Однак деякі завдання, розроблені на основі 

раніше укладених міжнародних угод, будуть вирішені, як очікується, навіть 

раніше. Передбачається, що досягнення ЦСР здійснюватиметься відповідно до 

таких положень. 

● Країни самостійно розробляють власні стратегії, плани і програми зі 

сталого розвитку. ЦСР відіграватимуть роль орієнтира, даючи країнам змогу 

привести свої плани у відповідність зі своїми глобальними зобов’язаннями. 

● Досягнення 17 ЦСР і вирішення 169 завдань контролюватиметься і 

відслідковуватиметься за допомогою набору глобальних показників, який буде 

розроблено Міжнародною експертною групою за показниками досягнення ЦСР 

і узгоджено Статистичною комісією ООН (СКООН). Для кожного завдання 

планується розробити приблизно по два показники. Цей набір 
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доповнюватиметься показниками на регіональному та національному рівнях, 

які будуть розроблені державами-членами. 

● У рамках політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку буде 

організовано щорічне вивчення досягнутих результатів і ухвалення подальших 

заходів на основі доповіді про хід досягнення ЦСР. 

● Як передбачено в Аддис-Абебській програмі дій (підсумковому 

документі Третьої конференції з фінансування розвитку), буде організовано 

контроль і огляд засобів здійснення ЦСР, із тим щоб забезпечити ефективне 

використання фінансових ресурсів з метою сприяння здійсненню нового 

порядку денного у сфері сталого розвитку. 

● Механізм сприяння розвитку технологій має забезпечувати задоволення 

потреб країн, що розвиваються, в технологіях і передбачати альтернативні 

варіанти задоволення цих потреб і нарощування потенціалу. З огляду на 

центральну роль технічного співробітництва у забезпеченні сталого розвитку 

країни домовилися про створення такого механізму. 

Першим етапом досягнення нової системи цілей стало розроблення 
національних стратегій, у тому числі й в Україні [57]. Національна доповідь 
«Цілі Сталого Розвитку: Україна», що була оприлюднена у 2017 р., надає 
бачення орієнтирів досягнення Україною ЦСР, затверджених на Саміті ООН зі 
сталого розвитку у 2015 р. У доповіді наведено результати адаптації 17 
глобальних ЦСР з урахуванням специфіки національного розвитку. 

Бенчмаркінгові орієнтири для досягнення до 2030 р. було встановлено на 
основі прогнозування сценаріїв розвитку на довгострокову перспективу. З 
урахуванням принципу «нікого не залишити осторонь» та з використанням 
інформаційно-аналітичних матеріалів було розроблено національну систему 
ЦСР (86 завдань національного розвитку та 172 показники для їх моніторингу), 
що забезпечить моніторинг стану досягнення ЦСР та орієнтири для розвитку 
України. Доповідь було підготовлено Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України та акцептовано Міжвідомчою робочою групою організації 
процесу імплементації ЦСР для України [58]. 
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Реалізація політики сталого розвитку має комплексний характер і 
потребує залучення до вирішення цієї проблематики не лише політиків, 
економістів та екологів, але і більш широкого кола фахівців з різних сфер 
фундаментальної науки: фізиків, хіміків, біологів тощо [59].  

Хоча реалізація оновленої програми сталого розвитку тільки розпочалася, 
можна припустити, що вона відіграє значну роль у вирішенні глобальних 
проблем, з огляду на успіх програми Цілей Розвитку Тисячоліття. Офіційно 
заявлено, що за останні два десятиліття вдалося майже вдвічі скоротити 
відсоток людей, які живуть за межею бідності, майже вполовину зменшити 
дитячу і материнську смертність, значно просунутися у боротьбі з такими 
хворобами, як ВІЛ і малярія, а також більш ніж удвічі збільшити обсяг 
допомоги, що надається розвиненими країнами з метою розвитку. 

Паралельно з підготовкою розширення цілей та завдань сталого розвитку 
відбувався міжнародний переговорний процес щодо підготовки нової 
глобальної кліматичної угоди та перегляд кількісних зобов’язань на наступний 
посткіотський період. Таким документом у межах РКЗК ООН стала Паризька 
угода щодо регулювання заходів зі зменшення викидів двоокису вуглецю з 
2020 р. Текст угоди погодили на 21-й Конференції сторін – учасників UNFCCC 
в Парижі та прийняли консенсусом 12 грудня 2015 р. 

Складний переговорний процес щодо встановлення спільних цілей, а 
головне – необхідності коригувати національні інтереси з урахуванням 
глобальних пріоритетів виявив протиріччя між розвиненими країнами та 
такими, що лише розвиваються. Нерівномірність розміщення ресурсів, різні 
можливості щодо технологічного та економічного розвитку тривалий час 
гальмували досягнення глобального консенсусу. Врешті-решт поступово 
формується консолідована позиція, що цілі розвитку будь-якого регіону мають 
вписуватися як в національну, так і в світову стратегію розвитку. 

Унаслідок такої політики кожна країна має розробляти свою стратегію 
переходу до сталого розвитку. Подібна ідея народилася в дослідженнях вчених-

гуманітаріїв і була підтримана політиками на Форумі «Ріо+20». Проте вона 
дуже далека від того ідеалу, про який писали В.Вернадський і Т.Шарден у своїх 
міркуваннях про ноосферу. Національний прагматизм у цьому питанні, на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(2015)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(2015)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8E
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думку одного з екологів-глобалістів Н.Моісеєва, призводить до набагато 
серйозніших наслідків і нагадує поведінку страуса, який ховає голову в пісок. 
«На жаль, ідея сталого розвитку не піддалася професійному критичному 
аналізу… Мені здається, що концепція сталого розвитку – одна з 
найнебезпечніших оман сучасності. Особливо в тому вигляді, як вона 
інтерпретується політиками й економістами» [60]. 

Міжнародний діалог щодо сталого розвитку наразі обмежується 

гаслами щодо «вирівнювання» рівнів розвитку, «гуманітарної допомоги», 

«боротьби з голодом», «енергозбереження та енергоефективності», 

«альтернативних відновлюваних джерел енергії» тощо. Цікаво те, що ще в 

Йоганнесбурзі у 2002 р. уже майже не звучали заклики до «обмеження 

споживання ресурсів», що домінували у Ріо-де-Жанейро у 1992 р. Проте 

проблема сталого розвитку наразі залишається актуальним викликом для 

світової спільноти. У преамбулі «Порядку денного на XXI століття» ООН, 

прийнятого на Саміті Землі, зазначено, що жодна країна не в змозі вирішити 

цю проблему особисто – цього можна досягти лише спільними зусиллями на 

основі глобального міжнародного партнерства. 

Серед фундаментальних публікацій результатів вітчизняних досліджень за 

зазначеними напрямами можна відзначити: навчально-методичний посібник 

«Соціально-економічний потенціал сталого розвитку» [61]; національну 

доповідь «Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її 

регіонів» [62]; монографію «Сталий розвиток промислового регіону: соціальні 

аспекти» [63]; монографію «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, 

технології, моделі. Дискусії 2016» [64]. Наведені публікації представляють 

комплексну візію проблем сталого розвитку з позицій сучасної наукової думки. 

Звернемо увагу, що ці монографії об’єднує спільна ідея про важливість 

формування та реалізації соціально-економічного потенціалу сталого розвитку у 

всій багатогранності його виміру як з точки зору об’єкту, так і з точки зору 

предмета дослідження. 
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Підсумовуючи викладене вище, на наш погляд, можна констатувати, що 

концепція сталого розвитку, яка з часом набула ознак парадигми, – це 

фундаментальна, науково обґрунтована модель раціоналізації 

природокористування з метою забезпечення нинішнім та майбутнім поколінням 

придатного для проживання природного середовища. Це складний, багатобічний, 

цілеспрямований процес суспільного розвитку. Приклади розвинених країн 

останнім часом демонструють, що ці країни вже здійснили перехід до 

інтенсивного та навіть постіндустріального розвитку, що дає їм змогу уже на 

новій основі успішно вирішувати складні соціально-економічні та екологічні 

проблеми. Певною ознакою такого переходу є приклади країн, де темпи 

економічного зростання перевищують темпи споживання енергоресурсів – явище, 

яке отримало назву «декаплінг». Саме такий розвиток можна вважати 

ресурсозберігаючим типом економічного зростання. Звісно, у цьому аспекті 

важливим фактором є національна енергетична політика, що формується на основі 

балансу інтересів держави, бізнесу та суспільства. 

Що ж до безпосередньо енергетичної політики сталого розвитку звернемо 

увагу, що Концепція сталого розвитку з’явилася за рахунок об’єднання трьох 

основних підсистем – економічної, соціальної та екологічної. Імперативи 

досягнення їх ефективності Всесвітня енергетична рада (ВЕР) назвала 

трилемою, підкреслюючи складність зв’язків між цими трьома цілями розвитку 

зазначених підсистем. Під соціальною рівністю розуміють не тільки фізичну 

(технологічну), а й економічну доступність енергії для всього населення. У 

своїй доповіді 2011 р. «Політика для майбутнього» ВЕР відзначає, що жодна 

країна у світі поки не досягла ідеального балансу та одночасного прогресу по 

цих трьох складових енергетичної сталості. 

Розроблена ВЕР концепція енергетичної трилеми фокусується на трьох 

основних векторах розвитку ПЕК: енергобезпеці, доступності енергії та 

екологічній стійкості. Кожній державі, згідно із концепцією, необхідно 

дотримуватися балансу між трьома стовпами трилеми. З 2014 р. ВЕР оцінює 

баланс у трикутнику цілей енергетичної політики за допомогою спеціально 
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розробленого індексу (рис. 1.8). У 2017 р. Україна посіла 11-те (!) місце у світі 

за індексом енергетичної безпеки, 63-тє – за індексом доступності енергії та 

102-ге місце – за екологічною сталістю. За інтегральним показником 

енергетичної трилеми – 48-ме місце серед 125 країн світу. 

Для більш повного відображення та вирівнювання можливостей різних 

країн у частині енергозабезпечення цілей сталого розвитку зокрема 

пропонується доповнити трилему показниками, що безпосередньо ілюструють 

досягнення економічного та технологічного розвитку, а саме енергомісткістю 

ВВВ та економічного добробуту населення (ВВП на душу населення). Залежно 

від певного етапу розвитку кожна країна має самостійно, з огляду на 

національні інтереси, встановлювати цільові пріоритети енергетичної політики 

сталого розвитку. Таку концепцію можна вважати енергетичною пенталемою 

сталого розвитку [65]. 

 
Рис.1.8. Ренкінг України за індексом енергетичної трилеми  

(2015–2017 рр.) 
Джерело: складено автором за даними ВЕР. 

На рис. 1.9 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, 

що є похідними від цілей сталого розвитку. 
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А- Енергетична безпека – політичний імператив 

В- Доступність енергії – соціальний імператив 

С- Екологічність сталість – екологічний імператив 

D- Енергоефективність – технологічний імператив 

E- Економічний добробут – економічний імператив 

 

Рис. 1.9. Імперативи енергетичної політики 

Джерело: розроблено автором за даними: Energy Trilemma Index. 2016. World Energy Council, 

МВФ, Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). 
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Зазначимо, що 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 держави, бізнесу та суспільства 

залежно від рівня політичного діалогу та соціально-економічного розвитку 

країни. Саме від ефективності консолідації та цілеспрямованої дії інститутів 

держави, бізнесу та суспільства залежатиме прогрес у дотриманні 

імперативів енергетичної політики та досягнення цілей сталого розвитку.  

Процес реалізації політики дотримання встановлених імперативів 

відбувається під впливом факторів, які мають різну природу, але головним 

чином мають економічний зміст, який визначається діями держави та бізнес-

середовища (рис.1.10). 



98 

 

 

Рис. 1.10. Детермінанти енергетичної політики 

Джерело: розроблено автором. 
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1.4. Моделі організації та методи регулювання енергетичних ринків 

Структурні трансформації енергетичних ринків 

Збільшення масштабів відтворювальних процесів в енергетичному 

секторі в умовах нерівномірності розміщення покладів ресурсів призвело 

наприкінці ХХ ст. до зростання міжнародної торгівлі енергоресурсами, 

загострення конкуренції на світовому та регіональних ринках, а отже, і до 

відповідних змін сформованої в першій половині минулого століття 

структурної організації та інституційної бази енергетичних ринків [66]. 

Унаслідок цього відбулися значні структурні зрушення в енергетичному 

балансі світу та окремих держав, що зумовило зміну колишніх 

організаційних структур, існуючу інституційну базу та методологію 

державного регулювання не тільки в енергетиці, але й загалом у галузях 

«природних монополій». На цей процес вплинули два визначальні процеси: 

лібералізація та глобалізація торгівлі. 

Класичними формами організації ринків вважаються такі [67]: 

 вертикально інтегрована державна монополія. Тут одна юридична 

особа здійснює увесь комплекс виробництва та збуту – від покупки палива до 

встановлення лічильника споживачеві. Усе належить головній компанії, і 

конкуренція відсутня. Ця форма існує з 30-х років минулого століття; 

 модель «Єдиного покупця». У цій моделі з’являється деяка конкуренція. 

Приватні виробники, що будують нові електростанції або експлуатують газові 

родовища, укладають з державною компанією – «єдиним покупцем» 

довгостроковий контракт, у якому гарантується повернення їхнього капіталу, а 

ризик, пов’язаний з його внеском, відповідно, перекладається на плечі 

споживачів, а не на підприємця; 

 оптовий конкурентний ринок з рівними правами будь-якого учасника і 

конкуренцією між виробниками; 

– контрактна система ринкових відносин, яка зазвичай використовується 

на вузькосегментованих ринках. 
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У сучасній літературі відбувається дискусія про ринкову або неринкову 

природу контрактних відносин. Ми поділяємо думку, що найбільш 

компромісним є твердження про те, що контрактна система є своєрідним 

симбіозом ринкових та неринкових засад економічної організації. Залежно від 

існуючих моделей ринків можуть розрізнятися форми організації 

енергетичного бізнесу. Так, окремі бізнес-функції можуть бути 

сконцентровані в незалежних енергокомпаніях: генеруючих, мережевих, 

збутових, сервісних. В енергохолдингах їх можуть здійснювати дочірні 

структури. У вертикально інтегрованих організаціях спеціалізовані бізнес-

функції виконують виробничі структури з різним ступенем економічної 

самостійності [68]. 

Еволюція організаційних форм енергетичних ринків відбувається під 

впливом багатьох політичних, економічних, технологічних та соціальних 

факторів [69], однак домінуючим чинником трансформації їх організаційної 

структури стала зміна енергетичних парадигм та концептуальних поглядів на 

місце та роль державного регулювання на цих ринках, оскільки ці ринки як 

базові інфраструктурні складові економіки системно впливають на всі сфери 

життєдіяльності суспільства. Це зумовило зміну організаційної структури, 

інституційної бази та принципів державного регулювання не тільки в 

енергетиці, а й загалом у галузях «природних монополій». 

За відсутності єдиної світової системи енергопостачання можливі різні 

терміни переходу регіональних систем енергопостачання від монопольної 

структури організації до конкурентного ринку (рис.1.10). Сьогодні світова 

система торгівлі сформована тільки на ринку нафти. Ринок газу розвивається 

поки що в рамках регіональних систем, оскільки ринок зрідженого газу 

перебуває на етапі формування інфраструктури і наразі не в змозі зв’язати 

регіональні газопостачальні системи, що розвиваються переважно на базі 

мережного газу. Навіть сланцева революція радикально не вплинула на 

усталені канали газопостачання через те, що конкурентоспроможність 

сланцевого газу залежить від світових цін на нафту. 
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Рис. 1.10. Закономірності трансформації ринків енергоресурсів 

Джерело: Hubbert, M. King. Man’s conquest of energy: Its ecological and human consequences, in 

the environmental and ecological forum 1970–1971. – U.S. Atomic Energy Commission, Office of 

Information Services, 1972. – Р. 150. 

 

Перехід до ліберальної моделі майже одночасно відбувся в більшості 

мережевих галузях, що ставить під сумнів гіпотезу про те, що трансформація до 

вільної конкуренції природних монополій є закономірним, еволюційним 

розвитком систем енергетики. В іншому випадку перехід до конкуренції в 

системі газопостачання не збігався б за часом із процесами дерегуляції в інших 

галузях природних монополій і не відбувався б майже одночасно у багатьох 

країнах із зовсім різними умовами. Отже, можна говорити про індуковану 

«революційну» зміну структури ринків енергоресурсів. 

Беручи за основу періодизації розвитку ринку нафти механізми 

ціноутворення  еволюцію ринку нафти можна поділити на чотири етапи, для 

кожного з яких притаманна відповідна форма організації бізнесу (рис.1.11) 

[70-73].  
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Рис. 1.11. Трансформація структури світового ринку нафти 

Джерело: Конопляник А.А. Кто определяет цену нефти? Ответ на этот вопрос позволяет 
прогнозировать будущее рынка «черного золота» // Нефть России. 2009. № 3. С. 7–12; № 4. 
С. 7–11. 
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У світовій нафтовій промисловості через технологічний розвиток 
відбувалося зниження усіх складових ціни (собівартості видобутку, податків та 
прибутків). Поєднання зростаючої пропозиції та млявого попиту викликало 
різке зростання волатильності цінової динаміки з перевагою спадаючого 
тренду. Різкі коливання цін на нафту, притаманні біржовій торгівлі, послужили 
поштовхом для привнесення до міжнародної торгівлі механізмів управління 
ризиками. Це зумовило появу на ринку нафти операторів фінансового ринку. 
З’явилися підстави говорити про початок п’ятого етапу в еволюції ринку 
нафти, коли біржові котирування перестають бути надійними індикаторами 
кон’юнктури нафтового ринку. 

Таким чином, існуючі дослідження не дають достатньої теоретичної бази 
для обґрунтування емпіричних спостережень сучасної кон’юнктури нафтового 
ринку. Вочевидь, з’явилися нові глобальні фактори, які зумовили зміну розкладу 
основних детермінант світового ринку нафти. Виявити головні компоненти ринку 
неможливо без розгляду еволюції інституційної структури та механізмів 
ціноутворення світового ринку нафти. Тим більше, що серед дослідників немає 
єдиної точки зору щодо конкретних термінів періодизації історії світового ринку 
нафти, на відміну від датування глобальних енергетичних криз. Така розбіжність 
пояснюється різними методологічними підходами щодо зміни визначальних 
характеристик ринку, під якими деякі дослідники розуміють цінову динаміку, інші 
– організаційну структуру ринку. 

Кардинальними змінами виявилися процеси лібералізації у галузях, які 
традиційно називають природними монополіями. Визначальним фактором 
таких змін є сегментація цих ринків на ринок власне товару (електроенергії або 
газу) та ринок послуг (доставка енергоносія до споживача та інші послуги з 
обслуговування енергообладнання). Процеси трансформації ринків природних 
монополій, спрямовані на формування конкурентного середовища спочатку 
охопили ринки природного газу та електроенергії США і Канади (1984–1995 

рр.), слідом Великої Британії (1985–1998 рр.), Австралії та Новій Зеландії, 
Аргентини (1992–1998 рр.). З 1995 р. триває процес лібералізації газового ринку 
в Японії, а з 1998 р. – у країнах ЄС [74].  
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Врешті-решт, з часом відбудеться формування єдиного світового 

енергетичного ринку з уніфікованими правилами. У процесі дерегуляції, як це 

відображено на рис. 1.12, фізичні потоки газу залишаються практично 

незмінними, а у фінансових трансакціях бере участь дедалі більша кількість 

учасників. Слід підкреслити активну роль держави у процесі дерегуляції, яка 

здійснювалася в умовах активного опору газових компаній. Цей факт 

підтверджує, що в середині самої галузі передумови для змін не були 

сформовані. Це ще раз свідчить не про еволюційний, а про революційний 

характер інституціональних змін, пов’язаних з лібералізацією газових ринків. 

На нинішньому етапі відбувається переміщення акцентів діяльності з 

прямого регулювання цін до розроблення правил функціонування галузі, тобто 

інституційної бази. Найбільш проблемним питанням у цьому сенсі є норми, що 

стосуються механізму надання доступу до газопроводів. Після проведення 

лібералізації держава регулює тільки структури, що залишаються монополіями, 

у всіх конкурентних сегментах відбувається відмова від прямого регулювання. 

Деякі країни пішли далі. У США в 1995–2003 рр. і у Великій Британії в 1998–

2001 рр. відбувся перехід до цілком конкурентного ринку газу – навіть дрібні 

споживачі одержали право вибору постачальника. 

Основу моделі газового ринку ЄС становить поділ ринку на зони за 

принципом «вхід-вихід», що не збігаються з національними газовими ринками 

(національними кордонами). Кожна така зона передбачає наявність газового 

хабу, потужності на вході якого бронюються незалежно від потужностей на 

виході, а розгалужена і надлишкова інфраструктура дозволяє вільно доставити 

газ будь-якому споживачеві при його вільному перетіканні між зонами та 

широкою можливістю заміщення. При цьому газ фактично знеособлюється. 

Модель вимагає для кожної ринкової зони не менше трьох джерел постачання 

газу, деконцентрації ринку, гарантій поставок. 

Слід зазначити, що дерегуляція є лише одним із факторів, що сприяють 

розвиткові конкуренції, але без надлишку як самого товару, так і транспортних 

потужностей системи конкуренцію забезпечити складно. Основною умовою 



105 

 

конкуренції є перевищення пропозиції над попитом. США, Канада і Велика 

Британія мали в цьому сенсі найбільш сприятливі умови. Слід особливо 

зазначити, що лібералізація газового ринку у цих країнах проводилася в момент 

зростаючого видобутку і відносного надлишку ресурсів [75]. 

 
Рис. 1.12. Еволюція структури газових ринків 

Джерело: складено за даними Митрова Т.А. Краткосрочная торговля природным газом: 
зарубежный опыт [Електронний ресурс] / ИНЭИ РАН. – Режим доступу : 
http://www.eriras.ru/papers/2004/shtr.pdf 

 

Утім, незважаючи на лібералізацію ринку, масштаби приватизації самої 

енергетичної галузі сильно відрізняються. Так, у Норвегії, Швеції і США 

істотних змін у структурі власності не відбулося: у Норвегії енергетичні 

компанії залишилися в державній або муніципальній власності, у Швеції понад 
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половину активів енергогенеруючих компаній, транспортна компанія і понад 

70% розподільних компаній перебуває в державній і муніципальній власності. 

У США з 3200 енергетичних компаній (генеруючих, транспортних і 

розподільних) близько 70% перебуває в державній і муніципальній власності. У 

більшості інших країн здійснювалася приватизація генеруючих, розподільчих і 

збутових компаній, однак транспорт електроенергії, як правило, залишається в 

державній власності. 

Таким чином, темпи і масштаби формування ринків окремих 

енергоресурсів відрізняються, але основні тенденції формування залишаються 

єдиними для всіх енергетичних ринків, а саме – на певному етапі розвитку 

монопольна форма організації ринку втрачає можливості для його подальшого 

розвитку і поступається місцем конкурентній організації [76]. 

Проблема організації та регулювання природної монополії є складною 

проблемою економічної теорії у тій її частині, що вивчає економіку добробуту 

та алокації ресурсів. З одного боку, природна монополія – це ситуація, за якої 

ефективності виробництва можна досягнути, якщо одна фірма обслуговуватиме 

весь ринок. З іншого – за відсутності будь-якої конкуренції монополіст 

зловживатиме монопольною владою з метою максимізації прибутків. В умовах 

вільної конкуренції ціни товарів встановлюються на рівні граничних витрат, 

щойно фірми вступають у процес конкурентної пропозиції. В умовах монополії 

прагнення до максимізації прибутків фірми призведе до встановлення більш 

високої ціни і меншого обсягу випуску запропонованих до продажу товарів. Це 

дає можливість продавцю отримати більшу частину зиску, що в іншому 

випадку дістанеться споживачам. Таким чином, результатом монопольного 

ціноутворення є перерозподіл добробуту від споживача до виробника. 

При розгляді питання про доцільність акцептування ліберальної доктрини 

та впровадження конкурентних ринкових елементів у сферах діяльності 

енергетичних монополій виникає декілька аспектів проблеми. 
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По-перше, як показує досвід реформування таких галузей як 
електроенергетика та газопостачання, ефективність лібералізації залежить від 
існуючого рівня технологічного розвитку. Сучасний технічний стан основних 
фондів, а також засобів  управління, обліку та регулювання інфраструктурних 
галузей України та інших постсоціалістичних країн не дозволяють реалізувати 
ефективний механізм конкуренції у напрямку зниження непродуктивних витрат 
монополій. Це особливо яскраво демонструє процес організації оптового ринку 
електроенергії України, який не був системно підготовлений у таких напрямках, 
як автоматичний абонентський облік споживання та сплати по рахунках 
(білінгових систем сплати), механізм диференційованого формування тарифів, 
системи регулювання частоти струму, біржової торгівлі, засобів телекомунікації. 

По-друге, досягнення реальної конкуренції у сферах природних 
монополій значною мірою залежатиме від характеру інституційних реформ. В 
залежності від того, за якою схемою здійснюється приватизація, державна 
монополія може бути трансформована: у приватну монополію, якщо галузь 
після акціонування продається як єдине підприємство; державну або приватну 
олігополію, якщо галузь продається за територіальним або технологічним 
принципом; конкурентний ринок виробників, якщо галузь продається на 
комерційних конкурсах, компаній стає більше і різні компанії отримують 
різних власників.  У випадку, коли відбувається перехід від національної 
монополії до приватизованої монополії або олігополії, процес державного 
регулювання значно ускладнюється.  

По – третє, ефективність регулювання залежатиме від монопольної влади 
на інформацію. Відсутність інформації про галузь є однією з найбільших 
перепон на шляху ефективного державного регулювання. Хоча вимоги щодо 
оприлюднення основних даних що стосуються діяльності природних монополій 
передбачені діючими законодавчими актами, на практиці, як показує досвід 
перевірок фінансової діяльності енергокомпаній України, навіть силовим 
відомствам не вдається здійснити об’єктивну оцінку фінансово-господарcького 
стану компанії – монополіста. Асиметричність інформації стає головною 
проблемою ефективного регулювання ринків. 
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Досвід країн з розвинутою ринковою економікою показує, що теза про 

―більш ефективну діяльність за умови відсутності конкуренції‖ вже не є 

аксіомою. Мова йде лише про ту чи іншу модель ринкових відносин, яка 

найкраще підходить до особливостей виробництва, транспортування та 

розподілу певної продукції. Вважається економічно обгрунтованою теза про 

необхідність розмежування ринків природних монополій на виробництво 

продукції та її транспортування та збут. Стосовно першого виду діяльності 

можна застосувати ринкові правила конкуренції, а на другому необхідно 

застосовувати механізми державного регулювання та контролю, оскільки 

виникає проблема доступу до мереж транспортування та розподілення товару.  

На теперішній час характерної ознакою трансформації структури 

енергетичних ринків стає конвергенція інформаційно-комунікаційних та  

енергетичних технологій, яка призводить до формування інтегрованих 

енергетичних систем [77]. У зв’язку з цим виникає новий тип ринкових 

відносин між суб'єктами ринку, коли споживачі мають одночасно можливості 

виступати також і в ролі постачальників. Цей процес розвивається найбільш 

швидкими темпами на ринку електроенергії. Таким чином ринок електроенергії 

складається з декількох сегментів: ринку електроенергії як товару, ринку 

розподілення (постачання) та ринку сітьових послуг  Специфіка такого 

комбінованого ринку, який включає сітьові блага полягає в у зміні традиційних 

уявлень про криві попиту та пропозиції.  

Класична теорія, базується на відомому з будь якого економічного 

підручника твердженні: крива пропозиції, яка відображає зростаючі граничні 

витрати має зростаючий нахил, а крива попиту, яка відображає убутну 

граничну корисність має спадаючий нахил. В ситуації ринку сітьових благ 

крива пропозиції 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 
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нижчих цін. Виникає дивна, 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 

сітьова монополія збільшує обсяг продажів та зменшує ціни, тобто така 

монополія використовує поведінку традиційного конкурентного агента – 

збільшувати прибутки за рахунок ефекту масштабу.  

Особливістю такої моделі ринку стає конкуренція за ринок 

інформаційних ресурсів, яка включає дві складові: конкуренція між 

виробниками та конкуренції між споживачами. В такій ситуації необхідність 

транспарентності ринків стає потужним мотивом подолання асиметричності 

інформації, яка характерна для традиційних ринків. Від вирішення цієї 

проблеми зрештою залежатиме ефективність ринкових відносин нового типу.  

Підсумовуючи розгляд еволюції трансформації енергетичних ринків 

можна відзначити наступне. Неоліберальна доктрина економічної теорії 

підштовхнула процес запровадження ринкових відносин у секторах природних 

енергетичних монополій. Результатом конкуренції на таких конкурентних 

ринках мало стати автоматичне зменшення цін без активного втручання 

держави у діяльність монополій. Наскільки складним і неоднозначним виявився 

цей процес ми покажем у подальших частинах дослідження при більш 

детальному розгляді підсумків емпірічного світового досвіду лібералізації 

ринків природного газу та електричної енергії. 

 

Комбінаторика методів регулювання природних монополій 

Наразі у світі домінуючим чинником трансформації систем 

енергозабезпечення є ліберальна доктрина розвитку енергетичних ринків. Цей 

процес супроводжується інтеграцією ринків та імперативами сталого 

низьковуглецевого розвитку. Натомість кожна країна самостійно формує 

адекватні своїм особливостям і можливостям національні механізми 

регулювання процесів ціноутворення на життєво важливі види енергоресурсів. 
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Необхідність державного регулювання у класичному вигляді найбільш 
повно обґрунтовано для галузей комунальних послуг (електро- та 
газопостачання), залізничних перевезень та місцевих телефонних послуг. 
Загальною рисою для таких ринків є те, що розмір ефективно працюючого 
підприємства настільки великий порівняно з розміром ринку відповідної 
продукції, що конкуренція не в змозі підтримувати рівень витрат, цін та якості 
продукції. Уряд регулює вхід на такі ринки, намагаючись забезпечити 
формування структури ринку з мінімальними витратами на виробництво 
продукції. Однак на практиці уряд застосовує регулювання для більш широкого 
кола галузей, що має свої причини (протекціонізм, стримування інфляції, 
досягнення власних цілей певними політичними групами). 

Наразі науково доведено, що ліберальна модель зі спробою ввести реальні 
конкурентні відносини на ринок, в якому панують природні монополії, при 
слабкому державному контролю, не може привести до успіху [78]. Однією з 
причин, що змінює традиційну думку про необхідність активної політики держави 
для галузей природних монополій, є те, що для ефективного регулювання 
потрібна детальна, достовірна інформація про витрати та собівартість продукції 
галузі. У теорії організації галузевих ринків доводиться, що у випадку, коли 
держава не в змозі налагодити контроль за діяльністю  природних монополій, 
краще взагалі відмовитися від втручання у процес ціноутворення. 

Поширеною є думка, що регулюючі органи мають бути достатньо 
незалежні від уряду, щоб зберегти ідею справедливого, стабільного та 
деполітизованого регулювання відповідно до чітко встановлених правил і 
законів. Водночас в інших дослідженнях висловлюється занепокоєння тим, що 
за надмірної незалежності регулюючих органів вони стануть захисниками 
інтересів фірм, чия діяльність підлягає регулюванню. Це особливо небезпечно в 

умовах моделі приватної монополії, коли ситуацію не контролюють конкуренти 
або громадські організації. Між тим прозорість ринку є запорукою 
«справедливої» ціни. У деяких дослідженнях є пропозиції створювати декілька 
контролюючих органів, але в цьому випадку можливе дублювання функцій, що 
у свою чергу призводить до суспільних перевитрат. 
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Вважається, що природна монополія є об’єктом багатьох типів 

регулювання. Так, розмежовують регулювання або, точніше, управління правами 

власності, цінове регулювання, регулювання прибутків. Останнім часом набуло 

поширення регулювання процесу інвестування у розвиток активів (RAB-

регулювання). 

Натомість цінове регулювання є найбільш поширеним методом 

регулювання. Розмежовують декілька типів цінового регулювання: 

– ціноутворення за граничними витратами (встановлення цін на 

продукцію монополії на оптимальному для економіки рівні); 

– ціноутворення за середніми витратами (дозвіл монополії отримувати 

певну норму прибутку); 

– цінова дискримінація (встановлення для споживачів різних цін залежно 

від їхньої здатності сплачувати), так зване перехресне субсидування; 

– пікове ціноутворення (встановлення більш високих цін у періоди 

пікового попиту і низьких цін у періоди, коли попит низький). 

В економічній теорії проблема ціноутворення на ресурсні 

товари завжди була предметом особливої уваги і тому набула 

самостійного значення  [79]. Вагомий внесок у вирішення проблеми 

ціноутворення на обмежені ресурси зробив англійський економіст 

Гарольд Готеллінг  [80], який сформував тезу про те, що має місце 

прямий зв’язок між споживчими витратами та цінами на ресурси.  

Слід зазначити, що не всі економісти сприймають модель Готеллінга як 

адекватний механізм ціноутворення, вважаючи її занадто спрощеною у 

припущеннях для реальних умов ринку. Так, автори роботи [81] вважають, що 

якби ця модель адекватно описувала реальний світ, то ціни на обмежені 

ресурси зростали б щорічно рівномірно з темпом приросту, близьким до 

ринкової норми відсотка. Насправді цього не відбувається. Як показала 

енергетична криза 70-х років минулого століття, ціни на енергоресурси здатні 

різко (у декілька разів) зростати у відносно короткий проміжок часу. 
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З іншого боку, починаючи з другої половини 80-х років минулого 

століття упритул до початку нинішнього століття загальна тенденція цін на 

енергоресурси залишається знижувальною. Все це не збігається з теоретичними 

результатами моделі Готеллінга. Тим не менш, автори відзначають, що 

зазначена модель залишається корисною для розуміння взаємозв’язку цін на 

обмежені ресурси та споживчих витрат, зокрема вона демонструє динамічний 

характер названих агрегатів, на відміну від наприклад, ренти, що формується 

статично. Оскільки зазначені теоретичні результати отримано у спрощений 

спосіб, з метою розширення підходу Готеллінга на реальну практику, автори 

розглядають більш реалістичні припущення, а саме: монополістичність ринку; 

вплив запасів ресурсів; існування відновлюваних (безмежних) джерел енергії; 

інфляцію (коефіцієнти дисконтування); вплив довгострокової еластичності 

попиту за ціною; темпи економічного зростання; вплив граничних витрат. 

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 

управлінські 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. У випадку природних монополій ціни також можуть 

регулюватися адміністративними методами. 

У динамічному аспекті, за довгострокової максимізації прибутку 

фірмами, які експлуатують родовища обмежених ресурсів, використання 

ринкової ставки дисконтування дає цілком придатні результати і також 



113 

 

забезпечує відповідність суспільних граничних витрат і суспільної граничної 

вигоди. Однак і тут можливі невідповідності через так звані «провали ринку», 

наприклад, у галузі фінансування суспільного сектору економіки [82] та 

«інституційні пастки», які особливо часто виникають у періоди економічних 

трансформацій та зміни інституційного середовища [83]. Незмінною тезою 

залишається те, що у випадку рівності суспільних граничних витрат і 

суспільної граничної вигоди через механізм ціноутворення досягається 

оптимальний (справедливий) розподіл ресурсів у економічній системі. 

Теоретична конструкція проблеми оптимального ціноутворення для 

забезпечення ефективності використання обмежених ресурсів із застосуванням 

агрегатів суспільного попиту та суспільних витрат у сучасному світі 

недостатньо адекватно описує емпіричні спостереження за ринками 

енергоресурсів. Кількість факторів та чинників, що впливають на кон’юнктуру 

ринків, постійно зростає а взаємозв’язки між ними постійно ускладнюються. У 

наступних розділах буде показано, яким чином сучасні тенденції лібералізації, 

глобалізації та інтеграції енергетичних ринків, а також конвергенція 

фінансових і товарних ринків спотворюють теоретичні моделі співвідношення 

реального попиту та пропозиції на енергетичні ресурси. Така ситуація, у свою 

чергу, значно ускладнює процес економічного аналізу та прогнозування 

кон’юнктури ринків і прийняття адекватних енергетичних стратегій. 

В умовах цифрової економіки на мережевих ринках відбувається 

трансформація кривих попиту та пропозиції. З’ясування чинників зміни 

ринкових детермінант дозволяє визначити гіпотетичні форми кривих попиту та 

пропозиції для мережевих ринків, на яких об’єктом продажу виступає пакет 

власне фізичного товару та супутніх інформаційних послуг (рис.13). 

 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 
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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 виробництва. 

 

Рис. 1. 13. Трансформація кривих попиту та пропозиції на 
конвергентних мережевих ринках 

Джерело: побудовано автором. 

 

Особливістю такої моделі ринку стає конкуренція за ринок 

інформаційних ресурсів, яка включає дві складові: конкуренція між 

виробниками та конкуренції між споживачами. В такій ситуації необхідність 

транспарентності ринків стає потужним мотивом подолання асиметричності 

інформації, яка характерна для традиційних ринків. Від вирішення цієї 

проблеми зрештою залежатиме ефективність ринкових відносин нового типу. 
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Методологічний підхід поширений у Європі ґрунтується на регулюванні 

прибутку монополій (норми прибутку). Прикладом такого регулювання є 

формули «Дарк-спред» (для технологічного ланцюга «вугілля – електроенергія») 

та «Спарк-спред» (виробництво електроенергії/тепла з природного газу). Крім 

того, застосовується так зване стимулююче регулювання – вимога збільшувати 

ціни щороку у межах визначеного періоду відповідно до індексу роздрібних цін 

мінус змінний фактор. Така модель потребує менше інформації від фірм-

монополістів і зменшує проблеми з визначенням норми доходу. Проте 

ефективність застосування цього методу залежатиме від обґрунтованості 

початкового рівня цін. 

Проблеми цінового регулювання, пов’язані з наявністю достовірної 

інформації, зумовили пошуки альтернативних непрямих методів регулювання. 

Так, наприклад, із процесом лібералізації пов’язаний такий метод, як 

регулювання бар’єрів входу на галузевий ринок, заснований на ідеях теорії 

Г.Демсеця, згідно з якою загроза потенційної конкуренції розглядається як 

дисциплінарний механізм. На ринку, де вхід та вихід є абсолютно вільними та 

необмеженими (хоча це суто теоретична ситуація), загроза потенційної 

конкуренції може утримувати ціну на рівні витрат. 

Застосування кожного з методів регулювання має свої труднощі. Метод 

граничних витрат часто призводить до збитків та необхідності субсидувати 

монополію за рахунок державних коштів. Крім того, цей метод інколи 

використовується не стільки на основі обрахування реальних витрат компаній, 

скільки для соціального захисту та PR-акцій. Позбавлений цього недоліку 

метод середніх витрат може привести до результату, за якого продукту 

вироблятиметься занадто мало порівняно з необхідним обсягом для 

ефективного функціонування економіки загалом. Крім того, цей метод не 

створює зацікавленості в мінімізації витрат, оскільки монополіст знає 

заздалегідь, що його витрати будуть компенсовані. Беручи до уваги значну 

капіталомісткість природних монополій, метод встановлення певної норми 

прибутку може стримувати процес інвестування. 
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Різні країни обирали той чи інший метод, проте більшість дослідників 

схиляються до методу встановлення верхньої межі цін, оскільки обмеження 

норми прибутку так чи інакше викликає встановлення певних цінових рівнів. 

Багато країн із ринковою економікою помірно субсидують природні монополії, 

дотримуючись переважно варіанта граничних витрат. Однак не існує найкращої 

для всіх умов схеми, що забезпечувала б бездоганну реалізацію цілей суспільства 

– виробництва необхідного обсягу продукції з мінімальними витратами. Як 

правило, ефективною виявляється система заходів, що включає комбінацію 

різних методів регулювання.  

Стабільність сфери регулювання забезпечується такими заходами, як: 
розширення періодів обов’язкового спостереження за компаніями; використання 
ефективних процедур оскарження рішень для регульованих компаній; надання 
відкритого юридичного захисту від свавілля регулюючих органів у сфері 
регулювання у випадку непередбачених змін в уряді (досвід Великої Британії) 
або ухвалення спеціального законодавства, спрямованого на заборону змін у 
нормативному забезпеченні процесу регулювання (досвід Чілі). 

У 1990-х роках країни – члени ЄС зіткнулися з подібною проблемою, яку 
має Україна сьогодні, – як створити стимули для залучення приватних 
інвестицій у розвиток виробництва та інфраструктури розподілу електроенергії 
і при цьому забезпечити споживачам надійність енергопостачання, прийнятні 
ціни та якість послуг. Новий метод регулювання бізнесу на конкурентних 
ринках природних монополій став відомий як RAB-регулювання (Regulatory 

Asset Base – регульована база активів) і уперше був запроваджений у Великій 
Британії після приватизації та формування ринку електроенергії [84]. 

Унаслідок запровадження стимулюючого RAB-регулювання у Великій 
Британії частка нарахувань на розподіл у загальній вартості електроенергії з 
середини 1990-х років зменшилася майже удвічі. Водночас щорічні інвестиції у 
сектор розподілу електроенергії удвічі зросли порівняно з періодом до 
приватизації (рис. 1.14), а надійність надання послуг у цій сфері підвищилася.  
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Рис. 1.14. Результативність RAB-регулювання у Великій Британії  

Джерело: IHS ENERGY Стимулююче регулювання розподілу електроенергії в Україні 
Застосування уроків, засвоєних із міжнародного досвіду. 2016 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://adsoeukr.org/problems-of-rab-regulation-in-ukraine 

 

Позитивний досвід функціонування стимулюючого RAB-регулювання у 

Великій Британії довів доцільність подібних нововведень у більшості країн ЄС. 

Наразі RAB-регулювання стало стимулом для того, щоб оператори могли 

адаптуватися до вимог, які виникають, унаслідок децентралізації та набуття 

активно-адаптивного характеру розподільчих електромереж, що стало 

тенденцією останнього часу. Це означає, що оператори можуть постачати і 

стимулювати використання сонячної та вітрової електроенергії, що 

безпосередньо поставляється у розподільчі мережі з меншою, ніж у 

централізованих магістральних мережах, напругою. 

Головні висновки з британського досвіду стосовно стимулюючого RAB-

регулювання полягають у такому. 

Регулятор повинен бути дійсно незалежним від політичного втручання; 

він має володіти достатніми нормативно-правовими ресурсами, включаючи 

можливість здійснення техніко-економічного моніторингу та експертизи. 
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Важливість ефективної оцінки регулятором об’єктивних витрат є 

першорядною. На початковому етапі RAB-регулювання у Великій Британії 

ініціатори приділяли недостатньо уваги забезпеченню прозорості бізнесу 

шляхом систематичного збирання, моніторингу і стандартизації даних щодо 

витрат у електроенергетичній галузі. 

Регулятор повинен мати повноваження контролювати дані розподільчих 

компаній і встановлювати граничну вартість з метою оцінювання ефективності 

їхньої роботи, а також використовувати оператора з найнижчими цінами як 

орієнтир для порівняльного аналізу та покращення роботи усієї галузі. 

Регулювання має бути гнучким та здатним адаптуватися до нових умов 

ринку, які відображають зміну якісних та кількісних параметрів електромереж 

завдяки тенденціям до збільшення використання ВДЕ, а також до появи нових 

технологій цифрової енергетики (наприклад, розумних лічильників) і при 

цьому гарантувати можливості економічної привабливості. 

З викладеного випливає узагальнюючий висновок, що особливості 

стимулюючого RAB-регулювання в будь-якій країні мають базуватися на 

політичних пріоритетах, економічних інтересах та можливостях кожної країни 

забезпечити консенсус усіх стейкхолдерів. За сучасних складних соціально-

економічних умов в Україні, включаючи політичний клімат, апріорі можна 

стверджувати що стандартні реформаторські практики, реалізовані у країнах з 

розвиненими ринковими інститутами, потребують їх адаптації до національних 

умов лібералізації ринку електроенергії. 

Дискусії щодо переваг та ризиків застосування в Україні RAB-методу 

тривають уже декілька років. Врешті-решт в Україні планується цей механізм 

запровадити, але з деякими відхиленнями від європейської практики. Наведемо 

порівняльний аналіз методологічних положень застосування RAB-регулювання в 

Україні та країнах ЄС. Схему RAB-регулювання наведено на рис. 1.15. 
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Рис. 1.15. Схема розрахунку допустимого прибутку 

Джерело: ФДМУ та НКРЕКП. 

Запропонований підхід до оцінювання, заснований на методі вартості 
заміщення, теж є типовим у країнах ЄС. Однак у Великій Британії 
застосовується альтеративна модель – ринкове оцінювання розподільчих 
компаній, капіталізація яких визначається курсом акцій компанії на біржі. Але 
такий спосіб може не спрацювати в українських реаліях нерозвиненого 
фондового ринку. Деякі країни використовували передприватизаційну оцінку 
активів (з наступним додаванням вартості нових інвестицій), але враховуючи, 
що вартість цих активів із часом дисконтується, приватизаційні ціни на ринку 
через деякий час відрізнятимуться від результатів оцінювання. 

Категорії витрат, встановлені в українському варіанті регулювання, значно 

відрізняються від аналогічних показників, які застосовують у сталих системах 
RAB-регулювання, наприклад, у Великій Британії. Британські категорії витрат 
повинні відбивати ключові рушійні сили бізнесу, який веде розподільча 
компанія, тоді як українські категорії витрат, здається, відбивають 
консервативні бухгалтерські практики і у деяких випадках досить сильно 
прив’язані до собівартості надання послуг. 
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Принцип оптимізації під час оцінювання RAB не застосовується Великою 
Британією, де активи зазвичай включаються до RAB, якщо вони відіграють 
хоча б якусь роль у фактичному наданні послуги. Проте оптимізація є 
стандартною практикою в Росії та деяких інших пострадянських країнах. 

Встановлення необхідного мінімального обсягу інвестицій щодо 
амортизації або мінімальну частку чистого доходу, яку відведено на 
інвестування, не можна порівняти з типовими практиками ЄС, метою яких є 
якість обслуговування, а оператори мають достатньо свободи, щоб 
впроваджувати плани інвестування. 

Механізм, який використовується для визначення дозволеної норми 

прибутку (що, як це розуміє IHS, має замінити норми прибутку, описані в 

поточному проекті регулювання) та який засновано на оцінці середньозваженої 

вартості капіталу в цій галузі, є стандартним та відповідає кращим 

європейським практикам. 

Запропоноване використання номінальної норми прибутку в Україні є 

нетиповим, хоча й деякою мірою відомим інструментом. Воно є більш типовим 

для норм прибутку, які встановлюватимуться в реальному обчисленні, мається 

на увазі, що вплив змін рівня інфляції не враховується в калькуляції дозволеної 

норми прибутку і всі наслідки інфляції перекладаються на споживачів. 

Система RAB-регулювання у країнах ЄС, коли йдеться про визначення 
ставки доходу, зазвичай не підкреслює різниці між існуючими та новими 
активами, ілюструючи той факт, що ця різниця не впливає ані на комерційні 
ризики, ані на загальний корисний результат роботи цих активів. Таким чином, 
в регуляторних системах ЄС зазвичай застосовується однакова ставка доходу як 
до існуючих так і до нових активів енергетичного сектора. 

Пропозиція України встановити стандарт якості послуг для останнього 
року другого регуляторного періоду є нетиповою. Як правило, стандарти якості 
формуються для кожного регуляторного періоду для того, щоб можна було 
проводити коригування, якщо виникатиме така необхідність. 
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Передача споживачам частки зекономлених оператором коштів 
варіюється залежно від країни, де застосовується RAB-регулювання. 
Пропозиція України передавати 50% зекономлених коштів споживачам 
протягом наступного регуляторного періоду є типовою практикою. 

В Україні передбачається застосувати низькі ставки реінвестицій на 
«старі» (5%) і збільшеної ставки на «нові» активи (12%). З одного боку, це 
обумовлено тим, що у країнах ЄС різниця у фізичному стані між «старими» та 
«новими» фондами через процес модернізації є незначною, тоді як в Україні 
діючі фонди перебувають на межі фізичного зношування. З іншого – це 
створює нерівні умови конкуренції та ризики отримання операторами мереж 
надприбутків, які не будуть реінвестовані у модернізацію, через те що облікова 
ставка НБУ перевищує ставку реінвестицій. 

Крім того, існує проблема вартісної оцінки основних фондів 
енергопостачальних компаній, оскільки, як відомо, можуть бути застосовані 
різні методи оцінки рівня капіталізації (за даними кон’юнктури фондового 
ринку – ринкова вартість та розрахунковий метод амортизації – остаточна 
вартість). Іншою відмінністю українського варіанту від європейської практики 
є консервація системи обрахунку витрат енергопостачальних компаній, які 
залишають можливості закупівлі обладнання та послуг у афілійованих 
компаній за завищеними цінами, що і надалі будуть акцептовані національним 
регулятором у процесі регулювання тарифів. 

Закладені в систему української системи RAB-регулювання норми 

створюють ризики того, що початкове збільшення тарифів для кінцевих 

споживачів не зчинить ефект зменшення операційних витрат енергокомпаній 

для зменшення тарифів у середньостроковій перспективі, що порушить 

головний принцип та ідею, покладену у метод RAB-регулювання. 
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Висновки до розділу 1 

 

Економічна наука досягла певних успіхів в частині розкриття 

багатоаспектності процесу пошуку вирішення проблеми алокації ресурсів. Поява 

віртуальних потреб та ресурсів призводить до трансформації ринків, що у свою 

чергу потребує нових підходів до їх регулювання. З часів формування ринкових 

відносин ця проблема постала у фокусі уваги представників усіх наукових шкіл 

та окремих дослідників, які висловлювали різні, інколи діаметрально 

протилежні, думки щодо ролі ринку та держави в економічній діяльності в 

цілому і зокрема в частині розподілу обмежених ресурсів. На теперішній час 

зрозумілим стає те, що вирішити означену проблему можливо лише завдяки 

пошуку балансу інтересів бізнесу, держави та суспільства. Загострення 

глобальних проблем розвитку людства показує, що інколи інтереси цих 

економічних агентів перетинаються і це створює обнадійливі можливості 

формування конструктивної інституційної оболонки та зрештою віднайти її 

жорстке інституційне ядро. Лише на цій основі можливо досягти соціально 

справедливої алокації ресурсів. 

Сучасний світ перебуває на етапі подолання нового (цифрового) 
енергетичного порогу, за яким домінуючими стануть способи виробництва VI 

технологічного укладу. Цифрові технології вже призвели до сланцевої 
революції у США, що поряд з розвитком логістики транспортування СПГ 
спричинило тиск на світовий ринок традиційної нафти та регіональні ринки 
природного газу.  Натомість відсутність фізично нових джерел енергії та 
проривних (екологічно чистих) технологій виробництва (видобутку) вторинних 
енергоносіїв дозволяють висловити застереження, що період сучасного 
енергетичного переходу може розтягнутися у часі. Рівень інвестицій та 
технологічні обмеження поки що не дозволяють перейти до більш прогресивної 
екологічної водневої енергетики та використання, наприклад гелію, в якості 
домінуючих ресурсів нової енергетичної парадигми.  
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В індустріальну епоху роль енергетичних ресурсів як фактору 

промислового виробництва радикально зросла. Більше того закономірності 

зміни енергетичних парадигм зумовлюють зміну технологічних укладів та 

стають передумовою промислових революцій, зрештою подальшого 

технологічного прогресу. Натомість виявлення закономірностей та парадоксів 

енергетичних парадигм, які показують емпіричні спостереження все ще не 

достатньо відображені в економічних дослідженнях. Сучасний енергетичний 

перехід до постіндустріального розвитку створює нові виклики для економічної 

науки в частині обґрунтування прийняття адекватних консолідованих дій для 

держави, бізнесу та суспільства. Це повною мірою стосується процесу 

формування та реалізації національної енергетичної політики, зокрема пошуку 

ефективних механізмів державного регулювання енергетичних ринків. 

Розроблена ВЕР концепція енергетичної трилеми фокусується на трьох 

основних векторах розвитку ПЕК: енергобезпеці, доступності енергії та 

екологічній стійкості. Натомість жодній країні у світі не вдалося досягти 

одночасного прогресу у досягненні всіх названих цілей. Для більш повного 

відображення можливостей різних країн у частині енергозабезпечення та 

досягнення цілей сталого розвитку зокрема пропонується доповнити трилему 

показниками, що безпосередньо ілюструють досягнення економічного та 

технологічного розвитку. Таку концепцію можна вважати енергетичною 

пенталемою сталого розвитку. Залежно від певного етапу розвитку кожна 

країна має самостійно, з огляду на національні інтереси, встановлювати цільові 

пріоритети енергетичної політики сталого розвитку.   

В загальному випадку (досконалої конкуренції) ринкові сили здатні 

забезпечити оптимальний розподіл ресурсів між різними сферами виробництва 

на різних проміжках часу, коли ціни на продукти та ресурси встановлюються на 

рівні суспільних граничних витрат. Однак, як показують 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 та екстернальних ефектів. 
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Кількість факторів та чинників, що впливають на кон’юнктуру ринків, постійно 

зростає, а взаємозв’язки між ними постійно ускладнюються. За таких умов 

державні органи мають впливати на витрати або ціну продукції таким чином, 

щоб забезпечити зближення цих показників. В 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. Ця 

проблема може бути вирішена різними шляхами, у тому числі і залученням 

інститутів громадянського суспільства. Як правило ефективними виявляються 

комбінації методів регулювання, які є найбільш адекватними до різних моделей 

організації, стану функціонування та напрямів розвитку енергетичних ринків. 

Завершуючи розгляд феномена зміни енергетичних парадигм, відзначимо, 

що у сучасному світі виникають як нові виклики, так і нові можливості в 

частині збалансування потреб людства та необхідних для цього ресурсів, у тому 

числі енергетичних. Світова спільнота перебуває на порозі нового 

енергетичного переходу, який докорінно змінюватиме спосіб життя людей і, 

можливо, зумовить новий етап коеволюції природи та суспільства, як це 

передбачається концепцією сталого розвитку. Важливо розуміти, що 

визначальним чинником такого переходу є, скоріше, не сам факт вичерпання 

доступних (традиційних) енергетичних ресурсів, скільки поява інноваційних 

технологій постіндустріального розвитку. 

Нові технології потребують залучення у господарський обіг нових 

ресурсів. Ще у 70-х роках минулого століття міністр нафтової промисловості 

Саудівської Аравії Закі Ямані виголосив фразу, яка стала крилатою: «Кам’яна 

ера закінчилася не тому, що у світі закінчилося каміння. Тож і нафтова ера 

закінчиться не тому, що у нас закінчиться нафта». Існує багато ознак того, що 

нові інформаційні технології у постіндустріальну епоху відіграватимуть вже не 

тільки і не стільки роль факторів або ресурсів виробництва, скільки стануть 

засобами виробництва. Інтелектуальні ресурси економіки знань значною мірою 

заміщуватимуть природні ресурси. Зміна функції інформації, яка 
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трансформується у цифрові технології, змінюватиме співвідношення між 

виробничими силами та виробничими відносинами, що, у свою чергу, змінить 

спосіб буття та вигляд сучасної цивілізації. 

Виявлені закономірності дають змогу більш-менш адекватно уявити собі 

майбутню картину світу. Але вони не пропонують методів і моделей переходу 

до нової парадигми існування людства. Дискусії з цього приводу тривають не 

лише серед геостратегічних гравців, а й поміж розвиненими країнами та 

країнами, що розвиваються. Постійний пошук торговельних коаліцій поки що 

не вирішує дилему між національним прагматизмом та глобальною 

солідарністю. Міжнародний переговорний процес з цього приводу наразі 

зайшов у глухий кут. Локальні торговельні та гібридні війни цієї проблеми не 

вирішують. Сучасний стан світової економіки, пропорції розміщення запасів, а 

– головне – пропорції використання ресурсів демонструють вражаюче 

викривлення і несправедливість у розподілі вигід та витрат націй у процесі 

досягнення сталого розвитку для всіх.  

Тож необхідні більш глибокі емпіричні дослідження особливостей 

енергетичних пропорцій світової економіки та глобальних детермінант їх 

формування, на основі яких вже можна робити відповідні висновки. Такий 

емпіричний аналіз полягає у з’ясуванні факторних умов формування та 

реалізації енергетичної політики, які на думку М. Портера відносяться до 

головних компонент міжнародної конкурентоспроможності національної 

економіки [85]. 
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РОЗДІЛ 2 

ФАКТОРНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

2.1. Компаративний аналіз динаміки енергетичного балансу світу  
Для світового співтовариства забезпечення енергією є однією з 

найголовніших проблем, від успішного розв’язання якої залежить його сталий 

розвиток людської цивілізації. Енергетична галузь господарства, що вирішує це 

завдання, охоплює діяльність щодо видобутку, перероблення (включаючи 

електрогенерацію), використання та транспортування первинних енергетичних 

ресурсів, а також розподілу між споживачами. У кількісному сенсі все 

різноманіття цієї діяльності характеризується різними видами ПЕБ, вищим 

рівнем яких є світовий, далі йде диференціація за регіонами світу, країнами, 

містами, галузями, підприємствами, домогосподарствами. 

У 70-х роках минулого століття відповідь промислово розвинених країн 

щодо розгортання енергетичної кризи була сфокусована на активізації політики 

енергоефективності та енергозбереження. Нині у промислово розвинених 

країнах потенціал енергозбереження та енергоефективності в галузях кінцевого 

споживання в межах існуючого технологічного укладу, за деяким винятком, 

майже вичерпаний. Початок XXI ст. ознаменувався ціновими піками на 

світовому ринку енергоресурсів, що змушує переглядати структурні пропорції 

енергетичних балансів країн – імпортерів енергоресурсів, а отже, й коригувати 

енергетичну політику в напрямі максимального підвищення рівня 

енергоефективності, зростання частки використання ВДЕ і диверсифікації 

енергопостачання. Зрештою це спричинило значну зміну структурних пропорцій 

енергетичного балансу світу [86]. 

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 
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первинних енергоресурсів характеризувалася постійним, хоча й не завжди 

рівномірним, зростанням. За ХХ ст. загальне споживання енергоресурсів у світі 

зросло в 13–14 разів, досягши в 2000 р. 13,5 млрд тонн умовного палива (т у.п.). 

При цьому в перші 50 років воно зростало щорічно приблизно на 3 млрд т у.п., 

а за друге п’ятдесятиріччя – на 9,5 млрд т у.п. 

Структура світового енергоспоживання протягом ХХ ст. характеризується 

зміною двох послідовних етапів – вугільного та нафтогазового. Вугільний етап 

продовжувався приблизно до середини ХХ ст. (у 1900 р. частка вугілля 

становила майже 60%, у 1913 р. – 80%, у 1950 р. – 58%). Потім розпочався 

нафтогазовий етап, пов’язаний із більшою ефективністю, кращою 

транспортабельністю нафти і газу, а також із відкриттям нових нафтогазоносних 

басейнів і низькими цінами на нафту (на початку 70-х років минулого століття 1 

т нафти коштувала 15–20 дол. США). Частка нафти й газу у світовому 

енергоспоживанні досягла свого максимуму (близько 77%) у 1973 р. [87]. 

Друга половина ХХ ст. характеризується також розвитком атомної 

енергетики. За цей період вона посіла міцні позиції у світі, незважаючи на те, 

що ставлення до «мирного атому» неодноразово полярно змінювалося – від 

захоплення до вимог повністю заборонити його використання. У середині 70-х 

років минулого століття сталася енергетична криза, що була викликана фактом 

вичерпання легкодоступних родовищ енергоресурсів, насамперед нафти, а 

також загостренням суперечностей у світовій капіталістичній системі 

господарства – боротьбою країн, що розвиваються, за свої нафтові ресурси. 

Наприкінці 1973 р. арабські країни використовували ціну на нафту як 

своєрідний вид політичної зброї проти країн Заходу, які підтримували Ізраїль в 

арабо-ізраїльському воєнному конфлікті, підвищивши цю ціну до 250–300 дол. 

США за тонну. У результаті для економік західних країн, які були орієнтовані 

на дешеву нафту, настав кризовий стан. США, Японія, країни Західної Європи 

були змушені вжити надзвичайних заходів щодо економії енергоспоживання. 

Одночасно ці країни почали розробляти нові національні енергетичні програми, 

спрямовані на зменшення залежності від імпорту нафти і на загальне 
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скорочення її частки в паливно-енергетичному балансі, більш повне 

використання власних енергоресурсів. 

Головну ставку було зроблено на енергозбереження та 

енергоефективність, які стали розглядатися як своєрідний додатковий 

енергоресурс [88]. Ця стратегія дала позитивні результати. Загальна 

енергомісткість економік країн Заходу стала досить швидко зменшуватися, а 

темпи приросту ВВП почали перевищувати темпи зростання 

енергоспоживання, тобто відбувся декаплінг. У 80-ті роки ХХ ст. загальні 

темпи зростання енергоспоживання уповільнилися, що надалі продовжувалося 

й у 90-х роках, коли, крім політики енергозбереження і підвищення 

ефективності використання енергоносіїв, стали діяти і такі чинники, як 

паливно-енергетичний дефіцит у країнах Центральної і Східної Європи, а також 

кризові явища в паливно-енергетичному комплексі країн СНД після розпаду 

СРСР. Високі ціни на нафту стимулювали більш активне використання інших 

енергоресурсів: вугілля, газу, атомної енергії та ВДЕ (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Загальне первинне постачання енергії (ЗППЕ) у світі, млн т н.е. 
Джерело: Key World Energy Statistics. Secure Sustainable Together / International Energy 

Agency. 2017. URL : www.iea.org. 
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Нафта стала поступатися своїм місцем іншим джерелам енергії. Через це 

ціни на нафту значно знизилися: наприкінці 80-х років минулого століття тонна 

нафти коштувала 100–120 дол. США, а під кінець ХХ ст. ціни досягли рекордно 

низької позначки у 10 дол. США за барель. 

До кінця ХХ ст. також відбулася зміна географії світового 

енергоспоживання (рис. 2.2), що є наслідком втрати розвиненими країнами 

першості в сумарному споживанні енергії та її переходу до країн, що 

розвиваються. Країни так званого третього світу, насамперед Китай та Індія, 

зумовили динамічне зростання світової енергетики, породжуючи і замикаючи 

на собі основний приріст споживання і нові міжрегіональні потоки 

енергетичних ресурсів, а також пов’язане з цим забруднення довкілля. 

 

 

Рис. 2.2. Макрорегіональні складові споживання первинної енергії, % 

Джерело: Key World Energy Statistics.  Secure Sustainable Together / International Energy 

Agency, 2017. URL : www.iea.org. 

Енергетичні потреби індустріальних країн визначаються трьома 

складовими: промисловістю та сільським господарством, транспортом, 

комунальним господарством. В енергетичних балансах багатьох країнах кожна 

з цих позицій становить приблизно одну третину всіх енергетичних потреб, 

хоча розмір комунального споживання істотно залежить від рівня розвитку 

(добробуту) та кліматичних особливостей країни. 
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Енергоспоживання на початку ХХІ ст. у всіх регіонах світу демонструє 

стійку тенденцію до зростання. Це зростання обумовлюється темпами 

економічного розвитку та зростанням населення планети. Зростає роль 

електроенергії у всіх сферах життєдіяльності, оскільки вона є універсальним 

енергоносієм, який може бути вироблений з використанням всілякого палива і 

легко доставлений до споживачів. Зараз виробництво електроенергії становить 

40% від виробництва всієї енергії у світі. 

Пропорції енергетичного балансу світу наведено у табл. 2.1 та рис.2.3. 

 

 

 

Рис. 2.3. Видова та географічна структура ЗППЕ у 2017 р.,  
млн т н.е. (13511,2 млн т н.е. – 100%) 

Джерело: Statistical Review of World Energy [Електронний ресурс] / British Petroleum. –  2018. 

–  URL : www.bp.com  
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Таблиця 2.1 

Світовий енергетичний баланс у 2016 р., млн т н.е. 

Постачання та 

споживання 
Вугілля 

Сира 
нафта 

Нафто- 

продукти 
Газ Атомна 

енергія 

Гідро- 

енергія 
ВДЕ 

Інше 

(е/е, 
тепло) 

Усього 

Виробництво 3 657  4 473 0 3 032  680 349 1 570 1764 13 764 

Імпорт 795  2 379 1 329 916 0 0 24  62 5 506 

Експорт -833  -2 355 -1 415 -933 0 0 -19  2 -5 617 

Зміна запасів 112  -15 -7 20 0 0 0  0 109 

Загальне постачання 
первинної енергії 

3 731  4 483 -92 3 035 680 349 1 575 205 13 647 

Міжпродуктові передачі -1  -233 262 0 0 0 0 0 28 

Статистичні розбіжності 29  11 14 -11 0 0 1 -1 42 

Електростанції -1 672  -40 -179 -868 -672 -349 -299 1 092 -2 269 

Теплоелектроцентралі -624  0 -18 -315 -8 0 -63 575 -452 

Теплові електростанції -23  -1  -11  -62 0 0 -15 102 -9 

Трансформація вугілля -298  0 -2  0 0 0 0 0 -300 

Газові  підприємства -13 0  -2  5  0 0 0 0 -10 

Нафтопереробні  
підприємства 

0 -4 247 4 166 0 0 0 0 0 -81 

Інші підприємства з 
перетворення ПЕР 

-12 62 -36 -19 0 0 -91 -1 -111 

Споживання  
енергетичним сектором 

-75 -11 -208 -296 0 0 -13 -218 -823 

Втрати при 
транспортуванні/розподілі 

-5 -7 -1 -19 0 0 0 -192 -225 

Загальне кінцеве 

 споживання 

1 036 15 3 893 1 440 0 0 1 095 2 077 9 555 

Промисловість 827 7 300 538 0 0 199 882 2 712 

Транспорт 0 0 2 533 102 0 0 82 31 2 748 

Інші виробництва 153 0 423 632 0 0 813 1 164 3 185 

Населення 73 0 209 431 0 0 760 588 2 061 

Послуги 34 0 86 187 0 0 36 433 776 

Сільське господарство 16 0 110 10 0 0 12 57 204 

Неенергетичне 

споживання 

56 8 637 169 0 0 0 0 870 

 

Джерело: за даними МЕА: Key World Energy Statistics / International Energy Agency. Paris, 

2018. URL : www.iea.org 
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Нижче розглянемо особливості формування структурних пропорцій 

балансів окремих видів енергоресурсів  

Вугілля. Станом на початок 2017 р.  світові запаси вугілля становили 

1139,3 млрд т, що за існуючих темпів споживання повинно вистачити на 153 

роки [89], період який позначається як R/P – Reserves-to-productionratios 

(відношення запасів енергоресурсу, що залишилися до його річного видобутку). 

При цьому 22,1% від усього обсягу запасів зосереджено в США, 

пострадянських країнах (19,6%) і Китаї (21,42%). На Австралію, Індію, 

Німеччину та Південну Африку припадає ще 30% світових покладів. Щорічний 

світовий видобуток вугілля у 2016 р. досяг рівня 3,7 млрд т, і у 2020 р., за 

прогнозами, перевищить 5 млрд т. Першість тут належить Китаю, що видобуває 

близько 1,7 млрд т вугілля на рік і більшу частину його сам же і споживає з 

огляду на швидкі темпи зростання економіки (рис. 2.4).Частка вугілля у 

структурі світового паливного балансу останнім часом становить близько 25–

30% і, за прогнозами експертів, у найближчі десять років цей рівень 

збережеться. Очікується, що споживання вугільного палива зростатиме у всіх 

основних регіонах світу, крім Європи і пострадянських країн (за винятком 

Росії), де використання вугілля за останнє десятиліття з різних причин впало на 

30–40%.  

 
 

Рис. 2.4. Регіональний розподіл світового виробництва вугілля, % 

Джерело: Key World Energy Statistics. Secure Sustainable Together [Електронний ресурс] / 

International Energy Agency. – 2017. – URL : www.iea.org 
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Основне зростання попиту на вугілля припадає на країни Азії, які зараз 

використовують 40% світового видобутку вугілля, що є для них домінуючим 

видом палива. З інших частин світу в цей регіон надходить понад 300 млн т 

вугілля на рік (половина обсягу припадає на найбільшого імпортера у світі – 

Японію), і до 2020 р., як очікується, ця цифра зросте на третину. Прогнозується, 

що близько 70% зростання споживання забезпечуватимуть Китай та Індія, де 

економіка зростає на 5–8% у рік і збільшення потреби в енергоносіях 

покривається в основному за рахунок вугілля. Частка США в загальносвітовому 

споживанні вугілля прогнозується на рівні 20%. Європа – хоча за останнє 

десятиріччя і знизила споживання вугілля на третину – може незначно збільшити 

його імпорт. Собівартість видобутку через скасування державних субсидій тут 

зростає, через що місцеве виробництво зменшується і виникає потреба в 

імпортних постачаннях. Західна Європа наразі споживає менш ніж 600 млн т 

вугілля (у тому числі Німеччина – близько 300 млн т), а Східна Європа – 

приблизно 350 млн т. 

Зараз 65% твердого палива йде на потреби електроенергетики (у 

структурі енергоносіїв, що використовуються для виробництва електроенергії, 

вугілля зараз сьогодні близько 40%), а 20% – на коксування. Попит на 

енергетичне вугілля у світі зростає – багато країн (особливо індустріальної Азії) 

вже будують або найближчим часом планують побудувати нові, екологічно 

прийнятні теплові електростанції, що працюватимуть на вугіллі. Частка 

коксівного вугілля натомість знижуватиметься через технологічне 

переозброєння металургійної промисловості. 

Обсяги світової торгівлі вугіллям порівняно невеликі (менше 20% від 

видобутку), але, всупереч зниженню вуглевидобутку в низці країн, на кілька 

відсотків на рік зростають. За розрахунками американських експертів, до 2020 

р. імпорт досягне 800 млн т, а до 2025 р. – перевищить 900 млн т. 
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Географічна структура світового вугільного балансу за останній час 

дещо змінилася. Якщо Китай, Колумбія та Індонезія нарощують видобуток, то 

такі країни, як США, Канада і Польща, або зафіксували видобуток на 

постійному рівні, або знижували його. У США така ситуація обумовлена 

незначним зростанням економіки і споживанням електроенергії, а у Польщі 

внаслідок реформ закриваються нерентабельні шахти. 

Перше місце серед експортерів вугілля посідає Австралія, що видобуває 

близько 350 млн т. Щорічно ця держава реалізує на світовому ринку понад 200 

млн т вугілля і продовжує потроху нарощувати ці обсяги. Нині частка 

енергетичного та коксівного вугілля в експорті Австралії приблизно однакова, 

хоча попит на паливо для енергетики зростає швидше. Китай займає друге 

місце, експортуючи до 100 млн т вугілля в рік. У п’ятірку провідних 

експортерів входять Південна Африка, що виробляє близько 250 млн т, та 

Індонезія зі щорічним обсягом видобутку понад 100 млн т, більша частина 

якого йде на експорт. Основним постачальником коксівного вугілля раніше 

були США (близько 25 млн т), але нині через низьку пропускну здатність 

портів торгівля практично припинилася, а нішу на азіатському ринку зайняли 

Австралія і Китай. 

Нафта. Інформація щодо світових запасів нафти постійно уточнюється. 

Зростання доведених світових запасів нафти зупинилося у 2014 р., коли вперше 

за останні десятиліття видобуток нафти не був компенсований приростом 

запасів за даними геологорозвідки. Відповідно до звіту про стан світового 

нафтового ринку, що підготувала британська компанія British Petroleum у 2017 

р., запаси нафти становлять 1707 млрд бр. Перше місце у світі за запасами 

нафти належить Венесуелі (300 млрд бр), друге – Саудівській Аравіії (267 млрд 

бр), третє – Канаді (172 млрд бр, або 10,0% загальних запасів). Країнами з 

найбільшими покладами нафти є: Іран – 9,3% загального рівня запасів; Ірак – 

9,0%; Росія – 6,4%; Кувейт – 5,9%; ОАЕ – 5,7%; Лівія – 2,8%; США – 2,8%. У 

середньому за існуючого видобутку нафти її запасів у світі вистачить на 50 років. 
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Макрорегіональні пропорції видобутку нафти наведені на рис. 2.5. 

Сумарний видобуток нафти промислово розвиненими країнами (ОЕСР) 

становить 25,5%, а сумарний видобуток країн, що входять в ОПЕК – 42,7%. 

Росія, маючи запаси на рівні 6,4% світових, видобуває 12,2% від загального 

видобутку. Основними експортерами є Саудівська Аравія, Росія, Норвегія. 

 

 
 

Рис. 2.5. Регіональні складові світового виробництва нафти, % 

Джерело: Key World Energy Statistics.  Secure Sustainable Together / International Energy 

Agency. 2017. URL : www.iea.org 

 

На початок XXI ст. у світі сформувалися три основні регіони – споживачі 

нафти: Північна Америка, на частку якої припадає 31% споживання чорного 

золота, Європа (27%) і Азіатсько-Тихоокеанський регіон (24%). ОПЕК відіграє 

провідну роль на ринках Північної Америки й АТР. На європейському ж ринку 

частка ОПЕК не настільки велика і може стати ще меншою, якщо незалежні 

експортери, насамперед Росія і Норвегія проводитимуть узгоджену політику – 

або об’єднавшись в одну організацію на зразок ОПЕК, або на основі 

двосторонніх угод. Потенційним союзником європейських виробників тут може 

стати Ірак, що є членом ОПЕК. 

Росія, Норвегія, Франція, Італія й Ірак здатні забезпечити нафтою 

європейський ринок на тривалу перспективу без залучення до поставок інших 

країн ОПЕК. Така ситуація цілком влаштовує Європейський Союз, який 

http://www.iea.org/
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зацікавлений у стабільності постачань і послабленні своєї залежності від 

політики США на Близькому Сході. Постачання російської нафти та 

нафтопродуктів у Європу наразі становить близько 130 млн т щорічно. Норвегія 

займає провідну роль у поставках нафти до Північної Європи. 

Постачання російської нафти на ринок Центральної та Західної Європи 
здійснюється трубопровідною системою «Дружба». Щорічна пропускна 
спроможність української частини цієї системи становить на вході 114 млн т, на 
виході – 56,3 млн т. За даними ПАТ "Укртранснафта", до 2000 р. обсяги 
транспортування нафти територією України становили 65 млн т на рік, тобто 
система була завантажена наполовину. Далі обсяги транзиту почали неухильно 
знижуватися, особливо стрімко – у 2014–2016 рр. У 2017 р. транзит нафти 
територією України ледь досяг рівня 14 млн т. У структурі виручки компанії за 
цей рік 3 млрд грн було отримано від транзиту нафти, 113 млн грн – від 
поставки на НПЗ України, 55 млн грн – від інших видів діяльності. Для 
порівняння, доходи України від транзиту природного газу становили у 2017 р. 
близько 3 млрд дол. США. 

Основними гравцями нафтопостачання в Північній Америці є ОПЕК (в 
основному, Венесуела), Канада та Мексика. У країнах АТР – також ОПЕК, але 
в перспективі очікуються поставки з Казахстану і Росії, за умови, якщо 
російським компаніям удасться отримати не менше 30% участі у видобувних 
активах Казахстану. Це буде поштовхом до розвитку транспортної системи 
спільними зусиллями російських, казахстанських і американських компаній у 
напрямку на Китай, Афганістан, Індію, Пакистан. Ще одним важливим гравцем 
на цьому ринку може стати Іран. 

Споживання нафти переважно в секторі транспорту та зміна в характері 
попиту за рахунок субсидування ринків альтернативного палива обмежують 
вплив більш високих цін на стримування попиту. Водночас обмежене 
інвестування означає, що більш високі ціни можуть зумовити тільки помірне 

збільшення виробництва. За даними МЕА, попит на нафту продовжуватиме 
неухильно зростати до 2035 р. і може досягти 100 млн барелів на добу (бр/д) за 
рахунок приросту попиту в країнах, що не входять до ОЕСР. 
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З боку пропозиції загальний показник нафтовидобутку країнами ОПЕК 

стабільно зростатиме до 2035 р., що збільшить частку картелю до рівня понад 

половини світового виробництва. Видобуток сирої нафти може досягти рівня 

приблизно у 68–69 млн бр/д до 2020 р., але, на думку аналітиків, так і не 

перевищить свого рекордного рівня у 70 млн бр/д у 2006 р., коли ціни мали 

найвищий рівень. Виробництво скрапленого природного газу (СПГ) і 

нетрадиційної (сланцевої) нафти стрімко розвиватиметься при ціні нафти вище 

60 дол.США/бр. Саудівська Аравія вже відібрала у Росії місце світового лідера 

з нафтовидобутку, оскільки її виробництво зростає більш високими темпами, 

що, за оцінками експертів, можуть досягти 15 млн бр/д у 2035 р. Подальше 

збільшення частки ОПЕК сприятиме зростанню впливу національних нафтових 

компаній. Загальний видобуток країн, що не входять до ОПЕК, залишатиметься 

більш-менш стабільним приблизно до 2025 р., оскільки там збільшується 

виробництво сланцевої нафти, що поряд із розвитком інфраструктури ринку 

СПГ створює додаткову пропозицію. 

Природний газ. На думку багатьох аналітиків, у ХХІ ст. блакитне паливо 

стане основним джерелом енергії. Його споживання за першу чверть століття, 

за прогнозами 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. 

За даними British Petroleum, у 2016 р. доведені резерви природного та 

сланцевого газу у світі становлять близько 186,6 трлн куб. м. Найбільші запаси 

цього палива мають: Іран (33,5 трлн куб. м, або 18,0% від загальних резервів), 

Росія (32,3 трлн куб. м, або 17,3%) і Катар (24,3 трлн куб. м, або 13,0%). Інші 

країни десятки лідерів: Туркменістан – 9,4%; США – 4,7%; Саудівська Аравія – 

4,5%; ОАЕ – 3,3%; Венесуела – 3,1%; Китай – 2,9%; Нігерія – 2,8%. Частка 

решти країн становить менше 2%. Україна має лише 0,3% загальних світових 

резервів газу. 
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Макрорегіональні пропорції видобутку природного газу наведені на рис. 

2.6. Наразі видобуток газу здійснюють у 100 країнах світу, а споживають його 

понад 110 держав. Понад 20% електроенергії у світі виробляється з рахунок 

газу. Основним ринком збуту природного газу залишаються США. (24,3% від 

загального обсягу). Проте запаси країни становлять лише 4,7% від світових. На 

думку аналітиків, США є також одним із найбільш перспективних ринків СПГ. 

Схожа ситуація й у Західній Європі: попит на блакитне паливо в регіоні, 

за прогнозами експертів, щорічно зростатиме на 2%. Як відомо, ці держави 

володіють досить незначними (менше 4% від світового обсягу) запасами 

природного газу. Зростаючі потужності західноєвропейської промисловості 

зумовлять підвищення постачань вуглеводнів з інших країн і сильно 

узалежнять ЄС від імпорту. Ще однією причиною зростання попиту в Європі є 

перехід теплових електростанцій на газ у зв’язку з тенденцією відмови деяких 

країн від ядерної енергетики. Обсяги використання енергоносія зростуть до 

730 млрд куб. м до 2025 р. Ще одним великим ринком збуту природного газу є 

країни Азії, що розвиваються. Насамперед це Китай, а також Корея й Індія. 

Очікується, що споживання блакитного палива в регіоні щорічно зростатиме 

на 3,5%. 

 
 

Рис. 2.6. Регіональний розподіл виробництва природного газу, % 

Джерело: Key World Energy Statistics. Secure Sustainable Together / International Energy 

Agency. 2017. URL: www.iea.org 
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Ядерна енергетика. За майже семидесятирічну історію свого існування 

ядерна енергетика досягла значного прогресу (рис. 2.7). Сьогодні її внесок у 

світове енергозабезпечення становить близько 4–6%, у виробленні 

електроенергії – понад 16%. За даними Міжнародного агентства з атомної 

енергії (МАГАТЕ), у 2016 р. у стадії експлуатації перебувало 448 реакторів, ще 

61 – у стадії будівництва. Незважаючи на згортання ядерних програм окремими 

державами, передусім у Європі, такі країни, як США, Росія, Китай, Франція, 

Фінляндія, а також деякі країни – члени ЄС (Угорщина, Польща, Чехія, 

Словаччина) продовжують розвиток національних ядерних програм. Частка 

ядерної енергетики в балансі багатьох країн залишається високою. Майже 20 

держав більш ніж на чверть залежать від енергії, що виробляється на АЕС. 

Передові позиції посідають Литва (АЕС виробляють 79,9% електроенергії 

країни), Франція (77,7%), Словаччина (57,4%), Бельгія (55,5%), Швеція (49,6), 

Україна (у 2017 р. – 55,1%). 

 

 
Рис. 2.7. Регіональний склад світового виробництва ядерної енергії, % 

Джерело: Key World Energy Statistics. Secure Sustainable Together / International Energy 

Agency. 2017. URL: www.iea.org 

 

У 2018 р. світова ціна на уран становила близько 40 дол. США за 1 кг (20 

дол. США за фунт), однак родовища урану, що забезпечують таку ціну, 

практично вичерпані, що у майбутньому призведе до зростання цін. Наразі 

рентабельними вважаються запаси за ціною 80 дол. США за кг, гранична ж ціна 

становить 130 дол. США за кг. Видобуток урану з родовищ планети забезпечує 
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тільки близько 60% потреб АЕС світу. Інші 40% забезпечуються за рахунок 

складських запасів і демонтажу ядерної зброї. Згідно з прогнозами МАГАТЕ і 

Світової ядерної асоціації (WNA), світові потреби в урані зростатимуть – від 62 

тис. т у 2000 р. до 75 тис. т у 2020 р. Розвіданих світових запасів урану при 

використанні відкритого ядерно-паливного циклу (ЯПЦ) вистачить на 60 років, 

а з урахуванням потенційних запасів – на 220 років. Тільки використання нових 

технологій (наприклад, замкнутого ЯПЦ) дасть можливість збільшити цей 

термін до декількох тисяч років. 

Складний комплекс факторів, що визначають перспективи розвитку 

ядерної енергетики, не обмежується лише економічними міркуваннями. Пошук 

ефективних технологій і перспективного типу ядерного реактора постійно 

триває, про що свідчить виділення наприкінці 2017 р. гранту від уряду США в 

обсязі 400 млн дол. США на пошуки найбільш перспективних розробок у цій 

сфері. Однак за існуючих типів ядерних реакторів виключно економічні 

чинники зумовлюють значну невизначеність стосовно майбутнього ядерної 

енергетики. Менше з тим, за останніми повідомленнями відбувається активізація 

проекту з розробки Міжнародного термоядерного реактору (International 

Thermonuclear Experimental Reactor - ITER). 

Середньострокові перспективи розвитку світової ядерної енергетики 

сьогодні оцінюються як помірні. Передбачається, що до 2020 р. її частка у 

світовому енергобалансі збережеться на існуючому нині рівні. Проте останнім 

часом у світі намітилися позитивні зрушення стосовно ядерної енергетики. Про 

це свідчить тенденція щодо повторного пуску законсервованих блоків і 

продовження ліцензій на експлуатацію діючих АЕС. За словами генерального 

директора МАГАТЕ, ядерна енергетика в Західній Європі може отримати 

«друге дихання» завдяки прийнятій лінії на скорочення викидів парникових 

газів, а також стурбованості з приводу подальшого забезпечення 

безперебійного енергопостачання. 
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Майбутнє ядерної енергетики, яке оптимісти називають «атомним 

ренесансом», залежить від успіхів у вирішенні таких завдань, як забезпечення 

економічної конкурентоспроможності за рахунок скорочення часу будівництва 

й експлуатаційних витрат, впровадження нових реакторних технологій, що 

базуються на принципах фізичної безпеки і уможливлюють вирішення завдання 

безпечної експлуатації, перероблення високорадіоактивних відходів і 

нерозповсюдження ядерних технологій. 

 

Відновлювані джерела енергії. Вичерпання запасів органічного палива, 

забруднення внаслідок їх використання навколишнього природного 

середовища – усе це стало в останні роки стимулом до розвитку 

відновлювальних джерел енергії, інвестиції у розвиток яких постійно 

зростають [90]. За визначенням МЕА, до відновлювальних джерел енергії 

належать: гідро- і геотермальна енергія, енергія сонця, вітру й приливна 

енергія, а також енергія горючих відходів (твердої біомаси, газу з біомаси, 

деревного вугілля, відновлюваних муніципальних твердих відходів). 

На початку XXI ст. внесок окремих видів ВДЕ у їхній загальний 

світовий обсяг становив: горючих відходів (біомаси) 79,9%, гідроенергії – 

16,4%, геотермальної енергії – 3,2%, сонячної і приливної енергії – 0,3% та 

енергії вітру – 0,2%. Лідируючі позиції з використання біопалива займають 

країни Південної Азії та Африки, що розвиваються (в основному, для 

приготування їжі й обігріву). Розвинені країни світу лідирують у темпах 

збільшення використання ВДЕ. 

Загалом сумарний теоретичний потенціал ВДЕ на декілька порядків 

перевищує сучасний рівень світового споживання первинних ПЕР. Тільки 

річний енергетичний потенціал сонячної радіації на поверхні Землі у 3000 разів 

вищий за загальну кількість первинної енергії, що споживається у світі. 
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Попри енергетичний потенціал біомаси, вітру, геотермальної і приливної 

енергії, за існуючого рівня технологічного розвитку і сформованої на сьогодні 

на світових енергетичних ринках кон’юнктури, лише досить незначна їх частка 

може бути ефективно використана. 

За оцінкою Міжнародного економічного форуму відновлюваних джерел 

енергії (Internationals Regenerative Energies Wirtschaftsforum), виробництво 

електроенергії у світі з використанням ВДЕ у 2020 р. досягне 3,5 трлн кВт•год 

(для порівняння, у 2000 р. воно становило 2,8 трлн кВт•год), однак відносний 

внесок ВДЕ у виробництво електроенергії в обсязі 20% збережеться постійним. 

Передбачається також, що у 2020 р. щорічні світові продажі нових видів енергії 

зростуть до 30 млрд євро. 

У цьому зв’язку видається дуже актуальною інтенсифікація зусиль 

окремих країн і міжнародних організацій зі створення і масштабного 

впровадження економічно конкурентоспроможних і екологічно чистих 

енергоустановок, що базуються на поновлюваних джерелах енергії. Так, 

Всесвітня енергетична рада на своєму XVII Конгресі ухвалила так звану 

Токійську заяву, в якій проголошено, що технологічні розробки, спрямовані на 

розширення використання ВДЕ, мають бути прискорені, зокрема через 

розвиток партнерства між урядами і промисловістю, зростання участі держави 

у фінансуванні науково-дослідних робіт цієї галузі. 

Цікавим з цього приводу є приклад США. У Стратегії сталої енергетики 

США, опублікованій ще у липні 1995 р., підкреслюється, що один із 

пріоритетних напрямів федеральної енергетичної політики передбачає 

запровадження урядом заходів зі сприяння розвитку й освоєння ВДЕ. 

Вирішення цього завдання в межах державної енергетичної політики 

розширить ринок збуту для американських технологій, а отже, сприятиме 

розширенню масштабів використання ВДЕ як усередині країни, так і загалом у 

світі. Це, у свою чергу, забезпечить зниження негативного впливу енергетики на 

НПС, отримання економічної вигоди і, зрештою, сприятиме підвищенню рівня 

національної та глобальної енергетичної безпеки. 
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Таким чином, попри широке впровадження енергозберігаючих 

технологій, постіндустріальний розвиток світової економіки супроводжується 

нарощуванням обсягів енергоспоживання, головним чином через зростання у 

структурі енергоспоживання частки країн, що динамічно розвиваються (Індії, 

Китаю тощо) (рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8. Динаміка географічної структури у світовому  

енергоспоживанні, млн т н.е. 
Джерело: Key World Energy Statistics. Secure Sustainable Together / International Energy 

Agency. 2017. URL: www.iea.org 

Така тенденція свідчить, що у середньостроковій перспективі 

підтримуватиметься відносно високий рівень світових цін на органічне паливо 

(нафту, природний газ, вугілля), хоча існує теза про те, що світова економічна 

криза змінить структуру сучасних економічних систем за допомогою розвитку 

інноваційних технологій (біотехнологій, нанотехнологій тощо). На думку 

автора, це може відбутися лише у розвинених країнах світу, де існують 

відповідні технологічні уклади. Для країн, що розвиваються (насамперед за 

рахунок експорту сировини), структурні зміни швидше означатимуть 

переорієнтацію фінансових потоків на розвиток інфраструктури, що також 

потребуватиме відносно великих обсягів споживання енергоресурсів. 
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Прогнозні оцінки щодо перспектив розвитку світової енергетики у 

XXI ст. від міжнародних енергетичних організацій (ВЕР, МЕА, АEI тощо) 

будуються на основі завдання забезпечити надійність, економічну прийнятність 

та екологічну безпеку світового енергозабезпечення. Вони враховують 

необхідність забезпечення належної якості життя, що дедалі більш 

визначатиметься не стільки енергомісткістю виробництва, скільки 

ефективністю використання первинних енергоресурсів для одержання 

необхідних людям продуктів і збереження середовища їхнього існування. 

Згідно з цими оцінками можна припустити досягнення у 2020 р. світового 

енергоспоживання в обсязі приблизно 17 млрд т у.п. У структурі цього 

споживання частка вугілля приблизно залишиться стабільною, частка нафти 

дещо зменшиться, а частка природного газу зросте. За деякими прогнозами, їхні 

частки в 2020 р. становитимуть відповідно 31,2%, 35,0 і 28,1%. Що стосується 

ядерної енергетики, то, відповідно до існуючих прогнозів, її частка (за обсягами 

електроенергії, що виробляється) збережеться практично на існуючому рівні у 

США, Канаді, Європі, а в Азії зросте за рахунок будівництва нових АЕС, 

насамперед у Китаї, Росії, Ірані, Туреччині. 

В умовах нових викликів для енергетичної політики з’являються нові 

рішення, які свідчать, що традиційна модель розвитку енергетики може 

змінитися, зокрема, у майбутньому цілком можливе формування нової 

архітектури енергетичних систем. Існуючі традиційні енергетичні системи вже 

не відповідають імпульсам соціальної та екологічної підсистем і в змозі 

розвиватися лише за рахунок нових технологій. Тож пропорції майбутнього 

енергетичного балансу будуть визначатися рівнем розвитку та 

комерціоналізації нових ключових енергетичних технологій. Процес переходу 

до використання відновлюваних джерел енергії і сучасних ефективних 

технологій уже почався, і цілком імовірно, що до 2030 р. буде повністю 

створена нова структура енергосистем. Проте подальше розповсюдження ВДЕ 

залежатиме від розвитку низки суміжних технологій. 
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Убачається, що на етапі неоіндустріального розвитку нова система 

енергозабезпечення буде заснована на так званій концепції інтелектуальних 

енергомереж «smart grid», яка допоможе збалансувати енергосистему в умовах 

нестабільності генерації електроенергії з використанням ВДЕ і традиційних 

енерготехнологій на викопних видах палива. Розподілені та адаптивні 

енергосистеми становитимуть у майбутньому основу системи 

енергозабезпечення розвинених країн світу. Для таких систем важливе 

значення матимуть нові системи акумулювання електроенергії, наприклад, 

літієво-повітряні батареї. Достатньо стрімкими темпами розвиваються 

технології водневої енергетики та геліоенергетики, що більшість промислово 

розвинених країн світу закладають в основу національних енергетичних 

стратегій. Уважається, що відновлювально-воднева, а також атомно-воднева 

комбінації енерготехнологій будуть домінуючими детермінантами 

енергетичних балансів постіндустріальної епохи. Тож розвиток енергетики 

залежатиме від акцептування суспільством важливості енергетичного переходу 

до низьковуглецевого розвитку сучасної цивілізації. 
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2.2. Ідентифікація детермінант енергетичної політики сталого розвитку  

Геостратегічні гравці сучасного світу, так звана група «Великої вісімки» у 

постколоніальну епоху прагнуть до економічного контролю над 

геополітичними центрами, до яких, на думку відомого політолога 

З.Бжезинського, відносяться такі країни як Україна, Азербайджан, Туреччина, 

Іран та деякі інші (залежно від позиціювання в окремих макрорегіонах). 

Головними ознаками геополітичних центрів є наявність великих покладів 

природних ресурсів, а також вигідного географічного розташування на перетині 

світових торгових шляхів. Механізмами такого «цивілізаційного» контролю 

зазвичай обираються різні форми політичної та економічної інтеграції. 

Натомість гравітаційні моделі світової торгівлі показують, що в економічному 

сенсі у виграші залишаються геостратегічні гравці, які самі постають 

економічним ядром таких утворень. Саме контроль за геополітичними 

центрами дає можливість геостратегічним гравцям перенаправляти та 

акумулювати енергетичні, матеріальні, трудові та фінансові ресурси, що 

дозволяє цим країнам ставати технологічними лідерами світової економіки. 

Тут звернемо увагу на меседжі оприлюдненої у 2017 р. доповіді 

Римського клубу стосовно відносних та абсолютних переваг національних 

економік. Її автори звертають увагу, що теорія відносних переваг Д.Рікардо 

почала використовуватися ліберальними економістами СОТ і МВФ як один з 

основних аргументів для глобалізації. Але Д.Рікардо відштовхувався від 

нерухомості капіталу та праці. В умовах вільного руху капіталу завжди виграє 

країна, що має абсолютну перевагу. Тут автори схильні стати на бік держав, які 

піклуватимуться про загальне благо з більшою ймовірністю, ніж 

транснаціональні корпорації. 

Наступним кроком боротьби геостратегічних гравців за ресурси, у тому 

числі за енергетичні, є включення в геополітичну орбіту країн нетто-

експортерів, які поодинці не відносяться до геополітичних центрів. Останні зі 

свого боку, як правило, об’єднуються у формі картельних угод заради впливу 
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на глобальні енергетичні ринки. Проте поклади енергоресурсів розміщені на 

Землі досить нерівномірно, а ринки енергоресурсів відзначаються 

географічною квазіполяризацією. І тут проявляється фундаментальна 

закономірність єдності та боротьби протилежностей інтересів імпортерів та 

експортерів енергоресурсів. На наш погляд, «ресурсне прокляття» (слабка 

мотивація до технологічного прориву через наявність значних покладів 

ресурсів) для однієї країни стає, як це не парадоксально, гарантом глобальної 

енергетичної безпеки (ресурсної взаємозалежності). 

При цьому ресурсний фундамент окремих економік не означатиме 

автоматичне створення високотехнологічної надбудови, хоча і дає деяким 

країнам можливість мати достатньо високий рівень життя на певному відрізку 

часу. З іншого боку, енергетична залежність країн-імпортерів створює потужну 

мотивацію до їх об’єднання, технологічного прогресу та пошуку альтернатив, 

зрештою – формування спільної енергетичної політики. 

Звісно, що у досягненні геостратегічними гравцями світового ринку цілей 

вони стикаються із суперечностями, оскільки досягнення кожним із них своїх 

цілей автоматично приводить до недосягнення своїх цілей іншими. 

Суперечності між цілями глобальних геостратегічних гравців призводить до 

війн економічних інтеграцій [91]. Особливо цей процес загострився після 

фінансово-економічної кризи на початку XX ст. та загострення міжнародної 

конкуренції, оскільки геостратегічні гравці відчули хиткість однополярної або 

геоцентричної системи світу. Разом із тим шлях до побудови багатополярного 

світу є надзвичайно складним, оскільки зберігаються глобальні протиріччя між 

основними геостратегічними гравцями. 

Отже, у світовому просторі одночасно відбуваються як процес 

глобалізації, так і процес локалізації. Представники Римського клубу 

запропонували відповідну комбіновану формулу реакції дій на ці процеси, а 

саме проголосили лозунг «Мислити глобально – діяти локально». Влучну назву 

цього явища, у свою чергу, запропонував англійський соціолог Р.Робертсон, 

назвавши його «глокалізацією». На думку Р.Робертсона, глобальні та локальні 
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тенденції є комплементарними, але і певною мірою антагоністичними, тобто за, 

словами самого соціолога, «взаємодоповнюючими та взаємопроникними, хоча 

у конкретних ситуаціях можуть призводити до конфліктів» [92]. 

Глобальні тенденції лібералізації торгівлі викликають зворотну реакцію 

регіонального або національного протекціонізму, навіть незважаючи на договір 

у рамках СОТ. До таких дій вдалася адміністрація президента США Д.Трампа – 

країни лідера світової торгівлі. Наслідком цього явища стають торгові 

конфлікти та війни, які періодично виникають навіть між країнами – 

стратегічними партнерами (США – Канада, США – ЄС). 

Такі конфлікти виникають також і всередині інтеграційних об’єднань, але 

форми і методи їх розв’язання регулюються наднаціональним інституційним 

середовищем, яке, як правило, є більш жорсткішим, ніж на глобальному рівні. 

Проблема конвергенції у міжнародних відносинах стикається при цьому з 

проблемою асиметричності інформації, яка у свою чергу впливає на 

формування конкурентних порівняльних переваг [93]. 

Найбільш поширеним методом протекціонізму у сучасній світовій 

торгівлі є застосування нетарифних бар’єрів (НТБ), які поділяються на технічні 

бар’єри, санітарні та фітосанітарні норми, спеціальні захисні та антидемпінгові 

заходи. Це можуть бути: умови, що вимагають відповідності товару 

спеціальним технічним характеристикам (технічні умови), стандартам, 

технічним регламентам; процедури технічних випробувань та сертифікації; 

особливі вимоги до маркування та етикетування товару; санітарні, медичні та 

фітосанітарні вимоги [94]. Формально технічні бар’єри виправдовуються 

прагненням захисту споживачів від товарів низької якості в частині загроз для 

життя людей, тварин і рослинного світу, навколишнього середовища загалом. 

Однак на практиці технічні бар’єри є зручним засобом протекціонізму, захисту 

вітчизняних товаровиробників, особливо у сфері високотехнологічних товарів. 

Використовуються технічні бар’єри для захисту вітчизняних товаровиробників, 

насамперед промислово розвиненими країнами, які конкурують між собою у 

виробництві відповідних товарів. 
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Останнім часом посилюється усвідомлення необхідності ретельнішого 

вивчення впливу глобальної (регіональної) торгівлі на сталий розвиток країн. 

Здійснюються спроби розгляду економічних і соціальних наслідків 

лібералізації. Експерти розрізняють можливість таких ефектів. 

1. Ефекти масштабу виробничої діяльності. Торгівля стимулює 

виробничу діяльність, яка може призводити до кризи перевиробництва та 

серйозного погіршення стану довкілля. Більше того, стає дедалі очевиднішим, 

що в деяких випадках таке погіршення стану довкілля може за відносно 

короткий час стати настільки серйозним, що відновити довкілля до колишнього 

стану стане дорожчим, ніж отримана сума економічних вигод. 

2. Структурні ефекти. Торгівля може сприяти зміні структури 

промисловості окремих країн. Там, де сектори, що зникають унаслідок 

структурних змін економіки, викликають сильне забруднення довкілля або 

застаріли в технічному сенсі, це може мати позитивний вплив. У іншому 

випадку виникає протилежний ефект. 

3. Ефекти продукції. Лібералізація торгівлі може сприяти передачі 

екологічно чистої продукції у багато країн у міру того, як знижуватимуться 

бар’єри, що перешкоджають торгівлі цією продукцією. Проте лібералізація 

торгівлі може сприяти «екологічному демпінгу» та розширенню торгівлі 

товарами і послугами, що завдають шкоди довкіллю. 

4. Ефекти технології. Ефекти технології також можуть бути позитивними 

і негативними. По-перше, можуть зростати можливості трансферу екологічно 

чистими технологіями. По-друге, якщо розширення торгівлі сприятиме 

інвестиціям із використанням нових технологій, це допоможе модернізації 

промислової бази. Проте, якщо нові інвестиції супроводжуватимуться 

застарілими технологіями, то ефекти будуть негативними. 

5. Інституційні ефекти. Торгове законодавство встановлює цілий ряд 

різних зобов’язань, які впливають на те, яким чином і в якому ступені держава 

може вводити заходи з охорони довкілля, що може чинити істотний вплив на 

екологічну ситуацію. Положення щодо відповідності умов торгівлі цілям 
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сталого розвитку включаються до текстів міжнародних торговельних угод. 

Наприклад, Угода про асоціацію між Україною та ЄС містить окремий розділ 

«Торгівля та сталий розвиток».  

Усвідомлюючи важливість впливу лібералізації торгівлі на довкілля, що 

може бути як позитивним, так і негативним, у світі починають поширюватися 

методики оцінки дії торговельних угод на охорону довкілля. У Європейському 

Союзі прийнята методологія оцінки дії торгових угод на сталий розвиток, тобто 

комплексно на економічний розвиток, соціальну ситуацію і стан довкілля. У 

регіоні СНД такі методології поширення досі не отримали.  

Прагнення подолати відмінності у розвитку між окремими країнами в 

рамках існуючих інтеграцій і торговельних угод – одна з головних рушійних 

сил світових процесів і, разом із тим, основна перешкода на шляху реалізації 

концепції сталого розвитку. Ефективний вихід із ситуації можна знайти не 

інакше, як стосовно до конкретних країн і територій з гармонізацією їхніх 

розбіжних і часто суперечливих інтересів. Імовірність такої гармонізації 

зростає при інтеграції країн у досить великі багатонаціональні спільноти. 

За збереження ж нинішніх тенденцій дроблення світу за національною 

ознакою ідея сталого розвитку швидше за все дрейфуватиме в безнадійних 

пошуках міжнаціональних компромісів або буде нав’язана більшості країн 

світовими економічними лідерами. Інтеграційним процесам у світі може 

активно сприяти наукове обґрунтування і широке громадське обговорення 

об’єктивних передумов регіоналізації світової економіки та енергетики. 

Йдеться про виділення якомога більших територій, що мають досить тривалу 

історичну спільність соціально-економічного розвитку, взаємодоповнюючу 

енергетичну базу за природними енергоресурсами та чинним виробничим 

потужностям, а також угоди про більш-менш тісне економічне чи енергетичне 

співробітництво. Зазначеним умовам повною мірою відповідають такі 

геоенергетичні простори, як Північноамериканський континент, 

Пан’європейський союз і, з певними умовностями, – країни ОПЕК, Латинської 

Америки і АСЕАН.  
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Здійснивши аналіз процесів міжнародної інтеграції, В.Сіденко дійшов 

такого висновку: «Закріплюючи стратегічно невигідний профіль міжнародної 

спеціалізації менш розвинених країн, орієнтуючи їх національні економіки 

на отримання виключно статичних (короткострокових) порівняльних 

переваг, глобальна торгова система не дає їм можливості реалізувати 

найбільш вагомі у сучасній економіці ефекти ендогенних факторів і 

синергетичного розвитку. Головний компонент ефектоутворення – процес 

генерування принципово нових технологій – залишається при цьому 

монополією США та інших найбільш розвинених держав» [95]. 

Світова енергетика створювалася і продовжує розвиватися у тісній 

прив’язці до конкретних територій. Незважаючи на швидку глобалізацію 

енергетичних технологій і систем, розміри енергоспоживання і виробнича база 

енергетики все ще визначаються переважно місцевими факторами. Процеси 

глобалізації ймовірно будуть нівелювати з часом багато регіональних 

відмінностей в енергетиці, але навряд чи це відбудеться до середини поточного 

століття [96]. Поки ж душове енергоспоживання розрізняється по країнах у 25–

30, а забезпеченість енергоресурсами – в сотні разів. 

За таких обставин однією з головних тенденцій сталого розвитку 

залишається технологічна глобалізація. Вона передбачає процес посилення 

конкуренції і на нові енергетичні технології через розширення їхнього 

глобального трансферу. Цей процес забезпечуватиме формування нового 

технологічного укладу та нової енергетичної парадигми, ознакою якої стане 

трансформація ринку енергетичної сировини в ринок енергетичних послуг. 

Технологічна глобалізація в енергетиці може стати причиною відставання 

національних енергетичних секторів від прискореного технологічного розвитку 

енергетичних секторів у розвинених країнах. Щоб уникнути подібного 

сценарію, необхідна інтеграція галузей паливно-енергетичного комплексу в 

процеси глобалізації технологічного розвитку. Процес технологічної 

глобалізації стане каталізатором посилення іншої тенденції у світовій 

енергетиці – енергоресурсної інтеграції. Ресурсна регіоналізація – процес 
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формування окремих регіональних енергетичних ринків. Для них характерна 

близька структура споживання локально доступних для виробництва 

енергетичних ресурсів, за рахунок яких значною мірою досягається скорочення 

регіональної залежності від імпортних поставок з інших країн. 

Трансфер технологій стане основою регіоналізації у сфері поставок 

енергоресурсів: на базі цих нових технологій стане можливим принцип 

енергетичної самозабезпеченості регіонів – ключових імпортерів енергоносіїв. 

Так, трансфер енергетичних технологій видобутку сланцевого газу і розвитку 

ВДЕ, здійснюваний останніми роками до Китаю країнами Європи та США, у 

перспективі дасть КНР можливість забезпечити розвиток нових енергетичних 

напрямів і тим самим знизити залежність від зовнішніх поставок вуглеводнів. 

Окремою темою в цьому процесі стає трансфер ядерних технологій. Поки 

що «ядерному клубу» вдається контролювати розповсюдження ядерної 

енергетики в інших країнах. Створення замкненого ядерного циклу дозволено 

лише декільком країнам, хоча до цього прагнуть усі, хто розвиває національну 

ядерну програму. Яскравими прикладами цього є Іран та Північна Корея, проти 

яких застосовуються відповідні міжнародні санкції. 

Отже, фундаментальним чинником зсуву до регіоналізації світової 

енергетики в найближчій перспективі стануть довгострокові зміни у структурі 

ПЕБ, насамперед на користь майже повсюдно доступних ВДЕ, що загалом 

знизить значущість прямих поставок ресурсів між регіонами. Це у свою чергу 

підвищить значущість технологічної та організаційної глобалізації. 

Структурні зміни на енергетичних ринках зумовили адекватну реакцію 

урядів щодо зміни національної енергетичної політики, зокрема: 

– зміну енергетичної політики країн-імпортерів у напрямі консолідації 

політики колективної енергетичної безпеки, а країн-експортерів – у напрямі 

деконсолідації в рамках існуючих картельних організацій; 

– диверсифікацію традиційного енерготрафіку (експорту-імпорту) між 

нетто-експортерами та нетто-імпортерами, операції реекспорту та реімпорту. 
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Хоча основні структурні пропорції енергетичного балансу світу між 

різними видами енергоресурсів та регіонами світу за всіма ознаками будуть 

зберігатися протягом найближчих двох-трьох десятків років, нові тенденції 

закладають фундамент для нової архітектури енергетичних систем у другій 

половині нинішнього століття. 

На тлі глобальних трендів відбуваються важливі для України зміни на 

регіональному енергоринку. Зокрема відбувається реструктуризація активів 

нафтогазових компаній РФ під впливом санкцій на обмеження трансферу 

передових технологій видобутку та інвестицій у проекти нарощування 

видобутку нафти та газу з перспективних, але складних родовищ на арктичному 

шельфі території РФ. Цей процес полягає у продажу російськими компаніями 

міжнародним інвестиційним фондам відносно невеликих за розміром власних 

активів та придбання великих пакетів акцій іноземних ліцензіатів видобутку 

доступних (за російськими технологіями) ресурсних запасів нафти на території 

нейтральних країн та замикаючих активів вертикально інтегрованих компаній у 

країнах зі стабільно зростаючим попитом на газ та нафтопродукти. Таким 

чином, спостерігається тенденція до транснаціоналізації активів, що наразі 

перебувають у власності РФ. 

Міжнародними енергетичними організаціями в аналітичних оглядах та 

прогнозах енергобалансів для окремих країн та регіонів враховуються такі 

чинники розвитку енергоспоживання. 

6. Економічний розвиток, темп зростання чисельності населення. Темп 

зростання ВВП прогнозується в середньому для кожної групи країн. При цьому 

використовуються аналітичні матеріали Світового банку, ОЕСР та інших 

інституцій. В окремих випадках зазначаються особливості поточної ситуації. 

Так, наприклад, відзначається високий рівень невизначеності відносно 

показників економічного зростання для країн із перехідною економікою. Темп 

зростання чисельності населення визначається низкою факторів, серед яких 

важливими є темп зростання доходів домогосподарств. 
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Технологічні зміни та обіг капіталу. Характер і темпи технічного 

прогресу в прогнозах не визначені. Крім того, при виборі нових технологій 

використання енергії ступінь їхнього застосування залежатиме від темпів, із 

якими вони фактично впроваджуватимуться. Кожна країна визначає свої 

пріоритети технологічного розвитку в рамках існуючих можливостей. 

7. Гуманітарні відносини та поведінка споживачів. Якщо доходи 

приватних господарств збільшуватимуться, зростатиме попит на 

електропобутові прилади (у тому числі на кондиціонери) та потужні автомобілі, 

що зрештою змінює графіки навантаження на енергосистему. Ступінь та часові 

межі таких змін не визначені. У багатьох країнах монопольна структура 

енергетичних ринків не дає змоги забезпечити суверенітет споживачів, а тому 

спостерігається низька еластичність попиту. 

8. Споживання органічного палива та екстернальні витрати. Зміна 

запасів і резервів нафти та природного газу дотепер є предметом жвавих 

дискусій. Обережні оцінки експертів свідчать про те, що нові технології 

зроблять додаткові резерви економічно доцільними. Витрати виробництва 

істотно зменшилися протягом останнього десятиріччя внаслідок застосування 

нових технологій і конкурентного тиску. Багато хто з експертів сподівається на 

збереження такої тенденції у середньостроковій перспективі. Інші прогнозують 

зменшення запасів і, відповідно, несприятливу кон’юнктуру основних ринків 

енергоресурсів для країн-споживачів. 

9. Розвиток структури енергетичного ринку. Електроенергетичний та 

газовий ринки багатьох країн перебувають на етапі реструктуризації, 

приватизації, лібералізації та рухаються до конкурентоспроможних структур. 

Відповідно до цих процесів змінюється регуляторна система. Найбільш 

розвиненими ринками у цьому плані, хоча і з певними особливостями, є ринки 

США та Великої Британії. До таких життєздатних моделей також рухаються і 

багато інших країн. Особливості моделей енергоринку врешті-решт матиме 

кожна країна. Як наслідок такої лібералізації слід назвати підвищення 

ефективності виробництва, зменшення цін на електроенергію та газ. 
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10. Енергетичні субсидії. У багатьох країнах, що розвиваються, ціни на 

енергію (особливо на електроенергію та деякі види нафтопродуктів) 

встановлені нижче за їхню дійсну вартість. У країнах із перехідною економікою 

тепло та електроенергія постачаються інколи дешевше за їхню собівартість 

заради досягнення соціальної сприйнятливості. Уряди деяких країн вдаються до 

міжгалузевих субсидій на користь пріоритетних галузей. 

Передбачається, що з часом ціни на енергоносії в цих країнах 

підвищаться, щоб покрити витрати на їхній видобуток або імпорт. Такі зміни 

сприятимуть підвищенню комерційної ефективності промисловості загалом, 

допоможуть здійснити приватизацію об’єктів комунального обслуговування, 

заохочуватимуть надходження зовнішніх інвестицій в енергетичну сферу. Це 

також сприятиме зменшенню викидів СО2. Проте часові межі таких змін 

невідомі,а тому відповідні результати важко оцінити. 

Зміна навколишнього природного середовища та екологічна політика. 

Уряди багатьох держав світу істотно змінили політику щодо охорони довкілля. 

Особливо це стосується енергетичних джерел викидів парникових газів. 

Існуюча невизначеність у цьому контексті пов’язана з вибором політики 

виконання зобов’язань відповідно до Рамкової Конвенції ООН про зміну 

клімату, Кіотського протоколу та Паризької угоди. Політика запобігання зміні 

клімату наразі передбачає, але не формує глобальні чинники та механізми 

трансформації енергетичної парадигми сучасної цивілізації. Такі чинники 

формуються лише завдяки докорінній зміні технологій виробництва, 

акумулювання та споживання енергії. Перехід до екологічно чистої енергетики 

потребує інноваційних рішень [97]. Інвестиції у розвиток таких технологій 

становлять наразі головний work stream розвинутих країн світу. Більше того, 

вони стають запорукою національної конкурентоспроможності у майбутньому 

розподілі світових природних та трудових ресурсів. 

Глобальні детермінанти зміни попиту та пропозиції на енергетичних 

ринках зумовлюють зміну їх організаційної структури, моделі функціонування 

та методів регулювання (табл. 2.2). 
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До сучасних визначальних умов, що впливатимуть на сталий розвиток 

енергетики, серед інших можна відзначити такі: 

– лідерство викопних вуглеводнів у світовому енергетичному балансі, 

насамперед природного газу та нафти; 

– відкриття нових запасів вуглеводнів, проте які важко видобути; 

– сланцева революція; 

– зміни структури та перерозподіл ризиків на ринку природного газу; 

– зростання волатильності цін на ринках вуглеводних видів палива; 

– переорієнтація і зростання інвестицій у відновлювані джерела енергії; 

– геополітичний інтеграційний підхід (регіоналізація) або глокалізація до 

питань енергетичної безпеки; 

– можлива зміна сфер впливу на світовому ринку нафти у зв’язку із 

геополітичними подіями; 

– розширення мікроенергетики (мобільних акумуляторних приладів);  

–  розвиток інтелектуальних енергомереж; 

–  децентралізація систем енергозабезпечення 

– поява вуглецевих ринків та екологічних пріоритетів; 

– зростання кількості та масштабів техногенних катастроф; 

– поява на енергетичних ринках нових гравців з інших секторів економіки 

(інформаційно-комунікаційних технологій). 
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Таблиця 2.2  

Глобальні детермінанти попиту та пропозиції 

Пропозиція Ринкові механізми Попит 

 Вичерпання 
легкодоступних запасів 
енергоресурсів; 
– зменшення коефіцієнту 
кратності запасів (R/P); 
- зменшення 
енергетичного коефіцієнта 
повернення інвестицій 
(EROI) – енергетичної 
рентабельності; 
– переорієнтація 
інвестицій у сектор ВДЕ 

(зменшення собівартості 
виробництва 
електроенергії) та 
зростання вартості і 
термінів будівництва 
АЕС; 
– сланцева революція; 
– розвиток додаткових 

 мережевих послуг; 
– злиття та поглинання 
енергетичних компаній, 
формування змішаних 
форм корпоративної 
інтеграції; 
– розвиток технологій 
глибоководного та  
направленого буріння; 
– збільшення кількості  
техногенних аварій та 
рівня їх негативних 
наслідків на довкілля; 
– ризики бізнес-

планування через 
невизначеність 
довгострокових 
перспектив розвитку 
ринків 

 Зростання конкуренції  
геостратегічних гравців за 
контроль над 
геополітичними центрами; 
– глокалізація та 
національний 
протекціонізм; 
– лібералізація ринків  
природних (мережевих) 
енергетичних ринків; 
– збільшення частки 
спотових угод та 
скорочення 
довгострокових 
контрактів; 
– використання 
фінансових інструментів 
та  
спекулятивного капіталу; 
– зростання волатильності 
цін на енергоринках; 
– глобалізація 
регіональних ринків через 
диверсифікацію поставок, 
розвиток енергетичної 
інфраструктури ринку; 
– зменшення енергетичних 
субсидій; 
– прихід на енергоринки 
гравців з інших секторів 
(IT-компаній), розвиток  
мікроенергетики; 
– розширення спектра 
диференціації тарифів; 
– підвищення вимого 
щодо прозорості ринків; 
– зростання важливості 
незалежних інститутів 
регулювання ринків, їх 
координації на 
регіональному рівні  
 

 Зміна географічної 
структури попиту – 

випереджаюче зростання у 
країнах АТР  
(Китай, Індія та ін); 
– зміна секторальної 
структури попиту 
(збільшення частки 
домогосподарств); 
– зростання чисельності  
населення, урбанізація; 
– декарбонізація  
енергоспоживання; 
– децентралізація систем  
енергопостачання; 
– розвиток 
енергоефективних 
технологій; 
– зростаючі вимоги до 
надійності та якості  
енергопостачання; 
– зростаючий попит на 
електроенергію та 
акумуляторні пристрої 
нового покоління, розвиток 
електротранспорту; 
– розвиток цифрової 
енергетики та «розумних» 
адаптивних мереж; 
– збільшення 
кваліфікованих «активних» 
споживачів генераторів 
енергії; 
– декаплінг  
економічного розвитку; 
– розвиток енергосервісних 
послуг та систем управління 
енергоспоживанням; 
– дилема між енергетичною 
та продовольчою безпекою  

Джерело: складено автором. 
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Нижче розглянуто особливості прояву деяких з цих глобальних 
факторних умов розвитку енергетичних ринків. 

1. Зростаюча волатильність і невизначеність цін на світовому ринку 
нафти. Через таку ситуацію рівень достовірності прогнозів значно зменшується, 
що зрештою підвищує інвестиційні ризики, а отже, і спричиняє більш високу 
вартість проектів. Різниця в прогнозних оцінках значно зростає. Для прикладу 
можна навести прогнози, що були здійснені провідними міжнародними 
енергетичними інституціями у 2007 р. та у 2017 р. 

Адміністрація з енергетичної інформації США (АЕI) передбачала у 2007 
р. зростання цін на нафту майже до 200 дол. США/бр до 2030 р. під впливом 
зміни граничних витрат на видобуток, згідно зі сценарієм високих цін. За 
середнім сценарієм та сценарієм низьких цін слід було очікувати тривалого 
падіння цін до 2015 р., відповідно, до 75 та 50 дол. США/бр, а після 2015 р. – 

зростання відповідно до 110 та 65 дол. США/бр до 2030 р. [98]. Прогноз МЕА 
був схожий більше на середній сценарій АЕІ: передбачалося, що номінальна 
ціна за барель сирої нафти у 2015 р. перебуватиме на рівні 70 дол. США/бр, у 
2030 р. – близько 110 дол. США/бр [99]. 

Загалом прогнози АЕІ та МЕА виправдалися в частині названих трендів 
з тією різницею, що фактично зменшення цін розпочалося пізніше, ніж 
очікувалося, – у 2014 р. Зрештою, у 2016 р. відбулась знакова для світової 
економіки подія – ціни на світовому ринку нафти знизилися до рекордного за 
попередні 12 років рівня. Наприкінці січня 2016 р. після зняття санкцій з Ірану 
нафтові котирування досягали рівня, меншого ніж 28 дол. США за барель. 
Безпрецедентні заходи експортерів спричинили підвищення цін у 2017–2018 

рр. у діапазоні 70–80 дол. США за барель. 
Ціновий шок 2016 р. став черговим приводом для численних дискусій 

про чинники, що зумовили зміну кон’юнктури ринку, та одночасно про 
майбутні цінові тренди на один із ключових індикаторів світової торгівлі. 
Знецінення «чорного золота» за такий короткий проміжок часу, а, головне, 
глибина такого піке були настільки неочікуваними, що обережність аналітиків 
не дає їм наразі можливості робити більш-менш реалістичні прогнозні 
припущення навіть на найближчу перспективу. 
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Аналіз прогнозів МЕА показує зростання рівня невизначеності 

перспективних оцінок зі збільшенням горизонту прогнозів. Так, діапазон 

невизначеності прогнозу цін на нафту для країн ОЕСР зростає на 5–8% для 

часового інтервалу 5 років, до 19–33% для середньострокової перспективи на 10–

15 років і до 31–58% для довгострокової перспективи на 20–25 років [100]. 

Оновлені прогнози цін на нафту на тепер значно відрізняються (рис. 2.9). Згідно 

з прогнозом ОПЕК передбачається, що номінальна середня ціна нафти 

становитиме 80 дол. США/бр (до 2020 р.), а у довгостроковій перспективі, – 

відповідно, 160 дол. США/бр (2030–2040 рр.) [101]. Департамент енергетики 

США оцінює ціну нафти у 2030–2040 рр. у діапазоні 95–230 дол. США/бр [102]. 

Отже, за всіма сценаріями прогнозується перманентне зростання цін. 

2. Цінова еластичність взаємозаміщення енергоресурсів. Тут варто 

звернути особливу увагу на високу чутливість ринку нафти до змін динаміки 

світового економічного зростання (до динаміки світового валового продукту 

(СВП)) і навіть аналогічної динаміки для окремих макрорегіонів. Як 

зазначають експерти Інституту еволюційної економіки [103], ця 

закономірність може активно використовуватися для оперативного аналізу 

динаміки СВП у частині взаємного впливу СВП та світового ринку 

енергоресурсів. Проте експерти МВФ не поділяють точки зору про 

кореляційну залежність між цінами на нафту та темпами зростання СВП 

[104]. Уповільнення темпів зростання економіки США, на яку припадає 

близько 20% світового ВВП, відбувалося одночасно із достатньо високими 

темпами економічного зростання країн, що розвиваються, а отже, попит на 

нафту залишатиметься на достатньо високому стабільному рівні.  

Ціни на нафту показують зону можливого використання газу та вугілля 

[105]. У США ціни на енергоресурси, особливо на природний газ вимірюють у 

доларах США на одиницю MMBtu (1 Btu ≈ 1054,615 Дж). Для цього 

використовують поняття «термальна ціна» палива. Наприклад, за даними AEI, 

ціна нафти у 2016 р. становила близько 8 $/MMBtu, природного газу – близько 6 

$/MMBtu та вугілля – близько 2 $/MMBtu, тобто пропорція виглядає як 4:3:1. 
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Рис. 2.9. Прогноз світових цін на нафту 

Джерело: International Energy Outlook 2017 / US Energy Information Administration. 2017. 

URL: https://www.eia.gov/outlooks/ieo 

 

Ціна на природний газ, яка відображає вартість альтернативного 

паливного кошика, досить тісно корелює із цінами на нафту (коефіцієнт 

кореляції коливається в діапазоні 0,8–0,9). Сценарії США та Європи 

відрізняються більшим розривом прогнозних оцінок цін на природний газ. 

Згідно з прогнозом МЕА у США імпортні ціни на газ будуть нижчими, ніж у 

Європі на 160–180 дол. США/ тис. куб. м, проте зростатимуть у більш 

віддаленій перспективі з 94 у 2015 р. до 193–285 дол. США/тис. куб. м у 2040 р. 

У Європі, відповідно, очікується зростання з 250 до 354–465 дол. США / тис. 

куб. м [106]. Розрив у цінах на газ та вугілля збільшується через зростаючі 

вимоги до якості палива та прагнення зменшити викиди ПГ. У 2015 р. ціна 

імпортованого до країн ОЕСР енергетичного вугілля становила 64 дол. США/т. 

Відповідно до прогнозу МЕА у 2030–2040 рр., вона зросте на 36–56% у двох 

сценаріях або знизиться на 12% у третьому. 

 

Сценарій високих цін 

дол. США (2016)/бр 

Базовий сценарій 

Сценарій низьких цін 
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Ситуаціями на ринках нафти та газу визначається зона ефективного 

використання вугілля, від якої залежать розміри і напрями міжнародних 

постачань, а також ціна на вугілля. Оскільки світового ринку вугілля не існує у 

повному значенні, «світові» ціни є регіональними цінами, що відображають 

специфіку якості та умов видобутку вугілля. На ринок вугілля також можуть 

впливати можливості залучення в національні енергобаланси місцевих 

енергоресурсів – атомна та гідроенергетика, ВДЕ тощо. За відсутності 

екологічних обмежень ціни на вугілля можуть бути відірвані від цін на газ або 

нафту і визначатимуться рівнем європейських витрат, пов’язаних із 

використанням місцевих енергоресурсів. На ринку найближчого щодо 

замінності ресурсу (природного газу) ціни на регіональних ринках, хоча і не 

жорстко прив’язані до нафти, проте також матимуть стабільно високий рівень, 

особливо враховуючи плани створення газового ОПЕК та відмови Росії 

ратифікувати Енергетичну хартію ЄС. Прогноз відносних цін на енергоресурси 

наведено на рис. 2.10. 

 
 

Рис. 2.10. Динаміка цін на енергоносії в ЄС після лібералізації ринків 

Джерело: Energy in Europe. European Union energy outlook to 2020 / European Commission. 

URL:http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0080/Temis-

0080007/21410_2.pdf. 

 

http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0080/Temis-0080007/21410_2.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0080/Temis-0080007/21410_2.pdf
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3. Стрімке зростання та зміна структури енергоспоживання. Основними 

факторами, що обумовили цю тенденцію, є високі темпи розвитку національних 

економік, зростання чисельності населення й еволюція способів життя. За першу 

декаду XXI ст. сумарне світове енергоспоживання зросло на 12,4%. 

Неоіндустріальний розвиток світової економіки супроводжується нарощуванням 

енергоспоживання, що, незважаючи на підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів на всіх стадіях енергетичного ланцюга, вимагає залучення 

в господарський обіг дедалі нових обсягів природних енергетичних ресурсів. 

Значний приріст попиту спостерігається не лише й не стільки у промислово 

розвинених країнах світу, скільки у країнах, що розвиваються (рис. 2.11, 2.12). 

Починаючи з 2010 р. сукупні темпи економічного зростання у країнах, що не 

входять до ОЕСР, почали перевищувати економічний розвиток розвинених країн, 

що є членами цієї організації. Це викликано насамперед нарощуванням 

індустріального потенціалу в цих країнах унаслідок перенесення енергоємних 

виробництв у країни з меншою вартістю трудових ресурсів. АЕІ США прогнозує, 

що до 2040 р. світове енергоспоживання збільшиться на 28% проти 2015 р. 

 

 

Рис. 2.11. Зв’язок між ВВП на особу та енергоспожинням на особу 
Джерело: Clean Coal Technologies: Accelerating Commercial and Policy Drivers for Deployment 

[Електронний ресурс] / International Energy Agency. – 
 

 2008. – URL : 

https://www.iea.org/ciab/papers/clean_coal_ciab_2008.pdf 
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Рис. 2.12. Очікувані пропорції між ВВП на особу та енергоспожинням за 
середньорічними темпами зміни на період 2015–2014 рр., %  

Джерело: International Energy Outlook 2017 / U.S. Energy Information Administration. 2017. 

URL : https://www.eia.gov/outlooks/ieo 

 

 

4. Структурні зміни енергетичного балансу. Розвиток світової енергетики 

супроводжується структурною перебудовою паливно-енергетичного балансу, 

зміною ролі та значення окремих енергоносіїв, що виявляється в різкому 

скороченні частки вугілля та іншого твердого палива в обсязі енергоспоживання. 

Якщо раніше у світовій галузевій структурі енергоспоживання домінувало 

промислове виробництво, то в сучасних умовах зросла частка енергоспоживання 

на транспорті та в житлово-комунальному господарстві. Прискорюються 

процеси впровадження і використання ВДЕ. За видами енергоносіїв в 

енергобалансі зростає частка електроенергії. 

 

 

https://www.eia.gov/outlooks/ieo
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Енергетична ефективність підвищує економічну 

конкурентоспроможність продукції через зниження витрат на енергію [107]. 

Промислово розвинені країни охоплюють 2/3 світового споживання енергії 

та відіграють провідну роль у підвищенні енергоефективності, особливо 

після кризи 1970-х років. Так, енергомісткість ВВП Німеччини знизилася з 

1973 р. до 1995 р. на 58%, Великій Британії – на 52%, США – на 42% і Японії 

– на 31%. На країни, що розвиваються, припадає близько 1/3 світового 

споживання  первинної енергії. Однак енергоефективність у цих країнах 

низька і, з огляду на їхню залежність від імпортованої нафти та високий 

рівень забруднення атмосфери, у майбутньому питання підвищення 

енергоефективності стане для них критичним. 

За обмежених ресурсів проблема забезпечення сталого розвитку людства 

спонукала промислово розвинені країни переглянути консервативну концепцію 

природної монополії на енергоринках у напрямі оптимального поєднання 

ліберальної доктрини та активної регулюючої ролі держави та суспільства. 

Глобалізація енергетичних ринків, а отже, і зростаюча енергетична 

взаємозалежність стає фактором енергетичної безпеки перш за все для країн – 

імпортерів енергоресурсів. Але і для країн-експортерів глобалізація дає нові 

шанси для енергетичної безпеки економічного розвитку. 

Наразі події, що відбуваються у світовій економіці і політиці, ускладнили 

аналіз існуючих тенденцій. Вони чітко продемонстрували, що рівень 

інструментів моделювання світової енергетики явно недостатній, унаслідок 

чого політичний діалог часто будується не на точних оцінках, виконаних на 

основі прозорих методик, а на не завжди коректному інформаційному 

суперництві. В останні роки світова енергетика, що освоює всі можливі 

напрями розвитку, наблизилася до точок біфуркацій. Після них подальший 

розвиток енергетики може виявитися нестійким, понад те – його численні 

розгалуження спричинять розпорошення ресурсів, що зробить їх недостатніми 

для досягнення глобальної енергетичної безпеки. 
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Зважаючи на складний комплекс детермінант енергетичної політики 

сталого розвитку, світова енергетика стикається з безпрецедентними 

невизначеностями, що слід було очікувати від властивої важкопрогнозованості 

будь-якого лібералізованого ринку природної монополії. Глобальна економічна 

криза 2008–2009 рр. призвела до порушення рівноваги між сукупним 

енергетичним попитом і пропозицією. Темпи відновлення світової економіки 

стали ключовими для енергетичної перспективи на найближчі кілька років. 

Завдання урядів стало реагування на дві актуальні взаємопов’язані проблеми 

зміни клімату та енергетичної безпеки, які визначатимуть майбутнє енергетики 

в довгостроковій перспективі. 

Одночасно із широким упровадженням енергозберігаючих технологій у 

промислово розвинених країнах енергоспоживання світової економіки зростає 

переважно за рахунок країн, що стрімко розвиваються (Індії, Китаю тощо). Така 

ситуація свідчить те, що відносно високий попит на енергоресурси, відповідно, 

супроводжуватиметься більш високим рівнем цін на світових енергетичних 

ринках у майбутньому. Фінансово-економічна криза ускладнює подальші 

завдання пошуку оптимальної політики в енергопостачанні. 

Упродовж останніх років країнами – технологічними лідерами завдяки 

активній ролі МЕА та ОЕСР розроблено нові інструменти стратегічного 

планування технологічного розвитку. Серед них стратегічні технологічні плани, 

технологічні дорожні карти, технологічні платформи, проблемно-орієнтований 

сценарний аналіз, методи адаптивного управління, технологічного передбачення 

(форсайту), робастного управління тощо [108, 109]. 

Дотепер навіть досить обґрунтовані теоретичні постулати та розроблені 

моделі економічної динаміки не дають можливості з достатньою імовірністю 

передбачити подальший рівень цін на основних ресурсних ринках і, перш за 

все, на ринку нафти. Циклічний характер кон’юнктури через балансування 

попиту та пропозиції – це майже єдина характеристика ринку, з якою 

погоджуються всі дослідники. Між тим постійний моніторинг та факторний 

аналіз кон’юнктури міжнародними аналітичними центрами певною мірою 
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обґрунтовують, щоправда постфактум і лише на короткотривалому періоді 

часу, дію окремих чинників, що зумовлюють зростаючу волатильність цін на 

світовому ринку нафти. Спектр таких чинників постійно розширюється 

залежно від еволюції інституційної бази, механізмів ціноутворення, розвитку 

технологій, динаміки інвестицій, зміни запасів, квот на видобуток, 

геополітичної ситуації у світі тощо. Увагу дослідників привертають також 

проблеми взаємозв’язку нафтових цін із пожвавленням ділової активності або 

розвитком світової економіки, торгівлі, інфляції, курсових індексів. 

У цьому контексті надзвичайно актуальними видаються питання 

глобальної, регіональної та національної безпеки. Оптимальна конфігурація 

можливостей і обмежень, заходів і контрзаходів адаптації різного рівня є 

складною проблемою і викликом для індустріального світу, оскільки на 

середньострокову перспективу не очікується істотного прориву в енергетичних 

технологіях. У період нафтової кризи 1970–1980 рр. відповіддю промислових 

країн була активізація політики енергозбереження. Другий ціновий пік у 1990 р. 

підштовхнув їх до процесів лібералізації в монопольних сегментах 

енергетичного ринку (постачання електроенергії та природного газу), оскільки 

економічний фактор енергозбереження в галузях кінцевого споживання без 

технологічного прориву був майже вичерпаний. Сучасна епоха змін у світовій 

торгівлі змушує переглядати перспективні структурні пропорції енергетичних 

балансів основних країн – імпортерів енергоресурсів, а отже, й коригувати 

енергетичну політику до максимального збільшення частки ВДЕ і 

диверсифікації джерел енергопостачання. 

Наведене свідчить про наявність передумов до посилення протистояння 

на енергетичних ринках між основними гравцями в умовах структурних змін і 

традиційних маршрутів транспортування вуглеводнів, а також підвищення 

ризиків для безпеки й стабільності забезпечення європейських споживачів 

енергоносіями з урахуванням геополітичних амбіцій Росії. При цьому 

очікується формування ситуативних союзів між країнами регіону, зокрема 

Туреччини і Китаю з Росією, з метою досягнення своїх короткострокових цілей 
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і посилення переговорних позицій у глобальному діалозі. За умов 

нестабільності глобальної економіки особливо актуальними стають питання 

стабільності національного розвитку для всіх країн євразійського простору та 

пов’язаних з цим проблем національної енергетичної безпеки [110]. 

Аналіз розвитку світового та регіонального енергетичних ринків [111]
 

свідчить про посилення загроз енергетичній безпеці України, пов’язаних з: 

• зростанням конкуренції між американським, європейським й азіатським 

ринками за доступ до джерел поставок СПГ й традиційного природного газу в 

країнах Центральної Азії та Близького Сходу; 

• уповільненням темпів зростання споживання природного газу в ЄС за 

рахунок впровадження ВДЕ та реалізації політики енергозбереження; 

• зростанням обсягів видобутку нетрадиційних газових покладів у світі; 

• скороченням обсягів споживання нафти в країнах ЄС з одночасним 

підвищенням ними рівня диверсифікації імпорту; 

• незацікавленістю іноземних інвесторів в реалізації проектів у сферах 

енергоефективності та альтернативної енергетики, а також розвідки та 

видобутку сланцевого газу через високі ризики в Україні; 

Водночас сприятливими для забезпечення національної енергетичної 

безпеки можуть бути такі фактори, як: 

• збільшення обсягів торгівлі СПГ у світі; 

• підвищення рівня забезпеченості основних країн – імпортерів газу 

власного видобутку за рахунок освоєння сланцевих покладів (США, Китай), а 

також розвитку технологій газифікації вугілля (Китай); 

• реалізація ЄС стратегії зниження надмірної енергетичної залежності від 

Росії з метою нівелювання геополітичних ризиків; 

• тенденція до перевищення пропозиції нафти на світовому ринку; 

• зростання конкуренції на ринку ядерних послуг, враховуючи вихід на 

міжнародну арену Китайської національної ядерної корпорації (CNNC); 

• загострення конкурентної боротьби між російською корпорацією 

«Росатом» і компанією «Westinghouse» на регіональних ринках. 
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Уперше проблема енергетичної безпеки України як самостійного 
предмета наукового дослідження була поставлена у працях І.Недіна. Обмін 
результатами досліджень з цієї проблематики протягом багатьох років 
здійснюється в рамках науково-практичного семінару «Економічна безпека 
держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення» [112]. В рамках 
дискусії з цього приводу можна відзначити погляди, викладені у працях 
О.Суходолі [113], М.Земляного [114], В.Баранніка [115], В.Микитенко [116], 

Є.Боброва [117], А. Шевцова [118]. 

Для оцінки зовнішніх факторів впливу на функціонування будь-якої 
соціально-економічної системи традиційно застосовують PEST-аналіз. Цей 
методологічний інструмент призначений для виявлення політичних (P – 

political), економічних (E – economic), соціальних (S – social) і технологічних 
(T – technological) аспектів зовнішнього середовища. Натомість для оцінки 
рівня загроз для енергетичної безпеки доцільно розширити наведений спектр 
чинників також інституційними та екологічними факторами. На підставі такого 
розширеного аналізу сучасних глобальних та регіональних тенденцій розвитку 
енергетичних ринків та систем енергопостачання можна ідентифікувати 
найбільш впливові екзогенні фактори, які можна вважати детермінантами 
національної енергетичної безпеки (табл. 2.3). 

Зважаючи на нові виклики та загрози для стабільного енергозабезпчення 
національного господарства України, можна запропонувати таке визначення 
терміна «національна енергетична безпека». 

Енергетична безпека країни  – здатність інститутів держави, бізнесу та 
суспільства протистояти існуючим та можливим загрозам політичного, 
економічного, техногенного та інформаційного характеру, включаючи 
спроможність управління відповідними ризиками стабільному 
енергозабезпеченню споживачів усіма видами життєво важливих енергоресурсів 
у короткостроковому та довгостроковому аспектах за прийнятними цінами у 
безпечний спосіб, а також до забезпечення цілісності та надійності 
функціонування енергетичної інфраструктури. Енергетична безпека кількісно 
вимірюється встановленими національною енергетичною стратегією цільовими 
індикаторами та пропорціями енергоекономічних показників. 
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Таблиця 2.3 

Глобальні детермінанти національної енергетичної безпеки  
Політичні 

Геополітичні утворення та багатосторонні договори: Енергетична Хартія, Енергетичне Співтовариство, 
Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату, Європейський Енергетичний Союз, ОПЕК,  «Газовий «ОПЕК»». 
Торговельні режими та двосторонні угоди: Угода про асоціацію між Україною та ЄС, Угода про вільну 
торгівлі між Україною та Канадою тощо. 
Ситуативні союзи: політична ситуація у країнах-експортерах; квоти на поставки нафти, ситуативні союзи між 
країнами окремого регіону, наприклад Туреччини і Китаю з Росією, з метою досягнення своїх 
короткострокових цілей. 
Міжнародні санкції та торговельні бар’єри: обмеження торгівлі енергоємними товарами (метал, машини, 
устаткування тощо), дискримінація транзиту, енергетичний шантаж країн-експортерів; обмеження торгівлі за 
екологічними критеріями, стандартизація та сертифікація, квотування, антидемпінгові санкції тощо. 
Терористичні загрози: фізична вразливість об’єктів критичної енергетичної інфраструктури (атомних та 
гідроелектростанцій, нафтогазопроводів та електромереж).  
Національний прагматизм та протекціонізм: субсидії, податки, рентні платежі, екологічні штрафи, 
бюджетні асигнування, митні збори, «зелені тарифи». 
Енергетична дипломатія: спроможність укладання взаємовигідних угод. 

Економічні 
Темпи економічного зростання: темпи економічного зростання країн, що розвиваються, будуть перевищувати 
темпи економічного зростання промислово розвинених країн. 
Кон’юнктура світового енергетичного ринку: зростання, волатильність та непередбачуваність цін на 
енергоносії на світовому та європейському ринку. 
Диверсифікація енергопостачання: декларування ЄС про зменшення енергетичної залежності від Росії. 
Зростання конкуренції на енергетичних ринках: зростання конкуренції між європейським й азіатським 
ринками за доступ до джерел поставок зрідженого і традиційного природного газу в країнах Центральної Азії і 
Близького Сходу. 
Глокалізація енергетичних ринків: експансія транснаціональних енергетичних компаній,тенденції глобалізації 
регіональних енергетичних ринків. 
Фінансові інструменти на енергетичних ринках: ринок «паперової нафти» , у майбутньому «паперового 
природного газу», формульний механізм ціноутворення за принципом «євроринок+».  
Зміна пропорцій енергетичних балансів: уповільненням темпів зростання обсягів споживання природного 
газу в країнах ЄС за рахунок упровадження альтернативних джерел енергії і реалізації політики 
енергозбереження; зростання обсягів видобутку нетрадиційних газових покладів у світі; скорочення обсягів 
споживання нафти в країнах ЄС з одночасним підвищенням ними рівня диверсифікації імпорту. 
газових покладів у світі; скорочення обсягів споживання нафти в країнах ЄС з одночасним підвищенням ними 
рівня диверсифікації імпорту. 

Закінчення табл. 2.3 
Інвестиції: зростання питомих капіталовкладень у традиційну енергетику та їх зменшення у розвиток ВДЕ – 

переорієнтація інвестицій на розвиток ВДЕ; незацікавленість іноземних інвесторів в реалізації в Україні 
проектів у сферах енергоефективності та альтернативної енергетики. 
Запаси енергоресурсів: відтермінування «піку нафти»; сланцева революція у США, недоступність власних 
запасів енергоресурсів через внутрішні конфлікти. 
Енергетична логістика: зміна напрямів міжнародних енергетичних потоків; зміна мережі міжнародних 
газотранспортних інтерконекторів та електромереж 

Технологічні 
Регіональна енергетична інфраструктура: можливість диверсифікації 
Технологічний трансфер: інтелектуальне право, патентна чистота. 
Техніко-економічні характеристики енерготехнологій: ККД, ЕROI 

Децентралізація систем енергопостачання: зміна режимів енергоспоживання 

Інтеграція інформаційно-комунікаційних та енергетичних технологій: розвиток інтелектуальних 
енергомереж та зростання загроз кібербезпеки, електронна торгівля (спекуляції) енергоносіями 

Соціальні та екологічні 
Міграція (еміграція) фахівців енергетичної галузі. 
Суспільна думка про розвиток окремих галузей ПЕК (атомної, вугільної, ВДЕ). 

Економічна доступність та платоспроможний попит на енергоресурси у країнах – імпортерах. 
Зміна клімату: квоти на викиди ПГ, вуглецеві податки, потреба в опаленні, зміна ресурсів біопалива, «білі 
сертифікати». 
Природні фактори та катастрофи: повені, посуха, урагани, землетруси, водний баланс, сонячна та вітрова 
активність території, радіоактивний фон. 

Джерело:  складено автором. 
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Існуючі визначення та перелік індикаторів енергетичної безпеки 
враховують переважно внутрішні загрози економічного та технологічного 
характеру, що зумовлюють відповідні методичні підходи для оцінки рівня її 
прийнятності [119]. На відміну від визначеного законодавством терміна, який 
був сформульований у Законі України «Про електроенергетику» ще у 1997 р., 
запропоноване трактування включає нові види загроз та об’єкти безпеки, 
зокрема політичні та збройні конфлікти, техногенні катастрофи, кібератаки.  

Методичні положення оцінки стану енергетичної безпеки держави 
потребують удосконалення в частині розширення системи відповідних 
індикаторів за рахунок включення в аналіз ідентифікованих зовнішніх загроз та 
ключових індикаторів: 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 за сукупністю показників безпеки, допомагає сигналізувати про 
небезпеку та кількісно оцінювати рівень критичності ситуації з 
енергозабезпеченням національного господарства. 

Наприклад, ситуація на європейському енергетичному ринку істотно 
підвищує рівень ризиків і загроз ефективному використанню транзитного 
потенціалу української ГТС. Оскільки Україна призупинила процес 
двосторонньої енергетичної дипломатії з Росією, перспективи завантаженості 
вітчизняного маршруту, а також умови його використання значною мірою 
залежатимуть від характеру політичного діалогу ЄС з Росією. Нові виклики для 
енерготранзитного потенціалу України також створює стратегія ЄС щодо 
зменшення частки російських енергоносіїв у забезпеченні своїх енергетичних 
потреб. Крім того, прогнозується активізація політики Туреччини за підтримки 
США з розвитку транзитної інфраструктури поставок до ЄС енергоносіїв з 
Каспійського регіону та країн Близького Сходу. Спостерігається також тенденція 
до реалізації окремими європейськими державами, що мають спільні з РФ 
проекти в енергетичній сфері, заходів, які порушуватимуть зусилля офіційного 
Брюсселя із просування спільного вектора енергетичної політики ЄС. 
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2.3. Визначення умов та факторів зміни енергетичного балансу 

національного господарства  
Упродовж 1991–2019 рр. енергетичний баланс України зазнав певних 

структурних змін як щодо видобутку ресурсів, так і щодо їх використання 
(розподілу). Проте ці зрушення не зумовили радикальної зміни існуючої 
енергетичної парадигми розвитку країни [120]. Основними чинниками, що 
зумовили структурні зрушення національного енергетичного балансу, стали: 
відокремлення енергосистеми держави, нерівномірність виробництва в окремих 
галузях економіки та, відповідно, попиту на енергоресурси; непослідовність 
реформ на окремих ринках енергоресурсів і, як наслідок, розбалансованість 
логістичного контуру енергозабезпечення країни (енергетичних, фінансових та 
інформаційних потоків) [121, 122]. За таких умов непрогнозованості подальших 
факторних умов функціонування ПЕК України надзвичайно складно було 
передбачити подальші структурні пропорції енергетичного балансу 
національного господарства [123]. 

Головною властивістю енергобалансу України є значна частка 
енергоспоживання промисловістю, у галузевій структурі якої переважає частка 
енергомістких виробництв: металургії та хімічної промисловості. І хоча ці галузі 
дали країні можливість вийти з періоду стагнації, вони не стали драйверами 
подальшого економічного зростання, оскільки не пройшли етапу структурно-

технологічної модернізації [124], незважаючи на значний початковий потенціал 
технологічного розвитку [125], у тому числі за рахунок інноваційного фактору та 
розумної спеціалізації в Україні [126]. Сектор попиту не створив потужного 
мотиваційного сигналу щодо адаптації до нових умов та зміни структури сектору 
пропозиції енергоресурсів. Недобросовісна конкуренція та антисоціальна 
тарифна політика в енергетичній сфері під впливом міжнародних зобов’язань не 
дозволила встановити рівні умови функціонування усіх учасників ринку [127]. 

При цьому пасивність інноваційної діяльності вітчизняних промислових 
підприємств призвела до зростання енерго- та ресурсовитратності виробництва 
та зниження конкурентоспроможності продукції [128]. 

Енергетичний баланс України наведений у табл. 2.4, відповідна потокова 

діаграма на рис. 2.13, структурні пропорції – на рис. 2.14, 2.15. 
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Таблиця 2.4 

 

Енергетичний баланс України за 2016 рік, тис. т н.е. 

 

Постачання та 

споживання 
Вугілля Нафта Н/п Газ Атомна енергія Г/е Вітрова,  сонячна 

Біо- 

паливо, 
відходи 

Е/е Т/е Усього 

Виробництво 20146 2304 - 15172 21247 660 124 3348 - 599 63600 

Імпорт 10617 527 9155 8807 - - - 38 7 - 29151 

Експорт -495 -25 -24 - - - - -553 -329 - -1427 

Бункерування    - - -157 - - - - - - - -157 

Зміна запасів -541 - -586 1619 - - - -1 - - 491 

ЗППЕ 29727 2806 8387 25598 21247 660 124 2832 -323 599 91658 

Статистичні 
розбіжності 

- -121 -94 -181 - - - - -538
2
 -65 -999 

Електростанції -14700 - -65 -99 -21096 -660 -124 -5 12644 -59 -24164 

ТЕЦ -2077 - -541 -3278 -151 - - -255 1369 3237 -1697 

Котельні -1553 - -930 -5002 - - - -557 - 6851 -1191 

Коксування -3666 - - - - - - - - - -3666 

Брикетування 167 - - - - - - - - - 167 

Нафто-

переробка 

- -2960 3200 - - - - - - - 240 

Інші  
підприємства  

-137 - - - - - - -291 - - -428 

Власне  
споживання 

-964 -5 -48 -897 - - - - -1623 -1332 -4869 

Втрати  -456 -7 -1 -471 - - - - -1430 -1022 -3387 

Кінцеве  
споживання 

6306 6 9630 15670 - - - 1724 10100 8209 51645 

Промисловість                       5376 - 176 2481 - - - 51 4295 2575 14955 

Транспорт 6 - 7139 1399 - - - 37 584 - 9165 

Сільське 
господарство 

8  1427 139 - - - 20 302 244 2139 

Побутовий 
сектор 

274 - 115 9285 - - - 1506 3089 3317 17586 

Інші споживачі 157 - 137 583 - - - 109 1829 2073 4891 

Неенергетичне  
використання 

485 6 522 1783       2910 

Прим.: ЗППЕ – Загальне первинне постачання енергії; Н/п – нафтопродукти; Г/е – гідроенергія; 
Е/е – електроенергія; Т/е – теплова енергія 

 

Джерело: Державна служба статистики України: [Електронний ресурс]. – URL : 

http://www.ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/energ.ht 
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Рис. 2.13. Потокова діаграма енергетичного балансу України 
Джерело: IEA : [Електронний ресурс]. – URL : https://www.iea.org/ 

Sankey/#?c=Ukraine&s=Balance 

 

З іншого боку, реформування ПЕК відбувалося надзвичайно непослідовно, 
із зміною пріоритетів. Процес лібералізації ринків електроенергії та природного 
газу, який розпочався у країнах континентальної Європи навіть пізніше ніж в 
Україні, зумовив набагато помітніші результати. У цьому контексті ми поділяємо 
точку зору, що енергетична парадигма виступає фундаментальним фактором 
економічного розвитку, оскільки «енергетичні технології у поєднанні з 
інклюзивними інституціями та фінансовим капіталом створюють синергетичний 
ефект економічного зростання» [129]. 
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Ресурсний потенціал держави становлять доведені та нерозвідані запаси 
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), а також потенціал відновлюваних джерел 
енергії. Україна володіє 3,5% доведених світових запасів вугілля; 0,1% – нафти; 
0,7% – природного газу. За загальними оцінками, у надрах України зосереджено 
до 300 млрд т вугілля. Початкові видобувні ресурси вуглеводнів становлять 8,4 
млрд т у.п. Залишкові нерозвідані ресурси вуглеводнів оцінюються на рівні 4,96 
млрд т у.п. (1,1 млрд т нафти з конденсатом та 3,86 трлн куб. м газу). Третина 
ресурсів газу та п’ята частина нафти розміщуються в акваторіях Чорного та 
Азовського морів [130]. 

Україна належить до першої десятки країн світу за покладами вугілля. 
Вітчизняні запаси вугілля в Україні становлять 117,3  млрд т, із них промислові 
запаси на діючих шахтах становлять 6,5 млрд т, 3,5 млрд т з яких – енергетичне 
вугілля. Крім цього, Україна має 8,6 млрд т запасів бурого вугілля. У структурі 
балансових запасів представлені всі марки вугілля – від бурого до антрациту. 
Загалом запаси вугілля в Україні становлять 95,4% загального обсягу запасів 
органічного палива. 
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Рис. 2.14. Структурні зміни первинного постачання енергії в Україні 
Джерело: побудовано за даними Держстату України. 
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Рис. 2. 15. Порівняння пропорцій енергетичних балансів України та країн 
ОЕСР у 2015 р. 

Джерело: побудовано за даними Держстату України, МЕА. 

Запаси природного газу розміщені в трьох нафтогазоносних регіонах. 
Запаси Східного регіону становлять 1227,0 млрд куб. м, або 83% усіх запасів. Слід 
зазначити, що запаси природного газу зосереджені на 219 родовищах суші; на 
сімох родовищах шельфу Чорного моря; на трьох родовищах Азовського моря. 
Видобуток природного газу на морських родовищах незначний – близько 
1 млрд куб. м. Запаси діючих в Україні родовищ газу значною мірою 
відпрацьовані. Вони зосереджені в основному на середніх і дрібних родовищах 
(65% загальних запасів). Основна маса запасів Західного (86,8%) і Південного 
(89,3%) регіонів припадає на глибину до 3 км, тоді як запаси Східного регіону 
(64,3%) розміщені на глибині 3–5 км, а 14,3% – на глибині понад 5 км. Велика 
частина родовищ виснажена до 80% і більше. 

Основними районами покладів і видобутку нафти також є три 
нафтогазоносні регіони. Балансові запаси нафти, що видобуваються в Україні, 
зосереджені на 123 родовищах в обсязі 152,7 млн т, позабалансові запаси 
становлять 81,0 млн т. Перспективні ресурси – 146,7 млн т, прогнозні – 712,8 млн 
т. На сьогодні існує 17 найголовніших родовищ нафти, де зосереджено 49% 
запасів і 74% видобутку нафти. У Західному регіоні 20,2 млн т запасів нафти 
(35,8%) розташовані на глибині 4–5 км. Майже половина запасів Східного регіону 
зосереджена на глибині 3–4 км. 
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Технічно досяжний потенціал ВДЕ України становить понад 98,0 млн т 
у.п. за рік. Економічний потенціал ВДЕ нині оцінюється на рівні 20 млн т 
у.п. за рік, або приблизно 20% технічно досяжного потенціалу. Важливими 
потенційними ресурсами нетрадиційних поновлюваних джерел енергії є: 
гідроресурси – 4,32 млн т у.п.; вітроенергетика (у найближчій перспективі – 

0,8–1,0 ГВт, щорічне виробництво до 2 млрд кВт∙год); сонячна, геотермальна 
енергія (у найближчій перспективі щорічне виробництво до 11 млн т у.п.; 
біогаз, утилізація відходів (щорічне виробництво до 10  млн т органічного 
палива). Натомість частка ВДЕ становить менше 1% власного загального 
виробництва ПЕР. Річні показники технічно досяжного енергетичного 
потенціалу освоєння ВДЕ в Україні наведені у табл. 2.5. 

Потенційно Україна має сприятливі умови для вирощування 
сільськогосподарських культур (ріпаку, сої, кукурудзи, соняшнику тощо) як 
сировини для виробництва біопалива. Наприклад, за умови відведення під ріпак 
10% сільськогосподарських земель та врожайності 25 ц/га країна може щорічно 
вирощувати до 8,5 млн т насіння ріпаку, перероблення якого забезпечує вихід 
близько 3  млн т біопалива щорічно, що на 60% забезпечить річну потребу країни 
у дизельному пальному. 

Таблиця 2.5 

Технічно досяжний потенціал вироблення енергоносіїв  
з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 

 

Напрям освоєння ВДЕ 
Річний технічно досяжний потенціал 

млрд кВт∙год млн т у.п. 
  Вітроенергетика 79,8 28,0 

  Сонячна енергетика, 

  в тому числі 38,2 6,0 

   – електрична 5,7 2,0 

   – теплова 32,5 4,0 

  Мала гідроенергетика 8,6 3,0 

  Біоенергетика, в тому числі: 178 31,0 

   – електрична  27 10,3 

   – теплова  151 20,7 

  Геотермальна енергетика 97,6 12,0 

  Енергетика довкілля 146,3 18,0 

 Загальні обсяги заміщення ПЕР 548,5 98,0 
Джерело: Держенергоефективності України. 
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Добування (виробництво) паливно-енергетичних ресурсів 

Паливно-енергетичний комплекс – це одна з найважливіших складових 

економічної безпеки, яка забезпечує функціонування всіх галузей економіки 

країни і слугує основою її енергетичної безпеки. Українська енергетика має 

багато проблем, пов’язаних насамперед із фізичним зношуванням устаткування 

і відсутністю фінансових ресурсів навіть для простого відтворення. Для їхнього 

вирішення необхідний комплексний підхід, в основу якого має бути покладене 

залучення недержавних інвестицій, вдосконалення галузевого менеджменту і 

прогресивна державна регуляторна політика [131]. 

Динаміка добування (виробництва) ПЕР в Україні наведена у табл. 2.6. За 

рахунок власного видобутку і виробництва ПЕР забезпечувалося до 60% 

загального обсягу споживання ПЕР країни: на 21,8–25,6% за рахунок видобутку 

вугілля, на 9,2–11,3% природного газу, на 2,6–2,8% – нафти (виробництва 

нафтопродуктів), до 11,5–16,0% енергетичних ресурсів забезпечувалось 

виробництвом електричної і теплової енергії на АЕС, ГЕС і ГАЕС. Наразі ПЕК 

України забезпечує її потреби в первинних ПЕР приблизно на 47%, що на 

сучасному етапі зростання світових цін на енергоресурси не може вважатися 

відносно задовільним показником. 
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Таблиця 2.6 

Добування (виробництво) ПЕР в Україні  
 

Роки 

Нафта  
(включаючи 

газовий 
конденсат), млн 

т 

Газ  
природний, 
млрд куб. м 

Вугілля,  
млн т 

Електроенергія, 
млрд кВт∙год. 

1990 5,3 28,1 164,8 298,5 

1991 4,9 24,3 135,6 278,7 

1992 4,5 20,9 133,7 252,5 

1993 4,2 19,2 115,8 229,9 

1994 4,2 18,3 94,6 202,9 

1995 4,1 18,2 83,8 194,0 

1996 4,1 18,4 70,5 183,0 

1997 4,1 18,1 76,9 178,0 

1998 3,9 18,0 77,2 172,8 

1999 3,8 18,1 81,8 172,1 

2000 3,7 17,9 81,0
1
 62,4

2
 171,4 

2001 3,7 18,4 61,7 173,0 

2002 3,7 18,7 59,5 173,7 

2003 3,9 18,6 59,8 180,0 

2004 4,3 19,6 59,4 182,0 

2005 4,3 19,9 60,4 186,0 

2006 4,5 20,1 61,7 193,0 

2007 4,4 20,2 58,9 196,0 

2008 4,3 20,6 59,5 193,0 

2009 2,9 20,8 55,0 174,0 

2010 3,6 20,5 55,0 188,8 (0,1*) 

2011 3,4 20,7 62,7 194,9 (0,1) 

2012 3,3 20,5 65,7 198,9 (0,6) 

2013 3,1 21,3 64,4 194,4 (1,2) 

2014 2,8 20,1 45,9 182,8 (1,6) 

2015 2,5 19,8 29,9 163,7 (1,6) 

2016 2,3 19,6 29,5 163,7 (1,4) 

2017 2,2 19,5 33,7 157,1 (1,9) 

2018 2,3 20,8 26,3 159,8 (2,3) 

2019 2,4 20,5 25,5 154,1 (4,9) 
Примітки:

  

1 
1990–2000 рр. – вугілля рядове; 

2 
2000–2017 рр. – вугілля готове. 

* вітрові, сонячні 
 

Джерело: Державна служба статистики України. 
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Ступінь реалізації початкових видобувних ресурсів вуглеводнів України 
становить 40,9%, а в акваторіях – лише 3,9%. Таким чином, країна має значний 
потенціал для збільшення видобутку власних паливно-енергетичних ресурсів. 
Попередні розрахунки показують, що Україна може забезпечити свої потреби за 
рахунок власного видобутку нафти на 25–35% та газу – на 50–60%. Однак 
реалізації цього потенціалу перешкоджають складні геологічні умови залягання 
покладів вуглеводнів. 

Споживання ПЕР. Енергоефективність економіки 

За даними Держстату України у 2016 р. у структурі споживання первинних 
видів палива в Україні частка вугілля становить близько 32,4%, нафти – 12,2%, 

природного газу – 27,9% (у 2013 р. – 39,6%.). Водночас, наприклад, у Польщі (де 
основним власним енергоресурсом також є вугілля) відповідні пропорції більш 
раціональні: вугілля – 58,2%, нафта – 21,7%, природний газ – 12,7%. Отже, 
існуюча структура первинного енергоспоживання не відповідає наявному 
ресурсному потенціалу держави. 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 
збільшення частки альтернативних та відновлюваних джерел енергії. 

Найбільшими категоріями споживачів природного газу є населення 
(житлово-комунальні послуги), електроенергетика, металургія, хімічна 
промисловість. Річне споживання газу промисловістю (добувна, переробна) в 
Україні здійснюється на рівні 25–30 млрд куб. м, підприємствами з виробництва 
та розподілення електроенергії, газу та води – 15–18 млрд куб. м, бюджетною 
сферою – 2–3 млрд куб. м, населенням – 17–19 млрд куб. м. Близько 7 млрд куб. м 
використовується на технологічні потреби газотранспортної системи. Структура 
споживання природного газу в економіці України за останні роки така: 
теплоенергетика та транспорт – 44%, населення – 28%, гірничо-металургійний 
комплекс – 14%, хімічна промисловість – 11%, машинобудування – 3%. Таким 
чином, підприємства промислового комплексу є найбільшими споживачами 
паливно-енергетичних ресурсів. 
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Зміни у структурі споживання енергоресурсів значною мірою 

визначаються ціновою еластичністю попиту. Ринкові ціни дають сигнали для 

формування оптимальної структури енергетичного балансу. Натомість в 

Україні регулювання цін тривалий період ґрунтувалося на витратному підході. 

Цінові диспропорції на ринках енергоресурсів полягають у випереджальних 

темпах зростання на первинні види палива (нафту, природний газ, вугілля) 

порівняно зі вторинними енергоносіями (електроенергія, тепло). Це 

відбувається завдяки адміністративному стримуванню зростання цін замість 

економічно обґрунтованого регулювання цін на продукцію природних 

монополій, тоді як на ринках первинного палива (насамперед нафти і газу) 

кон’юнктура визначається світовим ринком. Різниця в тарифах, наприклад, на 

природний газ для побутових та промислових споживачів досягала 550%, що 

разюче відрізняється від середньоєвропейського показника у 72% [132]. В 

останні роки така сама ситуація сталася із вугіллям, що видобувається на 

шахтах державної форми власності та приватними вуглевидобувними 

компаніями. Все це призводить до дефіциту платіжного балансу та зменшення 

фінансової стійкості національних енергетичних компаній. 

Таким чином, аналіз структурних і цінових диспропорцій енергетичного 

балансу України показує, що на сучасному етапі ринковий механізм не 

забезпечує оптимального розподілу ресурсів. Чинна структура первинного 

енергоспоживання не відповідає наявному ресурсному потенціалу держави. 

Такий стан став наслідком різних підходів до формування конкурентної 

структури енергоринків і ринкового механізму ціноутворення, що мало би 

сприяти поступовому зближенню попиту та пропозиції на внутрішньому ринку 

енергоресурсів, раціоналізації галузевої структури економіки загалом. 

Викривлення ринків уже на самому етапі формування спотворює цілі та 

результативність їхнього функціонування, що знецінює ефект передання прав 

власності. Незважаючи на приватизацію енергетичних і промислових 

підприємств, суттєвого прориву (за деякими винятками) в модернізації активів 

та підвищення ефективності виробництва не відбулося. 
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Врешті-решт, наявні диспропорції енергетичного балансу України 
посилюють ризики стабільного енергозабезпечення країни. Сучасна ситуація на 
світових ринках змушує переглядати структурні пропорції енергетичних 
балансів країн – імпортерів енергоресурсів, а отже, й коригувати енергетичну 
політику в напрямі підвищення енергоефективності, зростання частки ВДЕ, 

диверсифікації енергопостачання. У цьому контексті потенціал 
енергоефективності може стати реальним ресурсом подолання кризових явищ, 
стабілізації та переходу до ресурсозберігаючого типу економічного зростання. 

 

Індикатори енергетичної безпеки та енергоефективності  України 

Серед найважливіших умов сталого розвитку суспільства є вирішення 

проблем енергомісткості виробництва та рівня самозабезпечення 

енергоресурсами, які упродовж останніх років були основною загрозою 

економічної, а отже, і національної безпеки України [133]. У рейтингу Всесвітньої 

конкурентоспроможності світових економік серед головних причин відставання 

України (54-те місце з 55 країн) експерти Міжнародного інституту розвитку 

менеджменту перш за все відзначають дуже високу енергомісткість економіки 

України [134], яка залишається достатньо високою. 

Як свідчать результати рейтингу Ukrainian Energy Index, показник 

енергоефективності для вітчизняної економіки становить 54,2% від середнього 

рівня країн ЄС [135]. Енергоефективність промисловості становить 51,1% від 

рівня ЄС, сільського господарства – 37,1%, сектора послуг – 46,1%, 

будівництва – 11,3%, житлового сектора – 61,9%. Потенціал енергозбереження 

для України становить 26,5 млн т н.е., що відповідає приблизно 29,3 млрд куб. 

м природного газу. У грошовому вимірі можлива економія становить 11,4 млрд 

євро. Промисловість і житловий сектор мають найвищий потенціал для 

економії енергоресурсів, оскільки є найбільшими споживачами енергоресурсів 

(відповідно 48,0 і 35% потенціалу енергозбереження).  

Близько 35% житлового фонду ЄС має вік від 50 років і більше, і при 

цьому будівлі споживають понад 40% від загального обсягу спожитої енергії в 

ЄС. Для України ця проблема стоїть іще гостріше, оскільки енергоспоживання 
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у житловому секторі майже втричі перевищує середньоєвропейське. Так, 

середній рівень споживання енергії будівлями в ЄС становить від 50 до 80 

кВт·год/кв. м, тоді як в Україні житлові будівлі споживають від 150 до 250 

кВт·год/к.м, а громадські будівлі – від 180 до 350 кВт·год/к.м. 

Зазначимо, що промислово розвинені країни забезпечують близько 60–

65% економічного зростання за рахунок енергоефективності. На кожний 

відсоток зростання ВВП припадає лише 0,4% зростання енергоспоживання. 

Промислово розвинені у технологічному плані країни взагалі не збільшують 

енергоспоживання досягнувши ефекту декаплінгу. 

Енергомісткість виробництва в Україні зросла не стільки через фізичну 

застарілість основних фондів, скільки внаслідок зменшення обсягів виробництва 

продукції, у собівартості якої зросла частка умовно-постійних витрат. Із 

зростанням виробництва енергомісткість продукції відповідно зменшуватиметься. 

На мікроекономічному рівні слід очікувати реалізації заходів з енергозбереження 

та відповідних ефектів лише у тому разі, коли граничні витрати виробництва 

досягнуть вартості одиниці скорочення питомих енерговитрат. Цей фактор, який 

іманентно визначається ринковими умовами  буде істотно ефективнішим, ніж 

створення бюджетних або позабюджетних фондів з енергозбереження [136]. 

Незважаючи на деяке зниження енергомісткості ВВП, Україна і зараз 

споживає надто багато енергоресурсів, що за відсутності довгострокових 

інвестиційних коштів у модернізацію виробництва примушує забезпечувати 

конкурентоспроможність вітчизняної економіки за рахунок експорту сировини, 

зниження витрат на оплату праці, зменшення обігових коштів підприємств. Така 

ситуація загострює питання збільшення видобутку власних ПЕР, а також 

необхідності врахування показника енергомісткості ВВП під час розроблення 

енергобалансів, що у свою чергу потребує визначення чинників, що впливають на 

енергомісткість національної економіки. За таких умов проблема 

енергоефективності економіки України стає не лише фактором 

конкурентоспроможності але і чинником національної безпеки [137]. 
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Безумовно, енергодефіцитність України є негативним чинником впливу на її 

національну енергетичну безпеку. Але, як видно із наведених у табл. 2.7 даних 

(відношення чистого імпорту до загального первинного постачання енергії), 

багато інших країн світу мають такий або навіть гірший рівень енергетичного 

самозабезпечення. Проблема полягає в тому, що залежність України від імпорту 

ПЕР є монопольною, тобто постачання, наприклад нафти (нафтопродуктів) та 

газу, відбувається з однієї країни. 

Таблиця 2.7 

Показники загальної залежності при постачанні ПЕР у 2016 р. 

Країна чи  
регіон 

Вугілля 
Нафта та  

нафтопродукти 
Газ 

Загальне 
енергопостачанн

я  
тис. т н.е. % тис. т н.е. % тис. т н.е. % тис. т н.е. % 

ОЕСР 
33 107 

892 902 
3,7 

979 457 

1 896 250 
51,7 

312 118 

1 421 568 
22,0 

1 332 231 

5 274 778 
25,3 

Франція 
8 011 

8 573 
100,0 

75 199 

69 683 
100,0 

37 898 

38 289 
100,0 

118 250 

244 265 
48,4 

Німеччина 
38 263 

77 231 
49,5 

109 240 

101 426 
100,0 

62 285 

70 330 
88,6 

204 874 

310 121 
66,1 

Польща 
- 5 798 

49 187 
(-) 11,8 

25 346 

25 795 
100,0 

11 469 

14 633 
78,4 

30 940 

99 307 
31,2 

Білорусь 
418 

814 
51,4 

4 780 

6 820 
70,1 

15 475 

15 737 
100,0 

20 878 

25 039 
83,4 

Україна 
10 122 

32 450 
31,2 

9 633 

11 193 
86,1 

8 809 

25 603 
34,4 

27 725 

94 383 
29,4 

Україна* 
4 734 

42 545 
11,1 

8 250 

11 632 
70,9 

26 598 

43 035 
61,8 

38 520 

122 524 
31,4 

* 2012 р. 
Джерело: розраховано за даними МЕА. 

 

Використання методології індикативного аналізу МЕА дає можливість 
проводити порівняння між країнами, що є найважливішим елементом у межах 
міжнародних порівнянь. Водночас такий підхід не обмежується наведеним 
переліком індикаторів. Аналіз стану енергетичної безпеки певної країни передбачає 
використання й інших показників, наприклад, рівні споживання та ефективності 
використання окремих видів ПЕР (нафта, газ, вугілля, ядерна енергія, енергія ГЕС 
та ВДЕ), регіональні аспекти енерговикористання, транзитні потужності та 
транзитні потоки головних ПЕР, енергетичну залежність, екологічні 
характеристики енерготехнологій, цінові показники тощо. 
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Порівняння енергетичних індикаторів країн світу, розрахованих за 
даними МЕА свідчить, що у 1991–2000 рр. Україна опинилася в неадекватній 
зоні в системі енергоекономічних координат (рис. 2.16). Починаючи з 1992 р. 
енергомісткість ВВП України зростала через зменшення енергоспоживання на 
одну особу, тобто була неадекватна загальній тенденції. 

У період 2000–2008 рр. в Україні спостерігалася позитивна динаміка 
енергомісткості ВВП. Як видно з рис. 2.16, 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 європейських країн. Однак з початком світової 
економічної кризи така тенденція була перервана. Ефект масштабу було 
вичерпано, а подальше економічне зростання через ресурсну орієнтацію 
економіки внаслідок несприятливої зовнішньої кон’юнктури призупинилось. 
Протягом цих восьми років не вдалося використати ресурси нарощування 
економічного потенціалу для модернізації промисловості. Світова фінансово-

економічна криза 2008–2009 рр. також не стала приводом для зміни структури 
національної економіки у напрямі розвитку енергоефективних видів 
економічної діяльності. У 2015 р. енергомісткість ВВП в Україні становила 0,29 
кг н.е./дол. США (за паритетом купівельної спроможності). При середньому 
значенні цього показника у світі 0,21 кг н.е./дол. США, його величина 
становить у Данії 0,06 кг н.е./дол. США, Великій Британії – 0,07 кг н.е./дол. 
США, ФРН – 0,09 кг н.е./дол. США, Франції – 0,1 кг н.е./дол. США, США – 

0,22 кг н.е./дол. США, Польщі – 0,1 кг н.е./дол. США. 
Показник економічного добробуту, тобто ВВП на одну особу, 

пропорційний котангенсу кута радіус-вектора, проведеного від початку системи 
координат до відповідної країни. Енергомісткість ВВП падає при зростанні 
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 

[138]. На рис. 2.16 показані можливі стратегії політики енергоефективності та 
відповідні траєкторії енергоекономічних індикаторів. 



185 

 

 
Рис. 2.16. Фазова траєкторія України в системі енергоекономічних 

координат  
Джерело: складено за даними МЕА. 
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У період 2013–2017 рр. збереження енергомісткості на досягнутому рівні 
було обумовлено іншими структурними факторами, оскільки через падіння 
промислового виробництва зросла частка сфери послуг, а рівень економічного 
добробуту значно знизився. На рис. 2.17 показано, що позиції та фазова траєкторія 
кожної країни обумовлена співвідношеннями рівнів досягнення цілей 
енергетичної політики сталого розвитку в рамках висунутої концепції 
«енергетичної пенталеми». Наприклад, не перейшовши рівень певного 
економічного добробуту (лінії «ВВП на душу населення», наприклад, у 10 тис. 
дол. США на особу), Україна ніколи не перейде в зону цільової 
енергоефективності, що також визначається рівнем відповідного технологічного 
розвитку. За таких умов при втраті промислового потенціалу та зменшення 
реальних доходів буде зменшуватися і рівень економічної доступності населення 
до джерел енергії. 

Такі самі взаємозалежності (парні кореляції) існують із включенням в аналіз 
інших складових енергетичної пенталеми – екологічності енергетики або 
доступності населення до джерел енергії. Тим самим доведена справедливість 
концепції та гіпотези-твердження про необхідність визначення пріоритетів та 

послідовності в досягненні цілей енергетичної політики сталого розвитку. Це 
теоретично обґрунтовує той факт, що одночасного досягнення всіх трьох цілей у 
рамках існуючої концепції «енергетичної трилеми» досягти неможливо, про що 
свідчать і емпіричні спостереження за відповідними ренкінгами ВЕР. 

Практичним висновком для процесу формування енергетичної політики 
держави є те, що при встановленні цілей, наприклад щодо енергоефективності, 
потрібно ставити відповідні цілі щодо економічного і технологічного розвитку та 
передбачати відповідні ресурси для їх досягнення. 

Пріоритетність між імперативами енергетичної політики сталого 
розвитку має бути такою: національна енергетична безпека – економічний 
розвиток – технологічна модернізація (енергоефективність) – економічний 
добробут домогосподарств (доступність енергоресурсів) – екологічність 
систем енергозабезпечення. Прогрес у досягненні кожного імперативу є 
необхідною передумовою прогресу у досягненні подальших цілей, оскільки за 
таким сценарієм формуються відповідні фінансові, матеріальні, науково-

технічні та трудові ресурси.  
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2.4. Результативність політики енергоефективності як фактор 

конкурентоспроможності економіки  

Скорочення енергомісткості ВВП країн світу відбувається, головним 
чином, за рахунок інтенсифікації процесів енергозбереження та 
енергоефективності. Важливим фактором, що обумовив цю тенденцію, є значна 
залежність розвинених країн від імпорту енергоносіїв, а також необхідність 
вирішення проблеми погіршення екологічної ситуації. Усереднені МЕА 
показники економічно обґрунтованого потенціалу економії енергоресурсів 
становили для економік центральноєвропейських країн 20% загального обсягу 
їхнього кінцевого енергоспоживання, для країн Південно-Східної Європи та 
СНД, – відповідно, 30–50%. Слід зауважити, що показники питомих витрат 
енергії на одиницю ВВП не слід розглядати як показники економічної або 
технічної ефективності енергетичної галузі, економіки загалом. Середньорічна 
температура, географічні особливості, стиль життя та інші інклюзивні 
параметри країн впливають на витрати енергоресурсів, тому дані про 
енергомісткість ВВП є відносними показниками. 

На відміну від 90-х років минулого століття, більшість країн використовує 
як цілі реалізації національних планів і програм з енергоефективності не 
індикатори енергоефективності (такі, як кількість спожитої енергії до ВВП), а 
агреговані індикатори кількості збереженої енергії. Так, директивами ЄС щодо 
енергозбереження встановлено індикативний показник скорочення споживання 
енергії у 9%. Національними планами дій з енергоефективності деяких країн 
встановлені вищі значення цього індикатора: Італія (9,6%), Кіпр (10%), Литва 
(11%), Румунія (13,5%). Ірландія, Нідерланди та Велика Британія задекларували 
перевищення рівня 9% [139]. Обов’язковість досягнення задекларованого рівня 
енергозбереження, як і відповідальність за його досягнення, покладена на уряди 
країн. У 2015 р. Україна також ухвалила Національний план дій з 
енергоефективності до 2020 року, як це передбачено директивою 2006/32/ЕС 
Європейського Парламенту і Ради від 5 квітня 2006 р. Загальною метою на 
національному рівні встановлено досягнення кількості збереженої енергії у 2020 р. 
у розмірі 9% від середньої кількості кінцевого споживання. 
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Найбільш енергоефективна промисловість у Японії та Республіці Корея, 
трохи менша – в країнах Європи та Північній Америці. Японська програма 
енергоефективності Toп 1000 – це підвищення енергоефективності на 1000 
найбільш енергомістких підприємствах, що дало країні змогу заощадити близько 
100 млн т н.е. Чверть енергоресурсів Китаю витрачається на виробництво товарів 
для експорту, тому уряд країни планує досягти зрушення структури ВВП у бік 
високотехнологічних галузей. 

У країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою показники 
енергоефективності у промисловості останнім часом почали різке зростання 
завдяки будівництву нових промислових потужностей за новітніми 
енергоефективними технологіями. У зв’язку з цим річний світовий потенціал 
зростання енергоефективності від поширення «кращих практик» та застосування 
технологій, що підтвердили свою енергоефективність, оцінений МЕА на рівні 25–
37 ЕДж, що відповідає 18–26% поточного споживання первинної енергії 
промисловістю. Найбільший потенціал економії сконцентрований у виробництві 
сталі, хімічній та нафтохімічній промисловості. 

Упровадження ресурсозберігаючих технологій та заходів з підвищення 
енергоефективності є викликами часу і стають дедалі актуальнішими. Тому 
світові тенденції щодо ролі енергоефективного обладнання вбачаються 
такими: частка збереженої енергії шляхом збільшення ефективності 
енергоспоживаючого обладнання в загальному первинному постачанні 
енергії у 2030 р. становитиме близько 10% обсягу органічного та ядерного 
палива і близько чверті відновлювальних палив; у 2050 р. ці співвідношення 
становитимуть, відповідно, 50 та 50%, а у 2100 р. обсяг енергозбереження 
дорівнюватиме обсягу сонячної електрики й водню, а органічне і ядерне 
паливо становитимуть лише його чверть [140]. 

Зростання енергоспоживання відбувається головним чином завдяки 
країнам, що не є членами ОЕСР, особливо Китаю. Між тим оцінка динаміки 
індикаторів енергоефективності свідчить про значне її підвищення у переважній 
кількості енергомістких галузей промисловості у всіх частинах світу. Це є 
результатом упровадження нових, більш ефективних технологій. 
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На національному рівні висока енергетична ефективність підвищує 

конкурентоспроможність продукції через зниження витрат на енергію. 

Промислово розвинені країни охоплюють 2/3 світового споживання енергії і 

відіграють провідну роль у підвищенні енергетичної ефективності. На країни, 

що розвиваються, припадає близько 1/3 світового споживання первинної 

енергії, однак ефективність використання енергії в цих країнах досить низька. 

Питоме споживання енергії в країнах Центральної і Східної Європи приблизно 

утричі, а у країнах СНД – уп’ятеро перевищує відповідний показник 

західноєвропейських країн. 

Унаслідок політики енергозбереження енергомісткість ВВП зменшилася 

за останнє двадцятиріччя загалом у світі на 18%, у розвинених країнах – на 21–

27%. Водночас у розвинених країнах підвищення енергоефективності 

дозволило забезпечити до 60–65% економічного зростання. Таким чином, 

підвищення енергоефективності як окремих країн, так і світу загалом, 

безсумнівно, вже зіграло важливу роль у зміні темпів розвитку світової 

енергетики та економіки у напрямі сталого розвитку. У майбутньому ця 

тенденція зросте. Невипадково Світовий банк серед найважливіших факторів, 

що обумовлюють стійкість економічних систем країн, називає еластичність 

попиту промислових підприємств на енергоносії завдяки впровадженню заходів 

з енергозбереження [141]. 

Отже, світовий досвід доводить, що політика енергоефективності є 

суттєвим фактором підвищення конкурентоспроможності економіки за 

рахунок зменшення енергомісткості товарів та послуг. Фактор 

енергоефективності є чи найголовнішим чинником порівняльних переваг у 

світовій торгівлі. Важливим інтегруючим висновком для енергетичної 

політики України з наведених спостережень є те, що досягнення стійкого 

економічного розвитку за умови реалізації результативної державної 

енергозберігаючої політики може бути досягнуто без істотного зростання 

енергоспоживання, тобто постійного декаплінгу. 
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Цільовим індикатором реалізації національної Стратегії реформ-2020 є 
підвищення конкурентоспроможності економіки України у міжнародному 
ренкінгу та її входження до списку ТОП-20. Натомість, наразі, за даними 
«Глобального звіту конкурентоспроможності» [142], за індексом 
конкурентоспроможності Україна посідає 84-те місце зі 148 країн. Серед головних 
причин відставання експерти Міжнародного інституту менеджменту (Лозанна) 
відзначають дуже високу енергомісткість економіки України [143]. 

Для мінімізації енергомісткості ВВП України передусім необхідний зсув 
структури промислового виробництва у бік переробних галузей промисловості з 
якомога більшою часткою доданої вартості, створення повного виробничого 
циклу продукції та підвищення енергоефективності існуючих підприємств [144]. 

Це передбачає глибоку модернізацію діючих та створення нових виробництв на 
основі енергоефективних промислових технологій із максимальним 
застосуванням інноваційних рішень (рис. 2.17). 

 

 

Рис. 2.17. Стратегія технологічної модернізації промисловості  
національного господарства 

Джерело: Інститут проблем екології та енергозбереження.  
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Слід зауважити, що визначення стратегічних орієнтирів соціально-

економічного розвитку України дасть 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. 
Тому важливо узгодити пріоритети економічної та енергетичної стратегії 

України, причому остання має бути похідною та коригуватися залежно  від 
існуючих обставин [145, 146]. 

Розвиток окремих галузей ПЕК України вимагає значних інвестицій, 
обсяг яких оцінюються у десятки мільярдів доларів США (табл. 2.8). Так, 
відповідно до першої редакції Енергетичної стратегії України на період до 2030 
р. (в редакції 2006 р.), у середньому щорічні інвестиції в ПЕК країни мають 
перебувати на рівні 42,8 млрд грн, або близько 8 млрд дол. США (базовий 
сценарій, ціни 2005 р.): до 2030 р. – 1045,0 млрд грн. Оновлена у 2012 р. 
редакція Енергетичної стратегії до 2030 р. передбачає приблизно такі самі 
обсяги інвестицій. Натомість ухвалена у 2017 р. Енергетична стратегія до 2035 
р. взагалі не встановлює обсяги необхідних фінансових ресурсів для досягнення 
цільових показників, оскільки вони мають бути залучені через ринковий 
механізм розширеного відтворення. 

Отже, беручи до уваги названі фактори, стратегія енергоресурсного 
забезпечення інноваційної моделі економічного зростання в Україні вимагає 

певного структурно-інвестиційного маневру. Так, у найближчі роки основний 
приріст інвестицій припадатиме на подовження строку експлуатації основних 
фондів енергетики, що перебувають на грані фізичного зношування і 
забезпечення надійності постачань енергоресурсів, тобто створення умов для 
простого відтворення. Із метою зменшення контрпродуктивного впливу на 
економіку тарифна політика на цьому етапі має забезпечити зменшення 
виробничих витрат енергопідприємств та можливість модернізації стратегічних 
об’єктів ПЕК за рахунок приватизації. 



192 

 

Через збільшення у структурі світового енергетичного попиту частки країн 
азійського регіону, а також зміну геополітичної та видової структури 
енергетичного попиту можливі суттєві зміни енерготранзиту через Україну. У 
цьому аспекті подальша інтеграція України у євразійський енергетичний простір 
залежатиме від того, наскільки результативним буде процес модернізації 
енергетичної інфраструктури країни. 

Таблиця 2.8 

Потреба в інвестиціях у розвиток ПЕК України на період до 2030 р.  
(у цінах 2006 р.), млрд грн 

Напрям фінансування 2006–2010 2011–2020 2021–2030 
2006–
2030 

Усього 

у тому числі: 158,2 431,0 455,9 1045,0 

Теплова енергетика 16,7 75,8 90,9 183,4 

Гідроенергетика 2,8 5,6 10,6 19 

Розвиток електричних мереж 13,2 43,8 25,9 82,9 

Ядерна енергетика 11,6 79 117,6 208,2 

Розвиток ВДЕ (без ГЕС) 1,1 3,0 3,0 7,1 

Ядерно-паливний цикл 4,0 13,3 4,4 21,7 

Вугільна промисловість 42,4 87,9 91,4 221,7 

Нафтогазовий комплекс 65,6 122,6 112,1 300,3 
Джерело: Міненерговуглепром України. 

 

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 є основою модернізації 
технологічних процесів, саме конкурентна структура ринків більшою мірою 
сприяє розвитку інноваційної діяльності порівняно з монопольною [147]. 

Глобальна 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 [148, 149]. 

З моменту ухвалення у 1994 р. Закону України «Про енергозбереження» 
основним економічним механізмом реалізації державної політики у сфері 
енергоефективності став програмно-цільовий метод фінансування заходів з 
упровадження енергоефективних технологій [150].  
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У 1997 р. було затверджено «Комплексну державну програму 

енергозбереження України» (КДПЕ). Виконання КДПЕ передбачалося у три 

етапи. На першому етапі (1996–2000 рр.) планувалося реалізувати найбільш 

ефективні та маловитратні заходи з енергозбереження. На другому (2001–

2005 рр.) – очікувалася активізація інвестування міжгалузевих та технологічних 

заходів у сфері енергозбереження. На третьому етапі (2006–2010 рр.) у країні 

повинні були розпочатися масштабні капітальні вкладення, спрямовані на 

реалізацію значної маси заходів з енергозбереження технологічного характеру. 

За оцінками розробників КДПЕ, загальний потенціал енергозбереження 

відносно 1990 р. у 2000 р. повинен був становити 51,4 млн т у.п., у 2005 р. – 

79,2–94,4 млн т у.п. і в 2010 р. – 112,5–128,8 млн т у.п. (загальна економія за 

рахунок технічного фактора – міжгалузеві та галузеві заходи). Однак у 

середньому за період 1996–2010 рр. завдання КДПЕ було виконано лише на 

28%. Основною причиною невиконання завдань КДПЕ було її недостатнє 

фінансування, відсутність запланованої комплексності при оцінці заходів 

енергозбереження, недостатній рівень моніторингу. 

Оцінюючи ефективність ухвалених документів з позиції досягнутих 

результатів, експерти зазначають, що певні ознаки покращання ситуації у сфері 

енергоефективності в Україні почали бути помітними лише на початку 2000-х 

років [151]. Так, якщо енергомісткість ВВП протягом 1990–1996 рр. зросла на 

38,6%, то з 2000 р. намітилася тенденція до її зменшення. При цьому вперше в 

історії України зростання ВВП було досягнуто за одночасного скорочення 

споживання первинних паливно-енергетичних ресурсів. Проте починаючи з 

2002 р. темпи зниження енергомісткості ВВП уповільнилися, що пов’язується з 

високим ступенем фізичного зношування основних фондів (65–70%) та 

відповідним підвищенням питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 

виробництво низки важливих видів продукції в найбільш енергоємних галузях 

економіки (металургійній, машинобудівній, хімічній та нафтохімічній, а також 

у житлово-комунальній сфері). 
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Головними причинами низької ефективності енергозберігаючої політики, 
експерти вважають декларативність ухвалених державних програм та 
незадовільне виконання передбачених у них заходів у сфері енергозбереження. 
Зокрема, такого висновку дійшли співробітники Рахункової палати України під 
час аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на здійснення 
заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження, в якому зазначається про 
описовий характер КДПЕ та Програми державної підтримки розвитку ВДЕ. 

Водночас, усупереч вимогам законодавства, НАЕР не забезпечувало контроль за 
розробленням ЦООВ галузевих та регіональних програм енергозбереження, а 
також своєчасний та об’єктивний моніторинг стану енергозбереження у державі.  

Отже, головними чинниками провалу змін у сфері енергоефективності стали 
недостатність коштів, які виділяються державою на реалізацію заходів, 
передбачених діючими програмами та низький рівень контролю за їх 
використанням. Натомість економічні механізми реалізації енергоефективних 
проектів не були задіяні у повному обсязі [152]. 

Фінансування заходів з реалізації програм енергозбереження та 
енергоефективності всіх рівнів відбувається, головним чином, за рахунок власних 
коштів підприємств, при цьому спостерігається стала тенденція зростання їхніх 
обсягів (табл. 2.9, 2.10). Однак починаючи з 2008 р. значно зросли обсяги інших 
(недержавних) джерел фінансування. 

Таблиця 2.9 

Обсяги та джерела фінансування програм енергозбереження  
у 1996–2008 рр. 

Джерела  
фінансування  

Обсяги фінансування, млн грн Усього за роками 

1996 2000 2005 2006 2007 2008 млн грн 

Державний 
бюджет 

5,6 38,1 109,2 164,7 693,9 442,7 1670,8 

Місцевий 
бюджет 

1,4 32,5 161,2 251,1 536,5 772,1 2317,8 

Кошти 
підприємств 

12,9 189,5 809,2 2301,3 3420,9 3702,6 13865,7 

Інші джерела  1,8 77,5 242,7 362,0 554,0 2157,0 4273,3 

Всього 21,6 337,7 1322,3 3079,0 5205,4 7074,4 22127,6 
Джерело: складено за даними Держенергоефективності України. 
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Таблиця 2.10 

Обсяги та джерела фінансування заходів з енергоефективності  
у 2010–2017 рр. 

Джерела  
фінансування  

Обсяги фінансування, млрд грн Усього за роками 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 млрд грн 

Державний бюджет 0,6 0,91 0,83 1,77 0,5 0,4 0,9 0,83 6,7 

Місцевий бюджет 1,8 2,0 2,3 2,65 2,95 3,3 н.д. н.д. 15 

Інші джерела  6,8 27,9 40,6 62,9 86,4 98,7 н.д. н.д. 323,3 

Всього 9,2 30,9 43,7 67,3 89,9 102,4 0,9 0,83 345,13 
Джерело: складено за даними Держенергоефективності України. 

Регіональними джерелами енергоефективності є бюджети регіонів із 
кошторисними призначеннями на реалізацію заходів з енергозбереження, а також 
перерозподілені кошторисні призначення на утримання об’єктів бюджетної сфери 
та субсидії для населення, бюджет розвитку, муніципальні позики та екологічні 
фонди. Можуть бути залучені також кошти із загальнодержавних джерел: цільові 
програми і фонди, державні позики, цільові кошторисні призначення тощо. До 
інших джерел фінансування заходів із енергозбереження належать: кошти 
міжнародної технічної допомоги, у тому числі структурні фонди, доходи від 
природоохоронної діяльності, екологічні податки, державні цільові збори, 
кредитні ресурси та спеціальна фінансова допомога (створення робочих місць, 
субсидії, фінансові компенсації). 

У 2010 р. на заміну КДПЕ підготовлено Державну цільову економічну 
програму енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2015 роки 
(далі – Програма енергоефективності). Програмою енергоефективності 
поставлено завдання знизити рівень енергомісткості валового внутрішнього 
продукту на 20% порівняно з 2008 р. Іншим завданням стало досягнення 
оптимізації структури енергетичного балансу держави, у якому частка 
енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 
палива, становитиме у 2015 р. не менш як 10%. Реалізація програми потребувала 
30–35 млрд грн, тобто 6–7 млрд дол. США на рік. Для досягнення Україною 
світового рівня енергомісткості ВВП (0,2 кг н.е./дол. США) необхідно було 
щороку зменшувати цей показник на 2–5 г н.е./дол. США. 
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Планувалося, що з 2015 р. частка «чистої» енергії в енергетичному балансі 
України має становити не менше 10%. Обсяг фінансування реалізації відповідних 
проектів з державного бюджету у період 2012–2015 рр. мав становити 
13,81 млрд  грн. Водночас загальний обсяг фінансування заходів програми мав 
зростати завдяки залученню приватних інвестицій. Кошти з державного бюджету 
на ці цілі, як передбачалося, мали дозволити залучити іноземні інвестиції з 
розрахунку 10 грн інвестицій на гривню бюджетних коштів. Незважаючи на 
наявність потенційної зацікавленості інвесторів (у тому числі іноземних) у 
фінансуванні проектів з енергозбереження в Україні, основними джерелами 
фінансування залишалися: державний бюджет – 118,4 млн грн (2,3% загального 
обсягу залучених коштів); місцеві бюджети – 442,6 млн грн (8,7%); кошти 
підприємств – 3802,6 млн грн (75,2%); інші джерела – 700,6 млн грн (13,8%). 

Відповідно до звіту Держенергоефективності про результати виконання 
Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери 
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 
видів палива у 2014 р. [153], з передбачених програмою річних обсягів 
фінансування з державного бюджету фактично профінансовано лише 5% (табл. 
2.11). 

 

Таблиця 2.11 

Прогнозні та фактичні витрати на фінансування  
Програми енергоефективності у 2014 р. 

Джерела  
фінансування 

Річний обсяг 
фінансування 
(передбачено 

програмою), тис. грн 

Фактично 
профінансовано 

у звітному періоді, тис. 
грн 

Усього 89 857 522,9928 

 

10 945 138,12854  

 

– державний бюджет 498 122,9928 2 404,12854 

у тому числі:   

загальний фонд 498 122,9928 2 404,12854 

спеціальний фонд 0 0 

– місцевий бюджет 2 950 000,0 572 801,0 

– інші джерела 86 409 400,0  10 369 933,0 
Джерело: Держенергоефективності України. 
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Відповідно до Меморандуму між Україною та МВФ Україна взяла 

зобов’язання привести ціни та тарифи на природний газ та опалення до 

економічно обґрунтованого рівня. Це зумовлює зумовлюють необхідність 

реалізації політики енергоефективності у житлових будівлях, зокрема 

впровадження заходів із забезпечення облікованого, регульованого та 

ощадливого споживання енергії. Саме заходи з енергоефективності у поєднанні 

із забезпеченням субсидій на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

малозабезпеченим категоріям громадян є ключовими факторами сприйняття 

реформи у сфері енергетики та забезпечення соціальної стабільності загалом. 

Тому одним із основних завдань уряду у цій сфері є забезпечення сталого 

фінансування програм стимулювання впровадження енергоефективних заходів 

у житлових будинках [154]. 

За оцінками Держенергоефективності України та міжнародних 

консультантів загальна потреба в інвестиціях на термомодернізацію житлового 

фонду становить до 830 млрд грн. У 2015 р. урядом, відповідно до кращих 

європейських практик, започатковано на державному рівні механізм 

співфінансування впровадження енергоефективних заходів для населення – 

фізичних осіб та ОСББ (постанова Кабінету Міністрів України від 8.04. 2015 р. 

№ 231). Привабливість такого механізму, який отримав назву «теплих 

кредитів» пояснюється тим, що близько 40% суми позики компенсує держава з 

бюджету. Фінансування механізму передбачено в рамках виконання Програми 

енергоефективності в обсязі 343,5 млн грн. 

Це фінансування передбачено за рахунок залишку коштів, що надійшли у 

минулі періоди до спеціального фонду державного бюджету від Європейського 

Союзу за Угодою про фінансування програми «Підтримка виконання 

Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлюваних 

джерел енергії». Однак термін дії Програми спливав 31 грудня 2015 р. 

Водночас, відповідно до пункту 16 додатку до постанови Кабінету Міністрів 

України від 1.03.2014 р. №65 «Про економію державних коштів та 

недопущення втрат бюджету», розроблення нових цільових програм не 
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передбачалася. Тому постала загроза переривання виконання запровадженої у 

травні 2015 р. програми державної підтримки енергоефективності для 

населення саме в період приведення цін та тарифів на комунальні послуги до 

економічно обґрунтованого рівня. Крім того, заходи з термомодернізації 

будівель можуть вимагати значного часу, а відшкодування з державного 

бюджету частини залучених населенням кредитів може бути отримано лише 

після надання уповноваженим установам актів виконаних робіт вже у 

наступному бюджетному періоді. Загроза невиконання державою своїх 

зобов’язань може погіршити сприйняття нової політики стимулювання 

енергоефективності громадянським та експертним середовищем. 

Для забезпечення безперервного фінансування запроваджених механізмів 

державної підтримки та можливого додаткового залучення коштів міжнародних 

фінансових та донорських організацій прийнято рішення про подовження 

виконання Програми енергоефективності спочатку на 2016 р., а згодом і на 

2017 р. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8.02. 2017 р. 

№69 орієнтовний обсяг фінансування Програми енергоефективності становить 

344,65 млрд грн, у тому числі 6,34 млрд грн – за рахунок державного бюджету, 

15 млрд грн – за рахунок місцевих бюджетів, 323,31 млрд грн – за рахунок 

інших джерел. Постатейні державні асигнування на здійснення заходів із 

енергоефективності подані у табл. 2.12. 

Таблиця 2.12 

Державне фінансування заходів з енергоефективності у 2017 році 
 

Розпорядник коштів 
Статті програмної 

класифікації видатків 

Сума 
видатків, 
тис. грн 

Мінрегіонбуд  Фонд енергоефективності 400 000,0 

Держенергоефективності Програма 
енергоефективності 

400 000,0 

Джерело: Державний бюджет України на 2017 р. 
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Продовження Програми енергоефективності було обумовлене 

необхідністю фінансування механізмів державної підтримки населення за 

принципами співфінансування у наступних бюджетних періодах (2016–2017 

рр.), а саме: спрямування коштів на пряме бюджетне фінансування за 

механізмом конкурсного відбору. Довгострокова процедура надання теплих 

кредитів обумовлена необхідністю проведення державної експертизи з 

енергозбереження; включення до Державного реєстру інвестиційних 

проектів та проектних пропозицій; проведення конкурсу проектів та 

державних закупівель. Окрім того, чинний механізм фінансування певних 

інвестиційних проектів не відповідає європейським підходам щодо надання 

переваги принципу співфінансування, який збільшує ефективність 

використання державних коштів (мультиплікаторний ефект). За попереднім 

аналізом проектів, які претендували на впровадження за рахунок прямого 

державного фінансування, спостерігається значне завищення вартості 

проектів – у середньому на 197% порівняно із даними інвесторів, що 

впроваджують такі проекти за власний рахунок. Реалізація Програми 

енергоефективності продовжувала здійснюватися за рахунок коштів, що 

надійшли у минулі періоди до спеціального фонду державного бюджету від 

ЄС як перший–третій транші за Угодою про фінансування програми 

«Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі 

енергоефективності та відновлюваних джерел енергії». 

Таким чином, нова редакція Програми енергоефективності спрямована на 

забезпечення продовження фінансування державної підтримки населення на 

впровадження енергоефективних заходів наданням відшкодування частини 

суми кредитів, залучених фізичними особами, ОСББ та ЖБК на придбання 

енергоефективного обладнання та матеріалів. Зокрема, у 2016 р. було 

передбачено 84,96 млн грн спрямувати на стимулювання фізичних осіб 

індивідуальних власників житла (одноквартирні будинки та окремі квартири 

багатоквартирних будинків) та 42,02 млн грн – на стимулювання ОСББ до 

впровадження енергоефективних заходів. 
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Ще з 2008 р. згідно з п. 2 ст. 2 Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з 

енергозбереження» від 16 березня 2007 р. № 760-V було передбачено створення 

Державного фонду енергозбереження. Він мав створюватися у тому числі за 

рахунок: коштів, отриманих від сплати штрафних санкцій за порушення 

законодавства з питань забезпечення ефективного використання ПЕР; коштів, 

отриманих від сплати спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з 

питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання ПЕР за 

видачу документів дозвільного характеру; добровільних внесків підприємств, 

установ, організацій та громадян. Передбачалося також як джерело наповнення 

фонду розглядати кошти, отримані у вигляді підвищеної плати за неефективне 

використання ПЕР, а також частину коштів, отриманих від економії ПЕР за 

результатами заходів, запроваджених за рахунок Державного фонду 

енергозбереження. 

Відповідно до Плану заходів з реалізації Національного плану дій з 

енергоефективності на період до 2020 р. з метою створення інституційних 

механізмів фінансування енергоефективних заходів і проектів, впровадження 

гарантованого джерела фінансового забезпечення політики підвищення 

енергоефективності, зокрема із залученням позабюджетних (міжнародних) 

фінансових ресурсів, передбачено створення Державного фонду 

енергоефективності [155]. Згідно з проектом Концепції нового Фонду 

енергоефективності, розробленого за сприяння Мінрегіонбуду, головними 

завданнями Фонду енергоефективності є: консолідація фінансування 

енергоефективних проектів з різних джерел; забезпечення привабливих умов 

для фінансування проектів; розподіл та контроль ефективного використання 

фінансових ресурсів; створення умов для залучення співфінансування проектів. 

Ключовою ідеєю Фонду енергоефективності є спрямування енергетичних 

субсидій на фінансування енергоефективних заходів. 

 

http://saee.gov.ua/sites/default/files/Plan_NEEAP_1228.doc
http://saee.gov.ua/sites/default/files/Plan_NEEAP_1228.doc
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Акумулювання цільових фінансових ресурсів створює потужний стимул 

для розвитку вітчизняного ринку енергоефективних технологій та послуг [156]. 

Але поки що технологічний розрив між Україною та ЄС у сфері енергетики та 

енергоефективності становить суттєву перешкоду на шляху досягнення 

відповідності української економіки європейським стандартам.  

Проблема полягає у радикальній модернізації енергетичного сектора та 

досягненні цільових показників енергетичної політики, які прийняті Україною 

відповідно до міжнародних угод. У цьому контексті з метою визначення 

найбільш оптимального вектора наближення України до країн ЄС в системі 

енергоекономічних координат важливо здійснити порівняльний аналіз 

основних індикаторів енергоефективності та сталого розвитку між Україною та 

ЄС. Слід відзначити, що промислово розвинені країни забезпечують близько 

60% економічного зростання за рахунок енергоефективності. На кожний 

відсоток зростання ВВП припадає лише 0,4% зростання енергоспоживання. В 

Україні поки що ефект «декаплінгу» був досягнутий за рахунок ефекту 

масштабу виробництва, за якого у виробництві продукції зменшилася частка 

умовно постійних витрат (рис. 2.18). 

 

 
 

Рис. 2.18. Декаплінг в Україні 
Джерело: розроблено за даними МЕА, Держстату України. 
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Починаючи з 2011 р. ВЕР вимірює та розробляє національні ренкінги 
енергетичної сталості. В основу визначення відповідного індексу (Energy 
Sustainability Index) покладена ідея світової енергетичної трилеми: енергетична 
безпека, доступність до електричної енергії для населення (рівень 
електрифікації) та екологічність енергетичного сектора. Структура індексу на 
75% складається з оцінки показників енергетичної/екологічної ефективності 
економіки та на 25% з оцінки контекстних (рамкових) показників політичної, 
економічної та соціальної ситуації в кожній країні. Залежно від досягнутого 
прогресу, по кожному з напрямів виставляється відповідна ренкінгова оцінка 
літерами від А до D. Найвищий ренкінг (ААА) набули лише три країни: 
Швейцарія, Данія та Швеція (табл. 2.13). Показово, що на підсумкову оцінку 
енергетичної сталості достатньо вагомий вплив справляє рівень забезпеченості 
власними запасами енергоресурсів (складова енергетичної безпеки). У 2013 р. 
Україна за індексом енергетичної сталості посіла 97 місце зі 129 країн світу 
(підсумкова оцінка – ВСD). 

 

Таблиця 2.13 

Ренкінгові оцінки ВЕР за індексом енергетичної сталості 
 

Країна Підсумков
е місце 

Оцінка Енерго- 

безпека 

Електро- 

доступнісь 

Екологічніст
ь 

Швейцарія 1 ААА 19 6 1 

Данія 2 ААА 3 25 10 

Швеція 3 ААА 24 14 6 

Канада 6 ААВ 1 2 60 

Франція 10 ААВ 44 5 9 

Німеччина 11 АВВ 31 11 30 

Австралія 14 ААD 10 3 97 

США 15 ААС 12 1 86 

Японія 16 АВВ 48 17 33 

Чехія 32 АВС 16 32 90 

Литва 42 АВС 93 46 26 

Польща 48 ВВС 38 39 94 

Росія 54 АВD 2 61 99 

Казахстан 58 АВD 6 35 116 

Китай 78 АDD 18 101 126 

Україна 97 BCD 59 73 114 
Джерело: Energy Sastainability Index [Електронний ресурс] / World Energy Council. – 2013. – 

URL : www.worldenergy.org 

http://www.worldenergy.org/
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У коментарях щодо показників України експерти ВЕР відзначають, що з 
точки зору сталості, енергомісткість та емісійність економіки країни є одними з 
найвищих у світі. Це обумовлено значною мірою достатньо високою часткою 
викопних видів палива в електробалансі країни. Енергетичний сектор України на 
сучасному етапі стикається з великими проблемами, а саме – з високою 
залежністю від імпорту коштовного викопного палива (нафта та газ), а також 
нерозвиненими інфраструктурою та ринками [157]. Крім того, як зазначають 
експерти, існує необхідність у зміцненні політики у сфері енергоефективності, 
зокрема, більшою мірою використовувати потенціал ВДЕ в країні, таких як біогаз 
та тверді побутові відходи для виробництва теплової та електричної енергії, а 
також зменшення споживання газу в секторі централізованого теплопостачання. 

Проведений індикативний аналіз пропорцій енергетичних балансів 

показує широкий спектр і досить різноманітний характер чинників їх 
формування, які у сукупності складають факторні умови енергетичної політики. 
Складний комплекс факторів і детермінант політичної та економічної природи 
зумовлюють надзвичайно прагматичний підхід урядів до визначення 
пріоритетів національної енергетичної політики сталого розвитку. У будь-

якому випадку уряди країн шукають оптимальні варіації співвідношення 
використання різних джерел енергії, враховуючи насамперед наявність власних 
енергетичних ресурсів та можливості диверсифікації імпортних постачань. 
Енергетична безпека країни не завжди обумовлена так званою енергетичною 
незалежністю. Критерії національної енергетичної безпеки орієнтовані перш за 
все на безперебійність та надійність енергопостачання у країні для кінцевих 
споживачів. В умовах певного дефіциту власних енергетичних ресурсів таке 
завдання вирішується завдяки успішності національної енергетичної дипломатії 
та спроможності укладання міжнародних контрактів на вигідних для країни 
умовах або інтеграції у глобальні (регіональні) ринки енергоресурсів. 

За таких обставин пошук варіантів включення до зовнішніх енергетичних 
потоків залежатиме від усвідомлення останніх тенденцій, факторів і 
детермінант тих процесів, які відбуваються на ринках енергоресурсів. 
Досліджуючи це питання з огляду на прагматичні інтереси, кожна країна 
формує своє бачення і позицію стосовно участі, а, можливо, й у формуванні 
глобальних енергетичних потоків та національних енергетичних балансів [158].  
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Висновки до розділу 2 

З початком ХХI ст. відбулася докорінна зміна структури та географічного 

розподілу світового енергоспоживання, причому країни так званого третього 

світу  зумовили динамічне зростання енергоспоживання. Розвиток світової 

економіки та енергетики супроводжується зміною ролі та значення окремих 

енергоносіїв в загальному енергобалансі, що виявляється 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. Прискорюються процеси використання альтернативної енергетики. 

В умовах нових викликів для енергетичної політики з’являються нові рішення, 

які свідчать, що традиційна модель розвитку енергетики може змінитися у 

напрямі формування нової активно-адаптивної архітектури енергетичних 

систем. Тож розвиток енергетики залежатиме від акцептування суспільством 

важливості енергетичного переходу до низьковуглецевого розвитку сучасної 

цивілізації. 

За обмежених ресурсів проблема забезпечення сталого розвитку людства 

спонукала промислово розвинені країни переглянути консервативну концепцію 

природної монополії на енергоринках на користь оптимального поєднання 

ліберальної доктрини та активної регулюючої ролі держави. та суспільства. 

Світова енергетика стикається з безпрецедентними невизначеностями, які слід 

було очікувати від властивої важкопрогнозованості будь-якого лібералізованого 

ринку. 

Глобалізація енергетичних ринків, а отже, і зростаюча енергетична 

взаємозалежність стає фактором енергетичної безпеки, перш за все – для країн-

імпортерів енергоресурсів. Глобальна економічна криза призвела до порушення 

рівноваги між сукупним енергетичним попитом і пропозицією. Темпи 

відновлення світової економіки стали ключовими для енергетичної перспективи 

на найближчі десятки років. Завданням урядів стало реагування на дві актуальні 
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взаємопов’язані проблеми зміни клімату та енергетичної безпеки, які 

визначатимуть майбутнє енергетики в довгостроковій перспективі. 

Сучасна епоха змін у світовій торгівлі через зміну геополітичної ситуації 

змушує переглядати перспективні структурні пропорції енергобалансів 

основних країн – імпортерів енергоресурсів, а отже, й коригувати енергетичну 

політику. Така ситуація свідчить про наявність передумов до посилення 

протистояння на енергетичних ринках між основними гравцями, які 

незважаючи на статус стратегічних геополітичних партнерів стають 

економічними конкурентами у боротьбі за зменшення ресурсної вартості 

кінцевої продукції. Ідеї глобалізації та лібералізації вступають у суперечність із 

прагненням до зростання міжнародної конкурентоспроможності. За таких умов 

трансформації ринків та глобалізації виключно ринкова влада не здатна 

автоматично забезпечити порівняльні переваги країнам у світовій торгівлі, що 

зрештою потребує національного економічного прагматизму та протекціонізму.   

Аналіз структурних і цінових диспропорцій енергетичного балансу 
України показує, що на сучасному етапі ринковий механізм не забезпечує 
справедливого розподілу ресурсів. Існуюча структура первинного 
енергоспоживання не відповідає наявному ресурсному потенціалу держави. У 
структурі енергоспоживання зросла частка тих видів палива, які є дефіцитними 
з точки зору власних запасів. Водночас не вдалося здійснити внутрішню 
диверсифікацію поставок за рахунок власних ресурсів, наприклад, за рахунок 
перетворення вугілля в інші види енергоносіїв (газифікація вугілля), 
використання шахтного метану або зростання частки нетрадиційних та 
відновлюваних джерел енергії. Виключенням є лише помітне зростання 
використання біопалива, але, як правило, в системах опалення. Основні 
структурні диспропорції енергетичного балансу України полягають у 
зменшенні частки природного газу (найбільш ефективного виду органічного 
палива) у виробництві електроенергії і тепла, а також у збільшенні частки 
ядерної енергії в електробалансі. У структурі кінцевого попиту на енергоносії 
суттєво зменшилася частка нафтопродуктів, у галузевій структурі попиту 
збільшилася частка житлово-комунального господарства. Внаслідок цих змін 
структура валової доданої вартості не відповідає структурі кінцевого 
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споживання енергоресурсів. Невідповідність структурних пропорцій зведеного 
енергетичного балансу у натуральному та вартісному вимірі, зокрема, стосовно 
співвідношення загальних первинних поставок енергії та кінцевого 
споживання, пояснюється адміністративним впливом на ціноутворення 
вторинних енергоресурсів, тоді як ціни на первинні енергоносії формуються 
зазвичай ринковим механізмом світової кон’юнктури. Структурні та цінові 
диспропорції енергетичного балансу України на тлі неконструктивного 
регулювання посилюють ризики стабільного енергозабезпечення країни в 
умовах зростаючої конкуренції між вітчизняними та іноземними 
енергетичними компаніями.  

В умовах глобальної економічної кризи ризики, що були притаманні 
енергоринкам на попередньому етапі та перешкоджали збалансуванню 
енергетичних потоків держави, постають іще більш загрозливими факторами. 
Тому найбільш адекватною реакцією на сучасні зовнішньоекономічні виклики 
для України мають стати структурні реформи одночасно за всіма напрямами 
енергетичної політики, такими як: енергоефективність, лібералізація та 
інтеграція енергетичних ринків, збільшення в енергетичному балансі частки 
ВДЕ. Лише за таких умов країна матиме необхідний для стабільного соціально-

економічного розвитку рівень національної енергетичної безпеки. 
Інвестиційно-інноваційний шлях економічного зростання обумовлює той 

факт, що стратегія енергозабезпечення країни має базуватися на концепції 
розвитку ПЕК через формування конкурентних ринків енергоресурсів. У 
випадках, коли інновації є основою модернізації технологічних процесів, саме 
конкурентна структура ринків більшою мірою сприяє розвитку інноваційної 
діяльності, порівняно з монопольною. Тому стратегія енергоресурсного 
забезпечення інноваційної моделі економічного зростання в Україні вимагає 
певного структурно-інвестиційного маневру. Так, зважаючи на реальний стан 
економіки, у найближчі роки основний приріст інвестицій припадатиме на 
подовження строку експлуатації основних фондів ПЕК і забезпечення надійності 
постачань енергоресурсів, тобто на створення умов для простого відтворення 
(прискорена амортизація). Першочерговим завданням, особливо у контексті 
євроінтеграції України, постає оптимізація структури виробництва 
електроенергії та збалансування енергосистеми країни за рахунок використання 
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надлишкових потужностей та введення додаткових маневрових потужностей. З 
метою зменшення контрпродуктивного впливу на економіку тарифна політика 
на цьому етапі має забезпечити зменшення виробничих витрат 
енергопідприємств та збільшити можливості модернізації пріоритетних об’єктів 
ПЕК державної форми власності за рахунок приватизації та інвестиційних 
податкових кредитів. Глобальна суперечність механізму відтворювальних 
процесів полягає в тому, що енергетика, з одного боку, забезпечує первинний 
попит (первинні потреби) на ринку споживчих товарів, а з іншого – 

«замикаючий» попит на ринку інвестицій. 
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РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ  

ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКІВ 

3.1. Реструктуризація та адаптація вугільної промисловості до умов 
сталого розвитку енергетики  

Вугільна промисловість України має надзвичайно складну і певною мірою 

драматичну історію, яка характеризується не лише економічними аспектами. 

Достатньо звернути увагу на те, що вугільна галузь заклала основу енергетичного 

та промислового потенціалу, електрифікації та, зрештою, індустріального 

розвитку України. Разом із тим українська вугільна промисловість, яка 

використовує переважно шахтний спосіб видобутку вугілля, стала дотаційною ще 

з останньої чверті XX ст. та утримувалась переважно для підтримки її 

містоутворюючої, регіонально-промислової та соціально-інфраструктурної 

функції. Це зумовило плани поступового згортання вуглевидобутку аж до 

збереження лише тих шахт, де видобувають особливо цінні марки вугілля для 

коксування. Внаслідок цього Україна отримала у спадщину надзвичайно зношені 

як шахти, так і теплоелектростанції, що працюють на вугільному паливі. 

Шахтарські регіони поступово почали набувати так званого статусу «brownfields» 

– депресивних територій [159]. 

На наш погляд, саме такий статус-кво української вугільної галузі 

визначатиме процес її подальшого існування у вигляді простого відтворення до 

того часу, поки не відбудеться докорінна структурна перебудова промислового 

потенціалу та енергетичного балансу національного господарства. Просторовий 

розвиток Донбасу потребує нової економіки, нової візії розвитку вугільної 

промисловості, заснованої на порівняльних перевагах неоіндустріальної епохи 

[160]. Однак навіть і такий підхід до реструктуризації вугільної галузі та 

пристосування її до функціонування в ринкових умовах зіткнувся, як буде 

показано далі, з безпрецедентними труднощами, подолання яких економічними 

методами стало неможливим. «Провали ринку» вугілля в Україні були 

поглиблені не меншими «провалами держави» у процесі реформування галузі, 

що за відсутності розвинених інститутів громадянського суспільства (які мали б 
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забезпечити компенсуючий вплив у напрямі досягнення балансу інтересів 

бізнесу, держави та суспільства) призвело до стагнації галузі. Консервативна 

думка про особливий статус вугільної промисловості та престижність 

шахтарської праці ще у минулому столітті сформувала основи ментальності 

мешканців Донбасу, що, у свою чергу, відзначається несприйняттям нових 

реалій енергетичної парадигми та відповідних ринкових реформ безумовно 

важливої для країни галузі. 

З моменту набуття політичної незалежності України вугільна галузь, 

через наявність власної ресурсної бази, розглядалась як основа набуття 

незалежності енергетичної. За покладами вугілля Україна належить до 

першої десятки країн світу. Як показано вище, балансові запаси вугілля у 

країні на діючих шахтах оцінювалися на початку нинішнього століття на 

рівні 8703,5 млн т. Промислові запаси становлять 6,5 млрд т, у тому числі 

майже 3,5 млрд т – енергетичного вугілля. Прогнозні запаси вугілля в 

Україні становлять 117,5 млрд т, у тому числі 57,7 млрд т – розвідані запаси, 

з них енергетичних марок – 39,3 млрд т. Тобто країна потенційно здатна 

повністю забезпечити свої потреби в цьому виді енергетичного ресурсу і 

навіть експортувати. За нинішніх темпів видобування вітчизняних вугільних 

запасів їх теоретично вистачить на 400 років. 

Натомість поклади вугілля в Україні розташовані у найстарішому 

вугільному басейні світу – Донбасі та відзначаються надзвичайно складними 

гірничо-геологічними умовами. Близько 80% усіх промислових запасів 

українського вугілля зосереджено в пластах потужністю 1,2 м, які є переважно 

небезпечними щодо раптових викидів метану. У більшості країн світу такі 

пласти не розробляються, через відсутність ефективних засобів видобутку та 

техногенної безпеки, витратність існуючих технологій. Середня глибина 

розробки вугільних шахт Донбасу становить понад 700 м і на деяких шахтах 

досягає 1400 м [161]. Усе це ставить під сумнів довготривалий економічно 

привабливий потенціал ресурсної бази вугільних родовищ. 
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Перманентне кризове становище вугільної галузі не дає змоги повною 

мірою використати всі переваги цього енергоносія у майбутньому. Перспективи 

споживання вугілля для виробництва електроенергії пов’язуються із розвитком 

низьковуглецевих вугільних технологій, або так званої «другої вугільної хвилі». 

Хоча вугільна галузь у країнах ЄС перебуває у стадії стагнації, 

теплоелектростанції на вугіллі бізнес-середовище не відкидає. Навпаки, вони є 

предметом розвитку відповідної Європейської технологічної платформи 

майбутнього («ТЕС з нульовими викидами парникових газів»). 

Динаміка балансу видобутку та споживання вугілля в Україні починаючи 

з 1990 р. хоча й ілюструє рівень виробництва та використання вугілля в 

економіці країни, водночас не характеризує всю складність процесів 

економічних реформ у вугільному секторі країни. Видобуток вугілля в Україні, 

який у 1970-х роках минулого століття становив близько 200 млн т на рік, почав 

скорочуватися ще наприкінці 1980-х років, головним чином унаслідок 

перенесення інвестиційних акцентів з Донбасу на більш економічно привабливі 

регіони як за умовами видобутку, так і за якісними характеристиками вугілля 

(Кузбас, Печорський басейн). На 1990 р. видобуток вугілля в Україні 

скоротився до 164,8 млн т на рік з рекордних 218 млн. т у 1976 р. Загострення 

економічного та соціального становища в галузі проявилось у потужних 

масових шахтарських страйках 1989–1991 рр. Подальша динаміка видобутку 

вугілля визначалася вже скоріше рівнем державних субсидій вугільній 

промисловості ніж іншими факторами (рис. 3.1). 

На початку процесу реформування вугільної галузі в Україні діяли 251 

шахта, 6 розрізів, 64 збагачувальні фабрики, 3 шахтобудівельні комбінати, 17 

заводів вугільного машинобудування, 20 галузевих науково-дослідних та 

проектно-конструкторських організацій, спеціалізовані підприємства з ремонту 

та обслуговування гірничошахтного обладнання, а також екологічних проблем 

та геологорозвідки, гірничорятувальна служба. Фактично вугільна 

промисловість і пов’язана з нею енергетика та металургія формували 

просторовий розвиток Південно-Східної частини України. 
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Рис. 3.1. Динаміка видобутку вугілля в Україні 
Джерело: Міненерговуглепром України. 
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У 1994 р. згідно з Указом Президента України було створено 

Міністерство вугільної промисловості України на базі ліквідованого 

Державного комітету вугільної промисловості. У «Концепції структурних 

перетворень у вугільній промисловості України в умовах розвитку ринкових 

відносин», підготовленої Мінвуглепромом, визнавалося, що за збереження 

тенденції, що склалася у галузі, падіння видобутку вугілля й надалі матиме 

сталий характер, а річний видобуток знизиться до 55–50 млн т. У тому ж 1994 

р. Україна починає активно співпрацювати з МВФ та ЄБРР у питаннях 

реформування вугільної галузі. Умовою надання кредитів для пом’якшення 

соціально-економічних наслідків була вимога щодо ліквідації дотацій 

вугільній промисловості та закриття неперспективних шахт. Після цього 

щорічно почали закриватися 5–7 шахт. З того часу сам термін 

«реструктуризація галузі» почав сприйматися багатьма причетними у 

негативному сприйнятті як синонім процесу «закриття шахт» з усіма 

негативними наслідками, перш за все соціально-екологічними. 

У розвиток нового стратегічного – скоріше бачення, ніж планування – 

розвитку вугільної галузі стала ухвалена у 1994 р. «Програма розвитку 

вугільної промисловості та соціальної сфери шахтарських регіонів до 2005 р.» 

(Програма «Вугілля») [162]. Згідно з цим документом передбачалося на нових 

та реконструйованих шахтах увести в дію виробничі фонди потужністю у 28 

млн т і при цьому закрити 48 безперспективних вугільних підприємств. 

Незважаючи на реформаторську цілеспрямованість Програми «Вугілля», її 

характер скоріше був «санаційний», оскільки передбачалося закриття шахт з 

уже вичерпаними запасами та найгіршими показниками співвідношення ціни та 

собівартості вугілля. Середнє значення запасів вугілля на шахтах, що підлягали 

закриттю, становило 3,7 млн т, що не впливало на фактичний стан галузі. 

Видобуток вугілля за Програмою «Вугілля» мав бути доведений щонайменше до 

140 млн т у 1995 р., до 150 млн т у 2000 р. та до 157 млн т у 2005 р. (для 

порівняння див. рис.3.1). 



213 

 

На основі прийнятих документів почалася активна робота з проведення 

системних реформ у вугільній промисловості. Цей процес був обумовлений 

низкою факторів: низьким рівнем продуктивності праці, високою собівартістю 

вугілля, зростанням заборгованості вугільним підприємствам. Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України було прийнято рішення про закриття 19 збиткових 

шахт та одного розрізу. Водночас негативно позначилося на галузі існування двох 

взаємовиключних документів (постанов КМУ), що регулювали державну політику 

розвитку вугільної промисловості. Йдеться про паралельну дію у той час як 

згаданої постанови КМУ про реструктуризацію, так і про Програму «Вугілля». 

Згідно з Програмою «Вугілля» передбачалося здійснення як технічної 

модернізації, так і соціального забезпечення галузі переважно за рахунок власних 

накопичень вугільних підприємств, у той час як державні капіталовкладення 

передбачалися лише на рівні 30%. Як результат, без відповідного фінансового 

ресурсу реалізація Програми «Вугілля» лише посилила труднощі галузі. Особливо 

це стало відчутно у 1995 р., коли уряд намагався одним рішенням перевести 

вугільну галузь у площину ринкових відносин за рахунок припинення державних 

дотацій та різкого зниження централізованих капіталовкладень. 

Указом Президента України «Про структурну перебудову вугільної 

промисловості» від 7.02.1996 р. № 116 [163] було поставлено головне завдання 

щодо вдосконалення системи управління вугільними підприємствами – 

відокремлення вугледобувних та вуглепереробних підприємств, об’єктів, 

діяльність яких не пов’язана з видобутком вугілля, а також ліквідації окремих 

неприбуткових державних шахт. Відповідно до цього Указу було заплановано: 

створити державні підприємства (ДП) на базі шахт та інших структурних 

підрозділів, що не мають статусу юридичної особи та входять до складу об’єднань 

(трестів і комбінатів); виділити з балансу вугільнодобувних та 

вугільнозбагачувальних державних підприємств об’єкти, діяльність яких не 

пов’язана з видобутком і переробкою вугілля та передати їх для приватизації; 

передати в комунальну власність об’єкти соціальної інфраструктури підприємств; 

здати в оренду і в подальшому приватизувати збиткові шахти (розрізи); здійснити 
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корпоратизацію державних підприємств та перетворити їх у відкриті акціонерні 

товариства; створити державні холдингові компанії (ДХК); розробити та 

затвердити програму закриття окремих збиткових шахт (розрізів); надати право 

самостійно реалізовувати власну продукцію за договірними цінами; увести рентні 

платежі за вугілля, що мали бути диференційовані залежно від гірничо-

геологічних умов родовищ. 

На виконання цього рішення в галузі була проведена величезна робота: 

457 структурних підрозділів виробничих об’єднань, комбінатів та трестів були 

перетворені в ДП з правами юридичної особи; проведена корпоратизація 

підприємств, у процесі якої створено 487 державних відкритих акціонерних 

об’єднань та 31 державна холдингова компанія, в тому числі 19 із видобутку та 

збагачення вугілля; приватизовано понад 700 об’єктів, однак серед них – лише 

дві шахти («Червонозоряна-Західна» № 1 та «Комсомолець Донбасу»); в оренду 

здано 15 підприємств, але ця форма з часом мала успіх тільки на шахті ім. 

Засядько. Результатом реформ стало створення 19 державних холдингових 

компаній і 9 виробничих об’єднань замість 23 виробничих об’єднань, що 

існували раніше. 

У 1997 р. Кабінет Міністрів України, відповідно до Указу Президента, 

ухвалив Програму закриття неперспективних вугільних підприємств, яка 

визначала напрями соціального захисту робітників, звільнених унаслідок 

закриття шахт (постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 р. № 280 

[164]). У процесі поглибленої реструктуризації уряд з урахуванням попереднього 

досвіду посилив увагу до питань соціальної сфери, перш за все – до забезпечення 

своєчасних виплат поточної зарплати, пом’якшення соціальних наслідків 

закриття шахт. Було розроблено низку додаткових нормативно-правових актів, 

що регламентували процес закриття шахт та вирішення супутніх проблем 

відповідно до розроблених методик та критеріїв. Для реалізації цього процесу 

було створено державну компанію «Укрвуглереструктуризація». Середня 

вартість закриття однієї шахти, за оцінками спеціалістів українських інститутів, 

на той час становила 62 млн грн (10 млн євро за діючим на той час курсом 
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національної валюти) [165]. Активізація уваги до вугільної промисловості 

принесла свої плоди. За підсумками 1997 р. уперше за роки незалежності 

України було зафіксовано зростання видобутку вугілля (за рахунок незначного 

збільшення видобутку коксівного вугілля). З 1999 р. почалося зростання 

видобутку також і енергетичного вугілля. 

Продовжуючи цей напрям, у 1999 р. Кабінетом Міністрів України була 

розроблена «Державна програма реформування та фінансового оздоровлення 

підприємств вугільної промисловості України на 2000 рік» [166]. Чергова 

програма дій уряду на два роки виглядала як спроба «латання дірок» у кризовий 

період за рахунок додаткових субсидій та дотацій. Реалізація програми 

передбачала, крім того, збільшення видобування та переробки вугілля. При 

цьому мали бути закриті 23 найбільш збиткові шахти. Капітальні вкладення в 

розвиток вугледобування планувалося спрямовувати передусім у найбільш 

рентабельні шахти та розробку перспективних родовищ. Поряд із вирішенням 

технічних питань Програма передбачала подальші заходи щодо 

реструктуризації управління галуззю, вдосконалення механізмів регулювання 

ринку вугільної продукції, приватизацію нерентабельних шахт (об’єднань). На 

наш погляд, це були досить сумнівні наміри щодо безперспективних об’єктів 

для потенційних інвесторів. 

Унаслідок збільшення державних асигнувань на розвиток вугільної галузі 

в Україні у 2001 р. було досягнуто чергового піку видобутку – 83,4 млн т 

рядового вугілля. Однак починаючи з 2002 р. обсяги видобутку вугілля знову 

почали поступово скорочуватися, головним чином, через погіршення стану 

основних фондів вуглевидобувних підприємств та зменшення попиту теплових 

електростанцій. Через недостатнє фінансування затримувалося спорудження 

водовідливних комплексів для попередження затоплення діючих шахт та 

виходу води на поверхню. Загалом фактичне фінансування та виконані роботи 

із закриття шахт становили близько 30%. На цей період у стадії закриття 

перебували 106 шахт. 
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Погіршення ситуації у вугільній галузі навіть із збереженням значних 

державних дотацій змушувало уряд до подальших кроків. У 2001 р. Кабінет 

Міністрів України ухвалив «Державну програму "Українське вугілля"» [167], 

яка була розрахована на 2001–2010 рр. (уперше більш-менш тривалий період). 

Програма передбачала скорочення кількості шахт із 196 у 2001 р. до 157 у 2010 

р. При цьому передбачалося зберегти шахти зі значними вугільними запасами і 

збільшити кількість шахт, що закриваються (із 22 у 2001 р. до 40 у 2010 р.). 

Протягом перших двох років дії нової програми у межах проведення 

антикризових заходів на базі державних холдингових компаній (ДХК) було 

створено 21 державне підприємство (ДП) з видобутку вугілля. Однак заходи з 

корпоратизації підприємств галузі не були підкріплені інвестиціями у 

модернізацію шахтного фонду та підвищення безпеки праці, що зрештою не 

призвело до поліпшення становища вугільної промисловості країни [168]. 

Наприкінці 2003 р. за ініціативою Мінпаливенерго в Україні було 

створено Оптовий ринок енергетичного вугілля (ОРЕВ). Хоча вугілля 

відноситься до потенційно конкурентного виду товару, організаційно 

вітчизняна модель ринку вугілля була впроваджена за аналогією з оптовим 

ринком електроенергії, тобто за типом «єдиного покупця», або так званого 

«пулу». За своєю формою створений ОРЕВ нагадував акціонерне товариство, 

яким керує Рада. Оперативне управління ринком покладалося на державну 

компанію «Українське вугілля». Всі державні вуглевидобувні підприємства 

мали бути об’єднані в єдину національну компанію. Такий підхід до об’єднання 

енергетичних активів на той період був притаманний також іншим сегментам 

енергетичного ринку – нафтогазового та електроенергетичного, що 

знаменувало собою певний етап їх розвитку. 

Учасниками новоствореного енергетичного ринку стали 39 юридичних 

осіб, які підписали угоду про його створення: енергогенеруючі компанії 

«Центренерго», «Західенерго», «Дніпроенерго» і «Донбасенерго», 20 

державних вуглевидобувних підприємств та кілька недержавних 

вуглепостачальників. За ідеєю, оператор ОРЕВ – «Українське вугілля» – був 
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зобов’язаний забезпечити закупівлю (тобто своєчасну оплату) і поставку 

вугілля споживачам – енергогенеруючим компаніям України. Причому 

гарантом оплати мав стати обраний учасниками цього ринку банк. «Українське 

вугілля» як оператор ОРЕВ був зобов’язаний забезпечувати оптимальний 

розподіл вугільних ресурсів, визначати оптову ціну вугілля, подбати про 

найвигідніші маршрути його доставки до споживачів. А також щодня вивчати, 

як і наскільки учасники цього ринку виконують договірні зобов’язання, 

забезпечують якість поставленої продукції, вчасно розплачуються з усіма 

учасниками ОРЕВ. 

У 2004 р. на базі державних вугільних підприємств створено Національну 

акціонерну компанію (НАК) «Вугілля України», яка об’єднала близько 

120 шахт, 24 вуглезбагачувальні фабрики і низку інших підприємств галузі. На 

той час функціонували три великі регіональні державні вугільні компанії – 

«Луганська вугільна компанія» й «Донецька вугільна енергетична компанія», а 

також «Донецька вугільна коксова компанія». 

Однак вже у 2005 р. після зміни уряду була розроблена нова Концепція 

розвитку вугільної промисловості, яка була прийнята розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 7.07.2005 р. № 236-р [169]. Відповідно до запропонованої 

Концепції передбачалася чотириланкова система управління вугільною 

промисловістю, а саме: Мінпаливенерго – НАК «Вугілля України» – 

держпідприємства – шахти (шахтоуправління). Концепція передбачала: на 

першому етапі – мінімізувати кількість рівнів управління держсуб’єктів, що 

входять у НАК «Вугілля України»; чітко визначити їхній перелік, 

організаційно-правовий статус і функції, а також механізм управління 

держпідприємствами і державними корпоративними правами. На другому етапі 

– здійснення корпоратизації державних вуглевидобувних підприємств і таким 

чином підготувати їх до приватизації. Після завершення другого етапу НАК 

«Вугілля України» мало б управляти державними корпоративними правами 

підприємств для забезпечення потреб національної економіки у вугільній 

продукції. Таким чином ідею створення конкурентного ринку вугілля було 
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зведено нанівець. Замість державного регулювання було здійснено перехід до 

прямого управління галуззю центральним органом виконавчої влади, що прямо 

було протилежно руху у напрямі формування ефективного корпоративного 

менеджменту та конкурентної корпоративної структури галузі. 

Відповідно до Концепції було здійснено адміністративну реформу в 

управлінні підприємствами галузі. Було ліквідовано НАК «Вугілля України» та 

відновлено Міністерство вугільної промисловості. Система вуглезабезпечення 

повернулася до суто адміністративного, а в українських реаліях – до «ручного» 

управління. Система управління в галузі стала виглядати таким чином: 

Міністерство – держпідприємства – шахти. Реагуючи на критику в 

«антиринковості» таких дій уряд визнав, що був змушений здійснити «два кроки 

назад» з метою упорядкування відносин власності, запровадження економічних 

механізмів функціонування підприємств галузі та здійснення юридичних 

передумов, які дадуть можливість розпочати приватизацію вуглевидобувних 

підприємств. Ішлося насамперед про формування майнових комплексів, що 

становитимуть інтерес для потенційних інвесторів, – тобто про досягнення цілей, 

які були поставлені ще за десять років до того. 

Концепція розвитку вугільної галузі співпала у часі із процесом 

розроблення першої редакції «Енергетичної стратегії України до 2030 року» 

яка, за задумом, мала стати основою досягнення прийнятного рівня 

енергетичної безпеки країни насамперед за рахунок власних енергоресурсів, 

зокрема повністю забезпечити потреби України у вугіллі та експортних 

поставках в обсязі 7,2% видобутку. Незважаючи на ухвалення Концепції 

урядом, дискусії щодо шляхів реструктуризації вугільної галузі тривали й далі, 

оскільки чіткої схеми функціонування майбутнього ринку вугілля не 

проглядалося, зокрема, щодо структурних пропорцій державної та приватної 

власності, принципів та умов приватизації, умов та правил торгівлі. 

Чергова спроба запровадження ринкових відносин у процес постачання 

вугілля була здійснена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

26.10.2011 р. № 1070-р [170], яким схвалено Концепцію переходу на біржову 
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форму продажу вугілля. Проте державні вугільні підприємства, які традиційно 

постачали вугілля за прямими контрактами, не виявили готовність здійснити 

повноцінну реалізацію нового механізму через відсутність маркетингової 

компетенції, цінової та якісної конкурентоспроможності видобувних 

підприємств. Оскільки споживачі енергетичного вугілля (ТЕС) України 

традиційно орієнтовані на певні марки та характеристики палива, сам «ринок» 

вугілля є надзвичайно сегментованим, із монопольною структурою у кожному 

сегменті. Прихильники ідеї біржової торгівлі, розуміючи її нереалістичність, 

сподівались, що біржова ціна має стати хоча б «маркером» для визначення ціни 

при укладанні реальних контрактних угод на постачання вугілля. 

За задумом, розвинений спотовий біржовий ринок мав допомогти у 

майбутньому виділити марки вугілля, торгівля якими має найбільшу ліквідність, 

і на цій основі запустити торгівлю за ф’ючерсними контрактами. Терміновий 

ринок (ринок деривативів) дасть можливість учасникам прогнозувати ціну 

вугілля, хеджувати свої ризики і гарантувати виконання зобов’язань 

контрагентами. Тут ми бачимо спробу вітчизняних реформаторів задіяти 

віртуальну форму ринку вугілля, що вже стала притаманною світовій торгівлі 

іншими викопними видами палива (нафтою та природним газом). 

На цьому процес реформування вугільної галузі зупинився. Врешті-решт, 

пропорції між формами власності у галузі були законсервовані таким чином: 

станом на початок 2013 р. у Донбасі працювало 3 розрізи та 167 шахт, з яких 

80% володіла держава. Лише 10 із них повністю перебували у приватній 

власності. Ще десятьма частково володіла держава, частково – підприємці, 4 

підприємства були орендними, 20 – державними акціонерними компаніями, інші 

122 – державними підприємствами. 

Недержавний сектор вуглевидобування представляють приватизовані у 
різний час великі рентабельні шахти «Красноармійська-Західна» № 1 і 
«Комсомолець Донбасу», великі потенційно прибуткові компанії 
«Павлоградвугілля» і «Краснодонвугілля». Ще одна велика шахта ім. Засядька у 
статусі орендованого підприємства готувалася до приватизації, і декілька 
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дрібних шахт, що перебувають у власності або в оренді невеликих приватних 
фірм. Частка недержавного сектора в галузі за кількістю шахт становила на той 
час 16,5%, а за обсягом видобутку вугілля – близько 37%. 

Зазначимо, що за весь період української приватизації у приватну 
власність перейшли всі металургійні та коксохімічні підприємства, ключові 
збагачувальні фабрики, практично всі машинобудівні підприємства галузі, 
найбільш перспективні та рентабельні шахти. Власниками всіх цих активів стали 
три-чотири відомі в країні фінансово-промислові групи, що мають величезний 
вплив на політичні та економічні інституції країни [171]. 

У державній власності залишилися малопродуктивні та нерентабельні 
шахти (за винятком холдингу «Ровенькиантрацит») і соціальна сфера та 
інфраструктура шахтарських містечок. Спроби окремих представників уряду 
продовжити приватизацію та створити прозорий ринок вугілля закінчилися 
відставками ініціаторів. У результаті контроль практично всіх вхідних і вихідних 
товарно-грошових потоків державних вуглевидобувних підприємств виявився 
сконцентрованим у руках кількох фінансово-промислових груп, а держава 
опинилася в ролі фінансового донора цих приватних інтересів. Станом на 2018 р. 
у державній власності залишилося 33 переважно нерентабельні шахти, які мають 
хронічну заборгованість по заробітній платі та щорічно потребують близько 2 
млрд грн державних субсидій. 

Такі, на жаль, невтішні безрезультативні підсумки ринкових реформ 
вугільної промисловості, заручниками яких стали не лише шахтарі, а також і 
мешканці вуглевидобувних регіонів. Державним органам влади під час 
проведення реформ, на відміну від екологічних пріоритетів виконання 
міжнародних зобов’язань, не вдалося поставити як пріоритетні соціальні 
імперативи енергетичної політики. 

Фактично в Україні вугільна промисловість стала забезпечувати ресурсний 

потенціал вертикально інтегрованих енергетичних компаній, генеруючі 

потужності яких, як і раніше, орієнтовані на певні типи та марки антрацитової 

групи енергетичного вугілля. Подвійна система цін на імпортовану та вітчизняну 

вугільну продукцію спотворює сам принцип формування конкурентного ринку 
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вугілля в Україні. Врешті-решт склалася ситуація, коли функціонування вугільної 

промисловості України без субсидій та дотацій фактично стало неможливим, що 

створює проблеми подальших ринкових реформ у світлі підписаних Україною 

міжнародних угод, які передбачають реалізацію ліберальної доктрини організації 

енергетичних ринків. 

Слід відзначити, що існує міжнародний досвід вирішення проблем 

реформування вугільної галузі, наприклад у форматі Суспільного договору між 

урядом та профспілками у Німеччині та Великій Британії, який свого часу 

убезпечив шахтарів від негативних для них соціальних наслідків об’єктивних 

світових тенденцій. Своєрідним засобом захисту інтересів національних 

вугільних підприємств у ФРН від імпортної інтервенції було укладання між 

вугільними та енергетичними компаніями так званого «Договору сторіччя», 

згідно з яким енергетики зобов’язувалися використовували німецьке вугілля в 

обумовлених обсягах та за обумовленими цінами. Звернемо увагу, що державна 

підтримка вугільної промисловості ЄС регулюється окремим Регламентом ЄС 

№1407 від 23.07.2002 р. Зважаючи на те, що західноєвропейська вугільна 

промисловість не має перспектив з точки зору конкуренції та її майбутнє 

визначається лише факторами енергетичної безпеки, ЄС передбачає державну 

підтримку вугільній галузі з урахуванням ситуації, яка складеться в галузі та в 

енергетичному секторі загалом. 

Державна підтримка вугільної промисловості відноситься до формально не 

заборонених СОТ так званих «жовтих» субсидій, які не заборонені, але можуть 

стати підставою для застосування компенсаційних заходів, якщо буде доведено, 

що вони негативно впливають на інтереси інших країн – членів СОТ) [172]. Такі 

субсидії застосовують ряд країн, що давно входять у СОТ (наприклад, 

Німеччина, Франція, Іспанія, Японія). Подібне субсидування, на відміну від 

України, стало предметом переговорів під час вступу в цю організацію 

Угорщини, Чехії, Польщі, Болгарії. Ймовірно тому перегляд діючого порядку 

державної підтримки вугільної промисловості України не був передбачений ані 

переліком із 20 законів, які підлягали першочерговому реформуванню, що був 
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представлений Робочій групі СОТ, ані складеним Робочою групою СОТ 

переліком нормативних актів України, які не відповідали нормам СОТ. Як 

відзначають аналітики, країна, що застосовує «жовті» субсидії, завжди ризикує 

бути обвинуваченою в обмеженні імпорту. На практиці значна частина взаємних 

претензій членів СОТ пов’язана саме з наданням субсидій виробникам тієї чи 

іншої продукції. Із цієї причини багато експертів відносили вугільну 

промисловість до галузей із найбільш високою ймовірністю негативних 

наслідків вступу України до СОТ. 

Можна припустити, що така ситуація склалася внаслідок незначної ролі 

України на світовому вугільному ринку (і як експортера, і як імпортера 

вугільної продукції). Ця ситуація, безумовно, зміниться, якщо Україна, як це 

передбачається стратегічними планами, у доповнення до власного видобутку в 

обсязі 105–120 млн т, повинна буде імпортувати 55–115 млн т вугілля. Але 

зміни можуть виникнути в будь-який час, якщо якась країна – член СОТ 

(наприклад, Польща або Росія) визначить економічний простір України 

ринком збуту своєї вугільної продукції. 

З огляду на викладене вище можна зробити висновок, що діючий порядок 
державної підтримки вітчизняної вугільної промисловості формально не є 
проблемою членства України у СОТ, але може стати причиною для її 
звинувачення у протекціонізмі, який завдає збитку іншим країнам – членам 
СОТ, та для застосування до неї відповідних санкцій. 

Отже, так чи інакше, перед урядом України стоїть завдання створити 
економічно ефективну, беззбиткову вугільну галузь, яка забезпечить економіку 
сировиною за конкурентними на світовому ринку цінами, для чого необхідно 
залучати недержавні інвестиції в розвиток галузі. Цього можна досягти 
насамперед за допомогою приватизації, оренди чи концесії життєздатних 
підприємств галузі. З цією метою були розроблені законопроекти «Про 
особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу» та 
«Про особливості приватизації вугледобувних підприємств». Натомість 
реалізації подальших планів реформування вугільної промисловості завадила 
нова геополітична та економічна ситуація. 
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Унаслідок окупації окремих регіонів Донецької та Луганської областей 
більшість шахт (81 вітчизняна шахта (62%), у тому числі 62 шахти (67%) 
державного сектора і 19 (50%) недержавного) опинилася на території, що 
перебуває поза зоною юрисдикції України. На цій території перебуває 
більшість шахт, що видобувають антрацитові марки вугілля, а також шахти 
металургійного призначення. Ці підприємства за різними оцінками 
видобувають близько 20% «довоєнних» обсягів і нині мають значні труднощі 
щодо забезпечення виробничого процесу, особливо в частині збуту продукції та 
фінансування поточної діяльності (значна заборгованість по зарплаті та 
соціальним виплатам, зростаючі екологічні ризики тощо). 

Серед експертного середовища існують різні, інколи полярні, думки щодо 

подальшого механізму реінтеграції вуглевидобувних підприємств Донбасу. На 

наш погляд, в умовах гібридної війни найбільш доречним може бути варіант, 

запропонований у роботі [173] «Будучи не в змозі здійснювати безпосереднє 

субсидування «відчужених» збиткових вугільних підприємств, українська влада 

може надавати їм непряму, опосередковану фінансову допомогу за такою 

схемою: вугільне підприємство, розташоване на території так званої ДНР або 

ЛНР, реалізує свою продукцію підприємству (наприклад, енергогенеруючій 

компанії) за межами цієї території за ціною собівартості, а держава 

відшкодовує підприємству – споживачу вугільної продукції збиток від її 

придбання (з огляду на різницю між фактичною і ринковою цінами). Така схема 

свого часу (до 1990-х) років застосовувалась у Німеччині між окремими 

західними та східними землями. Пізніше вона була визнана недоцільною, але як 

тимчасова може бути прийнятною для України в надзвичайній ситуації, що 

склалася». По суті така схема, з одного боку, не дає прибутки вуглевидобувним 

підприємствам та унеможливлює їх примусове відшкодування у вигляді 

«податків» на фінансування невизнаних адміністрацій та незаконних власників, 

а з іншого боку, гарантує підтримку виробничого процесу та отримання 

шахтарями заробітної плати. 
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Після блокади поставок антрацитової групи вугілля з окупованої території, 

що загострила дефіцит енергетичного вугілля на ТЕС України, приватними 

власниками була налагоджена нова гібридна логістична схема товарно-грошових 

потоків, за якою вугілля з Донбасу стало надходити реімпортом із РФ. Причому 

виявити джерела походження імпортованого вугілля за якісними 

характеристиками майже неможливо, оскільки вугілля, вивезене з Донбасу, 

міксується із вугіллям Кузбасу. У 2017 р. Україна імпортувала 50% вугілля з Росії, 

35% – зі США та 15% – з Канади. Відзначимо, що зміна логістики одразу призвела 

до різкого зростання заборгованості по заробітній платі шахтарям на території 

окупованих територій. Зрештою, нові реалії обмеження доступу до покладів 

вугілля, перш за все «газової групи», змушують шукати нові варіанти 

забезпечення вугіллям теплових електростанцій України. Блокада прямих 

поставок вугілля на українські ТЕС із Донбасу, яка лише змінила та зробила 

дорожчою логістику поставок, призвела до застосування нової формули 

визначення ціни на вугілля при встановленні тарифів на електроенергію, широко 

відому під назвою «Роттердам+». 

Підсумовуючи аналіз процесу реструктуризації вугільної промисловості 

та формування конкурентного ринку вугілля, на наш погляд, можна 

стверджувати, що проведені заходи лише відтермінували об’єктивно 

обумовлену стагнацію вуглевидобутку. Реформи галузі, як і загалом у ПЕК, не 

заклали основи її розвитку, а тому і виявилися безрезультативними.  

Серед основних чинників такого фіаско можна назвати такі: 

- недостатнє опрацювання світового досвіду реформування вугільної 

промисловості у контексті глобалізації та лібералізації енергетичних ринків, 

переходу до низьковуглецевого розвитку; 

- реструктуризація галузі достатньо швидко звелася до закриття 

нерентабельних шахт без забезпечення відповідної мобільності та зайнятості 

робочої сили, вирішення екологічних проблем; 
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- за весь період корпоратизації за допомогою формальних інституційних 

механізмів так і не вдалося створити цілісні, 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 опинилась галузь; 

- профспілки не стали потужною незалежною силою реформ. 

Наразі основними проблемами галузі залишаються: велике навантаження 

на державний бюджет через субсидії на підтримку збиткового виробництва; 

зношування основних фондів, що становить вже фізичну небезпеку для праці 

шахтарів; велика залежність місцевого населення від рівня зайнятості на 

шахтах; висока собівартість вугілля. 

Основними цілями програми економічних реформ у вугільній 

промисловості є: комплексне розв’язання проблемних питань 

функціонування вугільної галузі, здійснення системних заходів з 

використання її потенціалу для зростання обсягів видобутку вугілля, 

підвищення ефективності і переведення вугільної галузі на бездотаційний і 

самоокупний режим діяльності з одночасним розв’язанням екологічних та 

соціальних проблем шахтарських регіонів і створення сприятливих 

інвестиційних умов для приватизації шахт [174].  

Для досягнення цих цілей необхідне вирішення таких завдань як: 

лібералізувати ринок вугілля, механізми збуту й ціноутворення; приватизувати 

життєздатні підприємства галузі та закрити безнадійно збиткові шахти; 

спрямувати дотації із субсидування собівартості на перекваліфікацію та 

підвищення мобільності працівників, які вивільняються; підвищити здатність 

національного ринку праці, перерозподіляючи робочу силу в галузі, що 

демонструють зростання, та регіони, що активно розвиваються.  
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3.2. Вплив трансформаційних процесів на кон’юнктуру ринку нафти 

та нафтопродуктів  
Новітню історію світового ринку нафти формує безпрецедентний симбіоз 

факторів об’єктивної та віртуальної реальності, закономірностей та маніпуляцій 

[175], який зрештою зумовлює цінову динаміку (рис.3.2).  Наприкінці минулого 

століття основними учасниками ринку нафти були три групи гравців [176]: 

хеджери, або гравці фізичного ринку нафти, які через фінансові деривативи 

страхували цінові ризики за ф’ючерсними контрактами; спекулянти або 

фінансові гравці, які брали на себе ризик хеджерів, одночасно забезпечуючи 

ринку необхідну ліквідність; арбітражери, які відкривають компенсуючі позиції 

щодо двох або більше інструментів із метою забезпечення прибутку 

(забезпечують отримання прибутку без ризику шляхом укладання інших угод). 

Вважається, що ліквідний ф’ючерсний ринок оптимально забезпечує процес 

пошуку рівноважної ціни, оскільки велика кількість гравців не дає можливості 

маніпулювати ринком. 

 

 

Рис. 3.2. Динаміка світових цін на нафту 

Джерело: складено за даними МЕА. 
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Далі набув стрімкого розвитку ринок нафтових деривативів, основними з 

яких стали ф’ючерси та опціони. На ринок нафти масово зайшли фінансові 

інвестори, інвестиційні фонди і банки, включаючи хедж-фонди, що стали 

застосовувати велику кількість різноманітних фінансових інструментів. Тож 

поступово нафтовий ринок перестав бути виключно ринком реальних 

постачань і дедалі більшою мірою центр торгівлі став зміщуватися у бік 

«паперової» нафти. До неодмінних гравців нафтового ринку, крім ТНК, самих 

держав – імпортерів і експортерів, долучилися також біржові гравці, що 

використовують спекулятивний капітал.  

Спекулятивний капітал, що чутливо реагує на політичні події, 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. Хоча 

загальносвітовий попит на нафту становить приблизно 86 млн бр/доба, 

щоденних ф’ючерсів продається на 1 млрд барелів. На початок нинішнього 

століття глобальний ринок фізичної нафти оцінювався у розмірі 570 млрд дол. 

США (за середньою ціною нафти у 20,5 дол. США/бр) [177]. За оцінками 

експертів [178], ємність ринку фізичної нафти вже у 2010 р. становила близько 

2,4 трлн дол. США, у той час як ринок нафтових деривативів – 28 трлн дол. 

США, з яких 2,5 трлн дол. США оберталися на спотовому (позабіржовому) 

ринку. Виходить, лише 8% контрактів, що укладаються на біржах, можуть 

завершитися «фізичною» поставкою нафти, інші – чиста спекуляція.  

До початку світової фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. у 

промислово розвинених країнах, а також у нових «азійських тиграх» 

спостерігалося стійке зростання попиту на капітал та ресурси, ціни на товари та 

послуги також зростали, що на певній стадії призвело до кризи неплатежів за 

банківськими кредитами, яка почалася у США і закономірно стрімко призвела 

до рецесії світової економіки. І хоча чинником світової кризи вважається криза 

іпотечних кредитів, зауважимо, що фінансові спекулянти на ринку нафти також 

використовували кредитні ресурси в значних обсягах. 
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Першу декаду нинішнього століття характеризував перманентний тренд 

зростання цін на нафту, який формувався під впливом як реального 

співвідношення ринкових факторів на фізичну нафту, так і спекулятивних 

чинників на фінансових та фондових ринках. З 1998 р. по 2008 р. ціна на нафту 

зросла більше ніж у 10 разів. Фактично таку ситуацію можна ідентифікувати як 

третю світову енергетичну кризу. Проте світ не зазнав таких важких наслідків, як 

у 70-х роках минулого століття. Політика енергоефективності та диверсифікація 

джерел енергії стала своєрідним демпінгом економічних наслідків від високих цін 

у промислово розвинених країнах [179]. 

Високі ціни на нафту спричинили активізацію технологічного прогресу у 

нафтовій галузі. Багато хто з макроекономістів вважає, що технологічні зміни 

зумовлені рамковими умовами та екзогенними факторами (прогресом у 

фундаментальних дослідженнях, інноваційно-інвестиційною політикою, 

кваліфікацією кадрів тощо). Натомість на ринку нафти технологічний прорив 

(нові технології розвідки на позашельфових пластах, технології направленого 

буріння та ін.) відбувся саме завдяки високим цінам на нафту, які зробили 

рентабельними більш витратні способи видобутку позабалансових запасів 

нетрадиційної, перш за все сланцевої, нафти [180]. «Сланцева революція» у 

США відбулася саме у період пікових цін на світовому нафтовому ринку. Рано 

чи пізно тиск на ринок додаткового ресурсу повинен був зумовити розворот 

цінового тренду на ринку нафти у бік зниження. 

На початку 2016 р. відбулася знакова для світової економіки подія – ціни 

на ринку нафти після зняття санкцій з Ірану досягали рівня 27,7 дол. США за 

барель – рекордного рівня за останні до цього часу 12 років. Ціновий шок став 

приводом для дискусій про чинники, що зумовили зміну кон’юнктури ринку, та 

одночасно про майбутні цінові тренди. Відзначимо, що знецінення «чорного 

золота» за такий короткий проміжок часу, а головне – глибина такої девальвації 

були настільки неочікуваними, що обережність аналітиків не дозволяє їм наразі 

робити упевнені прогнозні припущення навіть у короткостроковому аспекті. 
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Хоча зменшення цін на нафту почалося ще у 2014 р., найбільш істотне 

падіння відсоткових пунктів, яке привернуло увагу аналітиків ринку, відбулося 

наприкінці 2015 р. Експерти називають саме цей рік показовим у новітній історії 

ринку нафти [181]. Невипадково у своєму щорічному огляді енергетики світу за 

2015 р. МЕА наводить порівняння всіх ключових індикаторів енергетичного 

балансу світу з 1973 р., на який припадає перша енергетична криза. Питання 

постає зовсім не риторичне: чи не настала нова (і остання) епоха дешевої нафти, 

після якої нафта як головний енергетичний ресурс світу поступиться своїм 

місцем іншим джерелам енергії? Думки з цього приводу серед аналітиків 

настільки розбіжні і навіть протилежні, що можуть викликати паніку серед 

стейкхолдерів та повну невизначеність щодо подальшої поведінки на ринку, не 

кажучи вже про розроблення цілеспрямованих енергетичних стратегій. Для 

найбільших експортерів та споживачів це означатиме також і перегляд 

економічної політики в цілому, що у свою чергу означатиме і можливу зміну 

геополітичної композиції світу. Особливо для тих країн, які ще й уражені так 

званою «голландською хворобою». З точки зору економістів у цій ситуації перш 

за все викликає інтерес питання: наскільки поточна кон’юнктура взагалі 

обґрунтовується законами ринку і чи не спрацьовують тут інші, «невидимі», 

фактори неекономічної природи? 

На перший погляд поведінка глобальних гравців ринку цілком 

описується класичними правилами з теорії ігор. Наприклад, ситуацію з 

мінімальними цінами, що склалася, можна вважати «грою з нульовою сумою» 

(у виграші залишаються лише споживачі, постачальники несуть збитки). Інша 

аналогія стосується дій Саудівської Аравії (найбільшого постачальника 

нафти), яка вирішує свою «дилему в’язня», – маючи спільний інтерес зі своїми 

партнерами по ОПЕК, саудити діють виключно самостійно, максимізуючи 

свій власний виграш. Популістські версії у стилі «теорії змов» вбачають 

укладання певної таємної угоди між Сполученими Штатами та Саудівською 

Аравією з метою використання обвалу ринку як економічної санкції проти 

Російської Федерації, яка у свою чергу намагається «домовитися» з 
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королівством про замороження видобутку нафти. Однак такий поверхневий 

погляд не дає можливості виявити дійсно значимі фактори зміни кон’юнктури 

та зробити припущення щодо розвитку подальших подій, щоб хоча б 

орієнтовно представити майбутній ціновий тренд. 

Перша спроба приборкати падіння цін відбулася вже у квітні 2016 р., 

коли країни ОПЕК на Дохійському саміті самостійно намагалися вплинути 

на ринок, погоджуючи між собою квоти на поставку нафти. Іран та Ірак через 

різні причини виявили небажання, а для Венесуели було економічо 

неможливим утриматися від тимчасового зменшення торгівлі. Ситуація 

змінилася, коли до переговорного процесу підключилася Росія та інші 

експортери, які не входять до складу ОПЕК. До цього часу Росія хоча і мала 

спільну з ОПЕК політику підтримки високих цін, але завжди виступала 

самостійним гравцем. Проте обвал ринку, в умовах економічних санкцій з 

боку США та ЄС, став загрозливим і для РФ. Після укладання пакту 

«ОПЕК+» між країнами картелю та іншими країнами – експортерами нафти у 

листопаді 2016 р. світові ціни стабілізувалися і навіть закріпилися у діапазоні 

70–80 дол. США за барель у 2017–2018 рр. 

Подальше зростання цін стане викликом для виробників сланцевої нафти, 

для яких з’являються стимули до збільшення світового експорту нетрадиційної 

нафти через повернення до рентабельності її видобутку. Деякі експерти 

зазначають, що можливості американських компаній через вичерпання 

існуючих та необхідності пошуку ресурсів на більш дорогих локаціях матимуть 

певні межі. Прогнозна оцінка технічно досяжних запасів сланцевої нафти 

показує, що хоча ці запаси і великі, але явно не відповідають тим величезним 

потребам в енергії, які будуть необхідні вже у найближчому майбутньому [182]. 

Невизначеність відносно можливостей додаткових поставок сланцевої нафти 

наразі становить основну причину неможливості передбачати середньострокові 

тренди розвитку нафтового ринку. 
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Згідно з прогнозами МЕА [183], світовий попит на нафту в найближчі 

роки відновлюватиметься, проте він буде слабкіший за зростання попиту до 

фінансової кризи 2008 р. Очікується, що до 2020 р. світовий попит становитиме 

99,1 млн барелів нафти на добу, збільшуючись щодня на 6,6 млн барелів. З 

іншого боку, падіння цін на нафту більш ніж на 50% із червня 2014 р. обмежує 

видобуток нафти на тлі скорочення обсягів інвестицій. 

Як зазначалося раніше, до цього періоду часу США впливали на ринок 

умовними заявами відносно наявних нафтових запасів, які поступово втратили 

свою актуальність. З іншого боку, на тлі складної геополітичної ситуації 

прагнення експортерів до збереження прибутків підштовхують їх до 

консолідації економічних зусиль попри політичну антагоністичність. Тобто 

іншою важливою ознакою сучасного ринку стала економічна кооперація в 

умовах політичної конфронтації. 

На тлі розбіжностей експортної політики серед країн – членів ОПЕК 

інтереси найбільших країн-імпортерів і країн-експортерів значною мірою 

збігаються. Така ситуація знову виводить кон’юнктуру нафтового ринку в зону 

турбулентності навколо відносно стабільного рівня цін, який спостерігається у 

2017-2018 рр. Дві понижувальні «ведмежі» сили як з боку попиту, так і з боку 

пропозиції, мають стабілізувати ціни на цьому рівні, принаймні у 

середньостроковій перспективі. Як експортери, так і імпортери зацікавлені в 

тому, щоб ціна на нафту перебувала в межах деякого коридору, нижня межа 

якого перебуває на рівні, що забезпечує експортерам нафти достатній рівень 

експортних доходів для підтримки і нарощування традиційного 

нафтовидобутку (орієнтовно 30–50 дол. США/бр), а верхня межа якого не 

перевищує «точку беззбитковості» сланцевої нафти (орієнтовно 50–70 дол. 

США/бр), яка, до речі, має стійку тенденцію до зменшення [184]. Зазначимо, що 

баланс економічних інтересів основних геостратегічних гравців ринку нафти в 

сучасних умовах хиткої геополітичної ситуації не може слугувати надійною 

основою для прогнозування подальшої цінової динаміки. 
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«Зручний» ціновий діапазон, на наш погляд, буде предметом 

переговорного процесу у найближчій перспективі між геостратегічними 

гравцями світової економіки (перш за все США, Китаю та Росії), оскільки 

високі ціни на нафту не повинні перешкоджати сталому економічному 

зростанню світової економіки в цілому, хоча і сприятимуть залученню в 

енергобаланси альтернативних НВДЕ. Проблемою пошуку глобального 

балансу економічних інтересів є відсутність стабільної політичної платформи 

для відповідного міжнародного діалогу, оскільки формат «G7±1» постійно 

змінюється. Скоріше за все, через прогнозоване зростання сукупного попиту 

цінові індекси будуть утримуватися на верхній межі зазначеного коридору. 

Вихід за межі цього діапазону означатиме, що збудником цінової динаміки 

знову виступатиме «невидима рука» нафтового ринку. 

Наразі існує упевненість, що експортери цілком здатні забезпечити як 

існуючий, так і майбутній реальний попит, приріст якого буде обумовлений 

подальшим індустріальним розвитком Китаю та Індії. Проте задовольнити 

спекулятивний попит, що формується на біржах, неможливо. Не дивно, що за 

усієї різноманітності всіляких теорій передбачити вартість нафти, як і раніше, 

нікому не вдається. Скоріше за все, надалі стабільність попиту на нафту 

визначатиметься здебільшого структурними факторами – країни, що 

розвиваються, та країни – економічні акселератори будуть збільшувати 

енергоспоживання більш високими темпами, ніж країни ОЕСР. 

Ескалація політичної нестабільності у нафтовидобувному регіоні 

Близького Сходу призведе до подальшого зростання цін на нафту, що стане 

стримуючим фактором економічного розвитку для країн ОЕСР, особливо тих, 

які не матимуть стратегічних резервів нафти і нафтопродуктів у достатніх 

обсягах. Однак сама по собі така політична нестабільність виступатиме лише 

короткостроковою детермінантою кон’юнктури світового ринку. У 

довгостроковому періоді важливе значення матиме майбутня макрорегіональна 

політична композиція на Близькому Сході. 
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Разом із тим фінансові вливання зумовлять збільшення пропозиції, чому 

не зашкодить навіть картельна політика квотування експорту ОПЕК (через 

суперечності щодо цього питання серед самих країн-учасниць). Замість більш 

гнучкої політики адаптації до нових світових енергетичних пріоритетів, ОПЕК 

традиційно критикує розвинені країни (нетто-імпортерів енергоресурсів) за 

штучне обмеження споживання органічних видів палива шляхом 

запровадження податків на енергоспоживання, екологічних податків та 

політики субсидування альтернативних джерел енергії. 

Проте окремі транснаціональні нафтові компанії диверсифікують бізнес 

від традиційної нафти до динамічно зростаючого ринку сланцевих нафти та 

газу, Незважаючи на зниження цін на нафту у 2014 р., сланцевий сектор США 

зберіг видобуток, змінивши стратегію виробництва та зменшивши витрати, 

зокрема здешевив технології і став хеджувати фінансові ризики [185]. Як 

зазначалося вище, за різними оцінками, виробництво сланцевої нафти 

рентабельне при ціні на нафту не нижче за 60–70 дол. США за барель. За 

даними американської RBN Energy, сланцевий сектор може продовжувати 

рентабельно працювати при ціні не нижче за 40 дол. США за барель. 

Останніми роками нафтові компанії світу Chevron, Shell, Exxon, BP, 

Petrobras, Statoil, Eni збільшили інвестиції в бізнес, не пов'язаний з нафтовим 

сегментом [186]. Частка таких непрофільних інвестицій зросла у 2016 р до 8%, 

або до 10 млрд дол. США. Інвестують такі компанії у будівництво сонячних і 

вітрових електростанцій, заводів з виробництва етанолу та біодизеля, установку 

пунктів зарядки електромобілів і розробку електробатарей, а також в установки 

з уловлювання викидів вуглекислого газу. 
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Реакція на світову кон’юнктуру ринку нафтопродуктів України 

Після приватизації вітчизняних нафтопереробних заводів Україна 

практично втратила можливості щодо безпеки поставок готових 

нафтопродуктів на внутрішній ринок. До недоліків 

нафтопродуктозабезпечення в Україні можна віднести: орієнтацію на імпорт 

нафтопродуктів замість імпорту нафти і її переробки на національних 

нафтопереробних заводів (НПЗ); відсутність інноваційного розвитку 

українських НПЗ, що позбавляє їх можливостей самоінвестування з метою 

поглиблення переробки нафти; неефективне використання можливостей 

диверсифікації імпортерів нафти [187, 188]. 

Наразі імпортується близько 85% нафтопродуктів, ціна яких, у тому 

числі, залежить від вартості сирої нафти. Переважна частина імпорту нафти та 

нафтопродуктів у 2016–2017 рр. здійснювалася з двох країн: Білорусі – 44,0% та 

Російської Федерації – 30,5%. У цьому сегменті спостерігається тенденція до 

заміщення білоруського імпорту нафтопродуктів на російський. За даними 

Держстату України, у І кв. 2018 р. пропорції між цими категоріями становили 

приблизно однакову частку – по 38%. У 2017 р. Білорусь скоротила поставки на 

свої НПЗ сирої нафти з РФ. Такі дії зумовлені прагненням РФ вчинити тиск на 

уряд Білорусі для вирішення питання зростаючої заборгованості за спожитий у 

Білорусі природний газ. Нафтогазовий конфлікт між РФ та Білорусією 

розпочався ще у 2016 р. після стрімкого падіння цін на нафту та намаганням 

Мінську змінити формулу ціни на природний газ, що постачається з Росії: з 

контрактної форми «витрати+» на формулу за нафтовими котируваннями. 

Скоріше за все вирішення цих спірних питань буде перенесено до 

міжнародного арбітражного суду. Така залежність України від імпортних 

поставок палива ставить на порядок денний надзвичайно актуальне питання 

формування стратегічних резервів нафти та нафтопродуктів в Україні, що, до 

речі, й передбачено європейськими директивами. 
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На тлі істотного зменшення цін на світовому ринку нафти, на відміну від 

реакції цін на європейському ринку нафтопродуктів, у 2014–2016 рр. гривневі 

цінники на стелах українських АЗС майже не змінилися. Експерти називають 

два чинники такої ситуації: знецінення національної валюти та підвищення 

акцизів при реалізації нафтопродуктів. З 01.012016 р. в Україні на 13% було 

підвищено акциз на нафтопродукти, внаслідок чого частка цієї складової у ціні 

палива зросла до 28% (рис. 3.3). Міністерство фінансів України розраховувало 

що від підвищення акцизів на бензин у бюджет 2016 р. мало надійти 3,2 млрд 

грн, які було заплановано спрямувати на ремонт автомобільних доріг України. 

Додаткове фіскальне навантаження повинно було бути компенсовано дешевою 

ціною на нафту. Таким чином, безпосередній зиск від знецінення нафти 

отримав державний бюджет країни, а не кінцеві споживачі моторного палива. 

Нафтотрейдери, упереджуючи звинувачення уряду в картельній змові, 

наголошували, що ціна на бензин значною мірою залежить також від курсу 

національної валюти. Якщо нафтопродукти дешевшають на зовнішньому ринку 

і в цей же час долар по відношенню до гривні зростає, на ринку нічого не 

відбувається – одне компенсує інше. 

 

Рис. 3.3. Структура ціни на бензин (А-95) на українських АЗС, % 

Джерело: Міненерговуглепром України, 2016 р. 
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Слабка реакція вітчизняного ринку нафтопродуктів все ж таки стала 

предметом прискіпливої уваги органів державної влади та приводом для 

виявлення можливих фактів недобросовісної конкуренції та картельної змови. 

У січні 2016 р. Міністерству енергетики та вугільної промисловості 

(Міненерговуглепром) та Антимонопольному комітету України (АМКУ) було 

доручено напрацювати прозору формулу ціни на паливо залежно від світових 

цін на нафту. Водночас Державній службі з питань безпеки харчових продуктів 

і захисту споживачів (Держпродпотребслужбі) і Державній фіскальній службі 

(ДФС) було доручено перевірити якість палива на заправках. 

Зазначимо, що в Україні здійснюється перехід на нову систему 

технічного регулювання, що передбачає ліквідацію державного контролю 

продукції на відповідність стандартам та запровадження державного ринкового 

нагляду за дотриманням технічних регламентів. Обов’язкова сертифікація на 

моторне паливо була скасована уведенням в дію з 10.07.2014 р. вітчизняного, 

гармонізованого з європейським аналогом, технічного регламенту. Тим самим 

відповідальність за якість було покладене на нафтотрейдерів. 

Натомість, вибіркова перевірка найбільших операторів ринку виявила 

значні порушення встановлених вимог щодо якості пального. Під час перевірок 

Держпродпотребслужби у першому кварталі 2016 р. було відібрано 31 зразок на 

16 автозаправних станціях різних операторів. За результатами дослідження 

відхилення від стандартів було виявлено в десяти випадках. За даними 

Державної фіскальної служби, отриманими під час проведення спецоперацій 

«Рубіж-2016» та «Акциз-2016», неякісне пальне виробляють переважно на 

нафтобазах шляхом додавання різноманітних сполук. У бензині А-95 наявність 

самого бензину А-95 становить лише 45%, у бензині марки А-92 вміст самого 

бензину А-92 – лише 39%, решта – додаткові хімічні елементи. Виробництво 

неякісного бензину відбувається шляхом змішування низькооктанових бензинів 

із високотоксичними присадками. 
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Інститут споживчих експертиз із 2006 р. реалізує програму «Якість під 

контролем», метою якої є інформування клієнтів про якість палива, що 

реалізується на АЗС. На сайті цього інституту розміщені результати перевірок, 

як окремих операторів ринку, так і по регіонах України. Вони свідчать, що з 

усього обсягу бензину, який реалізується на АЗС, близько 26% не відповідає 

навіть старим вітчизняним стандартам. Отже, можна вважати, що близько 

третини палива в Україні не відповідає стандартам якості. 

Дефіцит якісного палива в Україні існує досить давно [189, 190]. За 

оцінками НТЦ «Психея», до 20% усього споживаного у країні бензину 

вироблено із сурогатної сировини, тобто з прямогінного бензину та інших 

напівфабрикатів, які можуть повноцінно перероблятися в якісне паливо тільки 

на самих НПЗ. Щодо високооктанового бензину ця оцінка може бути сміливо 

збільшена ще наполовину. Репресивні заходи правоохоронних органів проти 

«бадяжників» не можуть завадити цьому процесу, а стан системи контролю 

якості палива в Україні, через дію мораторію на державні перевірки, є 

катастрофічний. Нині, через відсутність необхідних законодавчих норм, 

нафтобази не зобов’язані мати власні лабораторії, через що останні зникли 

практично в усій системі нафтопродуктозабезпечення. На приватних 

нафтобазах лабораторії не створювалися із самого початку, що призвело до 

сьогоднішньої ситуації, коли після прибуття партії бензину або дизеля на 

нафтобазу контроль його якості при отриманні, зберіганні та відпуску фактично 

відсутній. На АЗС же його здійснюють лише органи із захисту прав споживачів, 

які там, зі зрозумілих причин, нечасті гості. Вимоги ж стосовно показників 

нафтопродуктів і методів їх визначення встановлюють стандарти EN 228 (для 

бензинів) і EN 590 (для дизельного палива). Саме останнім (у редакції 2004 р.) і 

відповідають стандарти, що діють в Україні з початку 2008 р. Залишається 

лише сподіватися, що принцип добровільного дотримання стандартів стане для 

вітчизняних трейдерів нормою поведінки. 
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Загалом доводиться констатувати, що відсутність системного підходу 
держави до вирішення проблеми, недосконалість механізму державного 
ринкового нагляду продовжують провокувати учасників ринку до випуску 
низькоякісного палива. Порушення учасниками ринку моторного палива 
встановлених вимог змусили Міненерговуглепром визнати, що розпорошеність 
зусиль державних установ призвела до непрозорості на ринку.  

Наказом Міненерговуглепрому від 17.02.2016 р. № 91 доручено 
реорганізувати ДП «НДІ нафтопереробної та нафтохімічної промисловості 
"МАСМА"» (м. Київ) шляхом приєднання до ДП «Орган із сертифікації 
нафтопродуктів і систем якості "МАСМА-Сепро"» (м. Київ) на правах 
структурного підрозділу. Зазначена реорганізація мала дозволити створити 
єдине підприємство з функціями сучасної лабораторії з оцінки якості 
нафтопродуктів, дослідницького наукового центру у сфері нафтопереробки і 
нафтохімії та центру адаптації українських стандартів до 
загальноєвропейських. Після завершення процедур реорганізації до функцій 
оновленого підприємства, крім оцінки якості нафтопродуктів, буде віднесено 
проведення досліджень з адаптації законодавства України до законодавства ЄС. 
Підприємство зможе працювати над створенням системи регулювання 
відповідно до європейських та міжнародних вимог, забезпечувати реалізацію 
єдиної технічної політики у сфері виробництва, постачання і застосування 
альтернативних видів палива з підвищеним вмістом біокомпонентів, а також 
сприяти впровадженню міжнародних і європейських стандартів. 

На завершення розгляду особливостей ринку нафтопродуктів в Україні 
ще раз підкреслимо важливість формування стратегічних резервів нафти та 
нафтопродуктів, які згідно з директивами ЄС мають бути наявними в обсягах 
90-денного споживання. Так чи інакше, але зрештою імпортовані в Україну 
нафтопродукти виготовляються з російської сирої нафти. Нафтотермінал 
«Південний» – як потенційний резервуар – тривалий час не використовується 
повною мірою через відсутність суміжної інфраструктури. В цих умовах, 
єдиною «подушкою безпеки» від раптового підвищення цін на моторне паливо, 
за словами автовласників, є їхні власні бензобаки… 
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3.3. Диверсифікація джерел постачання та розвиток інфраструктури 

ринку природного газу  
На відміну від глобального ринку нафти торгівля природним газом у 

міжнародному масштабі є менш інтегрованою та концентрується на 

континентальних ринках, що відображає особливість ціноутворення та 

матеріально-технічну складність інфраструктури торгівлі природним газом. Це 

спричинює істотні відмінності у цінах по макрорегіонах, незважаючи на 

збільшення обсягів торгівлі скрапленим природним газом. Світове виробництво 

і споживання природного газу неухильно зростають і, за прогнозами, в 

середньостроковій перспективі зростатимуть і надалі. 

Унаслідок високої капіталомісткості сектора (головним чином через 

необхідність створення та експлуатації інфраструктури, що зростає через 

збільшення кількості проектів підводних газопроводів) постачальники 

природного газу, як правило, укладають довгострокові контракти зі 

споживачами. Ціни на природний газ за такими довгостроковими контрактами 

для управління інвестиційними ризиками індексуються (прив’язуються) до цін 

на сиру нафту, що робить ціну більш жорсткішою (менш волатильною). 

Сучасний період розвитку ринку супроводжується прагненням як споживачів, 

так і постачальників до подальшої диверсифікації джерел і маршрутів 

транспортування природного газу 

Бум сланцевого газу в Сполучених Штатах спричинив значний вплив на 

географію глобальної торгівлі енергоносіями. Бум сланцевого газу в 

Сполучених Штатах спричинив значний вплив на географію глобальної 

торгівлі енергоносіями. Проте стримуючим фактором виявилася інфраструктура 

світового ринку СПГ (кількість танкерів і терміналів). Тож реалізація планів 

американських нафтогазових компаній можлива лише у середньостроковій 

перспективі. Натомість енергетична дипломатія США за підтримки політичного 

істеблішменту країни вже сьогодні шукає перспективні ринки, серед яких 

пріоритетним є великий ринок ЄС. Цим обумовлена позиція США стосовно 

запобігання будь-яким проектам диверсифікації поставок газу на теренах 
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континентальної Європи, у тому числі й позиція стосовно будівництва 

газопроводу «Північний потік-2». Разом із тим робляться спроби щодо 

блокування можливостей Катару збільшити поставки природного газу до ЄС. 

Зрештою США прагнуть стати глобальним експортером СПГ, що зумовить 

реконфігурацію світового ринку енергоресурсів і, можливо, встановить більш 

рівномірний рівень цін між основними макрорегіонами світу. 

Континентальна Європа імпортує значну частину газу з Росії. За 

прогнозами, у 2018 р. експорт російського природного газу в Європу мав досягти 

200 млрд куб. м (незважаючи на санкції проти «Газпрому»). В середньому Росія 

забезпечує близько 30% потреб Європи у природному газі. Приблизно половину 

поставок газу у 2017 р. було здійснено з Росії через ГТС України (порівняно з 

80% до будівництва газопроводу «Північний потік-1»). Частка природного газу в 

загальних поставках первинної енергії (ЗППЕ) серед європейських країн наразі 

перебуває в діапазоні від 2% у Швеції до 42% у Нідерландах, що обумовлює і 

різне ставлення до проблем ринку газу. Зауважимо, що з 2017 р. розпочався 

імпорт до Європи СПГ зі США. 

Розвиток європейського ринку природного газу в цілому відбувається у 

фарватері світових тенденцій, але стратегічний курс визначається особливою 

політикою та заходами, визначеними директивами та регламентами ЄС. 

Розглянемо декілька трендів трансформації ринку природного газу у контексті 

змін європейського енергетичного простору, зокрема: трансформацію попиту, 

механізми ціноутворення, методи регулювання, можливості власного видобутку 

та імпорту, стан інфраструктури та конкуренціїРозвиток європейського ринку 

природного газу в цілому відбувається у фарватері світових тенденцій, але 

стратегічний курс визначається особливою політикою та заходами, визначеними 

директивами та регламентами ЄС. Розглянемо декілька трендів трансформації 

ринку природного газу у контексті змін європейського енергетичного простору, 

зокрема: трансформацію попиту, механізми ціноутворення, методи регулювання, 

можливості власного видобутку та імпорту, стан інфраструктури та конкуренції. 
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Спотова торгівля газом стає основним механізмом ціноутворення, але 

вона все ще сильно залежить від умов довгострокових контрактів. Як 

зазначалося, розвиток короткострокової торгівлі природним газом на території 

Європи почався в 1996 р. з появою у Великій Британії віртуального хаба 

National Balancing Point (NBP). Усього станом на 2015 р., у Європі налічувалося 

18 торговельних майданчиків, однак хаби в Чехії, Іспанії і Польщі перебувають 

у стадії первинного формування, з мінімальними обсягами продажів. Крім 

газових хабів, торгівлю природним газом в Європі здійснюють ще дев’ять бірж, 

серед яких ICE Futures Europe (Лондон), APX-Endex (Амстердам), EEX 

(Лейпциг) пропонують поставки газу за межі національного ринку, а решта 

бірж працюють тільки в межах свого ринку 

Континентальний газовий хаб TTF з 2015 р. випередив британський NBP 

за обсягами торгів і став не тільки найбільшим в Європі, але й базовою 

відправною («нульовою») точкою формування цін. У Європі створюється нова 

архітектура єдиного газового ринку шляхом стирання національних кордонів, 

формування надлишкових інфраструктурних потужностей і посилення ролі 

наднаціональних регуляторів. У період 2005–2014 рр. поставки газу з 

нафтовою прив’язкою переважно задавали у Європі верхню планку цін, що і 

стало головною причиною коригування контрактів із включенням спотової 

складової і наданням знижок. Деякі постачальники (Statoil и GasTerra) 

перейшли на повну спотову індексацію цін. У 2015 р. ціни контракту і споту 

практично зрівнялися внаслідок зниження цін на нафту. Розрив цін на газ між 

довгостроковими контрактами за нафтовим котируванням та 

короткостроковими спотовими цінами призвів до прагнення покупців 

мінімізувати закупівлі за довгостроковими договорами і внести до них 

корективи, що дозволяють скоротити різницю цін, а також відмовитися від 

умови «бери або плати». Такі наміри через непоступливу позицію 

постачальників (перш за все компаній Росії та Алжиру) одразу призвели до 

збільшення позовних заяв до арбітражного суду у Стокгольмі. 
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Стратегія вертикальної інтеграції та придбання постачальниками газу 
активів інфраструктури (midstream) і переробки (downstream) перестає бути 
актуальною. Але регуляторні зміни мають свої плюси: постачальникам більше не 
потрібно вкладати кошти в дорогі транспортні проєкти, досить подати заявку-

підтвердження на заплановану прокачку, і вже завдання відповідальних органів 
вирішити, як забезпечити створення необхідної інфраструктури. 

Оцінки подальших перспектив російського експорту природного газу до 
ЄС є дуже обережними. Навіть за найнесприятливіших умов обсяги поставок 
російського газу в Європу не падають більше ніж на 25 млрд куб. м порівняно з 
2014 р. через уже зазначені лімітовані можливості щодо заміщення російського 
газу іншими постачальниками. Однак і перспективи зростання експорту з Росії 
також обмежені – у найбільш сприятливих умовах він зростає не більше ніж на 
30 млрд куб. м порівняно з 2014 р. через перезаконтрактованість ринку і 
повільне зростання попиту. Таким чином, місце Росії на європейському ринку 
фактично визначається невеликим діапазоном обсягів навколо рівня 2014 р. 

Вразливість газопостачання 38 держав Європи виявляють опубліковані 
Єврокомісією результати стрес-тестів (Energy Security Stress Tests), які 
аналізують можливі наслідки від двох сценаріїв: повної зупинки поставок 
російського газу та припинення транзиту через територію України на період від 
одного до шести місяців. При зупинці транзиту російського газу через 
українську територію Болгарія, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Македонія, 
Сербія, Фінляндія та Прибалтика зіткнуться з необхідністю скоротити 
споживання газу на 20–60%, Польща, Румунія і Греція – на 10%.  

Отже, можливості європейських країн щодо диверсифікації поставок газу і 
зниження залежності від імпорту з Росії поступово розширюються, але варіанти 
цієї диверсифікації все одно обмежені та можуть призводити до збільшення ціни 
газу. У будь-якому випадку в середньостроковій перспективі Росія залишиться 
серед ключових постачальників на ринку ЄС. Незважаючи на це пошук варіантів 
диверсифікації постачання природного газу залишається для України 
актуальним завданням [Чукаєва І.К., Лір В.Е., Рамазанов В.А. Можливості та 
ризики реалізації варіантів диверсифікації імпорту природного газу в Україну. 
Економіка і прогнозування. 2014. № 2. С. 36–48]. 
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Ринкові реформи нафтогазового комплексу України (НГК) були 

започатковані постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.1996 р. № 1510 

«Про Основні напрями реформування нафтогазового комплексу України» [191]. 

Одним із ключових напрямів реформ стало створення вертикально 

інтегрованих нафтогазових компаній (ВІНК), які мають здійснювати увесь 

цикл господарських функцій – від видобутку нафти та газу до збуту продуктів 

їх переробки за ознакою виробничо-технологічної доцільності зі збереженням 

збалансованості обсягів видобутку нафти і газу, потужностей із переробки та 

нафтопродуктозабезпечення, підтримання існуючих транспортних і ресурсних 

потоків. Створення ВІНК мало на меті забезпечення їм 

конкурентоспроможністі на внутрішньому ринку порівняно з іноземними 

нафтотрейдерами, ефективне використання коштів та інвестицій. 

Реальні радикальні структурні зміни у НГК почалися згідно з Указом 

Президента України від 25.02.1998 р. № 151/98 «Про реформування 

нафтогазового комплексу» [192] та постановою Кабінету Міністрів України від 

25.05.1998 р. № 747 про створення «Національної акціонерної компанії 

"Нафтогаз України"» [193]. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України» (нині ПАТ «НАК "Нафтогаз України"») була і залишається провідним 

підприємством ПЕК України, що здійснює повний цикл операцій із розвідки та 

розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, 

транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і 

скрапленого (зрідженого) природного газу споживачам. До складу НАК 

«Нафтогаз України» згідно з рішенням уряду на момент створення входили три 

дочірні компанії (ДК), два дочірні підприємства (ДП), два державні акціонерні 

товариства (ДАТ) та три відкриті акціонерні товариств (ВАТ), які разом мали 

забезпечувати здійснення повного циклу upstream та downstream операцій у 

нафтогазовій промисловості (рис. 3.4). 

Структура компанії була організована навколо технологічного ланцюга 

видобутку та транспортування нафти і газу. Окремі структурні підрозділи стали 

відповідальними за свій сегмент ринку, але загальні операційні та особливо 
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фінансові рішення щодо інвестицій приймалися в основному на рівні 

керівництва холдинговій компанії. Зазначимо, що на момент створення 

компанії практично всі нафтопереробні заводи (НПЗ) України вже були 

приватизовані та включені до складу іноземних ВІНК. Тому нафтопереробка у 

сфері діяльності компанії практично була відсутня. 

 

Рис. 3.4. Організаційна структура НАК «Нафтогаз України» у 1998 р. 
Джерело: Міненерговуглепром України. 

Міжнародний досвід свідчить, що процес прийняття рішень у таких 

великих державних (монополістичних) компаніях часто є неефективним і 

обумовлений скоріше політичними мотивами ніж економічними; не завжди 

витрати та вигоди прозорі, визначаються та розподіляються справедливо. Як 

показали подальші події, у процесі діяльності НАК «Нафтогаз України» при 

прийнятті бізнес-рішень почали домінувати політичні установки уряду, що й не 

дивно, оскільки компанія перебувала і перебуває наразі у повній державній 

власності. Зрештою ефективність діяльності НАК «Нафтогаз України» 

викликала у громадськості сумніви щодо прозорості свого функціонування, що 

зумовило потребу у здійсненні її незалежного фінансового аудиту. 

Попри це консолідація ресурсів нафтогазової промисловості дала 

можливість збільшити обсяги видобутку нафти та газу. Загальний стан галузі у 

перші роки існування компанії (1999–2002 рр.) поліпшився. Було започатковано 
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нові проекти у сфері транспортування нафти та газу з метою диверсифікації 

джерел поставок енергоносіїв в Україну. Зрештою за останні двадцять років 

НГК України загалом відзначався стабільністю видобутку нафти та газу (рис. 

3.5). Проте можливості нарощування обсягів видобутку виявилися обмеженими 

через те, що основні родовища поступово вичерпуються, а потенційні джерела 

видобутку нафти (розвідані запаси) не освоювалися через відсутність 

інвестицій у сферу геологічної розвідки. 

 

Рис. 3.5. Обсяги видобутку природного газу в Україні, млрд куб. м 
Джерело: за даними ПАТ «НАК «Нафтогаз України». 

 

У структурі ділової активності НАК «Нафтогаз України» операції з 

природним газом набагато перевищують інші комерційні операції: вже до 2005 р. 

приблизно 51% доходів компанії надходило від продажу природного газу та 

близько 20% – від його транспортування (в основному це був транзит, 

успадкований від корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ). У 

2004 р. частка НАК «Нафтогаз України» забезпечила приблизно 13% ВВП 

України та близько 10% надходжень до державного бюджету країни. 
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Подальшим кроком реформування НГК став Закон України «Про нафту і 

газ» від 12.07.2001 р. № 2665-III [194], який встановив основні правові, 

економічні та організаційні засади діяльності нафтогазової галузі України та 

регулювання відносин, пов’язаних з особливостями користування 

нафтогазоносними надрами, видобутком, транспортуванням, зберіганням та 

використанням нафти, газу та продуктів їхньої переробки з метою забезпечення 

енергетичної безпеки України, розвитку конкурентних відносин у нафтогазовій 

галузі, захисту прав усіх суб’єктів відносин, що виникають у зв’язку з 

геологічним вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ нафти і 

газу, переробкою нафти і газу, зберіганням, транспортуванням та реалізацією 

нафти, газу та продуктів їхньої переробки, а також відносини споживачів нафти і 

газу та працівників галузі. Одним із принципів державної політики в 

нафтогазовій галузі було оголошено сприяння розвитку конкурентних відносин 

на ринку газу, нафти та продуктів їхньої переробки. 

Для створення конкурентного середовища на ринку газу в 1998–1999 рр. 

продаж газу частково здійснювався на газових аукціонах. Спроба визначити 

реальну ціну газу за допомогою аукціонів в умовах, коли більшість підприємств 

не мали можливості сплатити гроші за цей товар, і за відсутності базових 

елементів ринкового середовища (декількох постачальників, оптової біржі, 

основних правил укладання угод, домінування державних облгазів) була дещо 

завчасною, але загалом показала, що ціна на внутрішньому ринку може бути 

меншою, ніж ціна імпорту (на рівні 50–60 дол. США/тис. куб. м). Сформована на 

той час схема ринку газу показана на рис. 3.6. 

Торгівля газом в Україні стала надприбутковим бізнесом ще з середини 

90-х років минулого століття. Характерною ознакою сформованої структури 

ринку в 2000 р. стала присутність незалежних газотрейдерів. Ліквідність 

торгівлі транзитним газом послужила причиною перерозподілу сфер впливу на 

ринку та об’єктом політичного протистояння на державному рівні. Бартерні 

розрахунки та тіньові схеми поступово замінювалися грошовими потоками, які, 

у свою чергу, було перенаправлено до державного бюджету. 
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Рис. 3.6. Схема ринку природного газу України (2000 р.) 
Джерело: Міненерговуглепром України. 

 

Це поставило на порядок денний питання нарощування обсягів власного 

видобутку та залучення інвестицій – як вітчизняних, так і іноземних. Відносини 

між державою та іноземними інвесторами почали регулюватися на основі 

ухваленого Закону України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 

р. № 1039-XIV [195]. Цей закон встановлював порядок діяльності у сфері 

розвідки та видобування корисних копалин у межах території України, її 

континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони на засадах 

створення сприятливих умов для інвестування у сфері розвідки та видобутку 

вітчизняних запасів вуглеводнів. 

 Країни – експортери газу 

Туркменія 

ВАТ «Газпром» (Росія) 

МЕК «Itera» (Росія) 

Газотрейдери 

ТЕК «Ітера-Україна» 

НАК «Нафтогаз України» 

ДК «Укртрансгаз» 

ДК «ТД «Газ України» 

Експорт ПХГ 

Аукціон Технічний газ 

ТЕС АП  

Споживання газу 

в промисловому секторі: 

державні підприємства 

приватні підприємства 

акціонерні товариства 

спільні підприємства 

 

Регіональні та місцеві 
газорозподільні 
мережі (облгази) 

Газовидобуток в Україні 

ДК «Укргазвидобування» 

ДАТ 
«Чорноморнафтогаз» 

ВАТ «Укрнафта» 

Приватні та спільні 
видобуваючі компанії 

Забезпечуються газом 
НАКу – ТД «Газ України» 

Приватні 
покупці газу 

Комунальні 
підприємства 

Бюджетні підприємства 

та організації 

72 

Сплата за 
транзит 

Комерційний 
газ 

50 

80 

60,2 

20 ... 60 

38 ... 40 96 

20 ... 30 ... 62 

34,3 65 

19 ... 36 

25 ... 30 

34 ... 40 

26 

73 

34 

34 

34 

Напрям фізичних поставок 

(вказана ціна газу в дол. США) 

Напрям юридичного оформлення 
договорів між продавцями та покупцями 
(ціна газу в дол. США) 
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З метою стимулювання видобутку власної нафти та газу за рахунок 

пільгового режиму обов’язкових платежів було прийнято Указ Президента 

України «Про заходи щодо залучення інвестицій для до розробки нафтових 

родовищ із важковидобувними та виснаженими запасами» від 17.06.1996 р № 

433/96 [196]. Згодом його було замінено на більш упорядкований документ – 

Закон України «Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий 

конденсат» від 5.02.2004 р. №1456-IV [197]. 

На думку експертів, скасування пільгового режиму не сприяло кращим 

перспективам збільшення видобутку вітчизняних нафти та газу. Цитуємо: 

«Існуюча сьогодні (на 2009 р. – прим. авт.) система рентних платежів 

підштовхує до припинення експлуатації нерентабельних родовищ, оскільки у 

підприємств галузі відсутні будь-які стимули інвестувати у їх розробку, що 

не узгоджується із прагненням держави забезпечити підвищення 

енергетичної незалежності та безпеки держави за рахунок збільшення обсягів 

видобутку вуглеводнів в Україні. Очевидно, що ставки рентних платежів не 

можуть бути однаковими для всіх родовищ і не враховувати фактичний 

рівень цін на вуглеводні. Вони повинні забезпечувати зацікавленість 

видобувних організацій у розробці родовищ не тільки зі сприятливими 

гірничо-геологічними умовами, а й зі складними та адекватно реагувати на 

зміни ринкових цін на вуглеводні» [198]. Така теза згодом підтвердилася 

емпірично, коли з 2010 р. набутий раніше сталий тренд зростання власного 

видобутку природного газу змінився періодом стагнації та заміщення 

пропозиції на внутрішньому ринку імпортними поставками. 

Більше того, експерти вважають, що ставки рентних платежів повинні 

мати «плаваючий» характер для визначення реальних цін на нафту та газ. 

Зауважимо, що до 2009 р. ціни на газ власного видобутку визначалися за 

формулою «витрати+», а на імпортований газ – за міждержавними угодами 

між Україною та Росією. Підписання Україною та Росією «газового 

контракту» з прив’язкою цін на природний газ до світових цін на нафтовому 

ринку відбулося у вкрай несприятливий момент, оскільки на той час ціни на 
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нафту у світі посідали на «захмарних» позиціях. Стрімке зростання цін на 

природний газ, особливо для промисловості (що спонукало уряд вдатися 

навіть до міжгалузевих субсидій) з того часу призвело до сталої тенденції 

скорочення використання газу у промисловості. 

Подальшим кроком у напрямі підвищення ефективності нафтогазової 

промисловості мало б стати модернізація галузі для збільшення власного 

видобутку вуглеводнів,  що було передбачено в Енергетичній стратегії 

України до 2030 року. Однак відсутність організаційно-економічних 

механізмів забезпечення інноваційного розвитку підприємств 

нафтогазовидобувної галузі на засадах модернізації технологічних процесів не 

дало  змогу відійти від сировинної орієнтації структури вітчизняної економіки 

та на цих засадах забезпечити її конкурентоспроможність [199]. 

Дотримуючись принципів Договору до Енергетичної хартії, Верховна Рада 

України 18.01.2001 р. ухвалила Закон України «Про ратифікацію Рамкової угоди 

про інституційні засади створення міждержавних систем транспортування нафти 

та газу» [200]. Це створювало певні гарантії для транзиту російського газу до 

країн ЄС, але не дало поштовху для розвитку конкурентного середовища на 

внутрішньому ринку, перш за все щодо збільшення пропозиції від вітчизняних 

нафтогазовидобувних компаній. Серед імовірних схем подальшого формування 

ринку газу, які розглядалися у 2000 р., були варіанти організації АТ «Оптовий 

ринок природного газу» та створення спільного підприємства НАК «Нафтогаз 

України» і компанії «Ітера». 

Кабінетом Міністрів України була запропонована схема організації 

внутрішнього ринку природного газу, що передбачала послідовність таких кроків: 

запровадження регіонального принципу поставок газу через представництво 

АТ «Оптовий ринок природного газу»; контроль за грошовими та товарними 

потоками через єдиний консолідований рахунок цієї компанії (у регіонах через 

транзитний рахунок); передача функцій із управління газовими і відповідними 

грошовими потоками переможцям конкурсів (тендерів) на право «регіонального 

розпорядника» з передачею до їхнього управління місцевих газорозподільчих 
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мереж. Така схема за своїм принципом нагадувала організацію оптового ринку 

електроенергії. При цьому паралельно передбачалося також існування аукціонів, 

де газ власного видобутку та імпортні ресурси продавалися б за вільними цінами. 

За іншою схемою передбачалося створення спільного підприємства у 

формі АТ «Оптовий ринок природного газу», де співзасновниками виступали б 

НАК «Нафтогаз України» та компанія «Ітера» на паритетних засадах. У такому 

випадку новостворене СП мало б можливість контролювати усі поставки 

природного газу на території України, в тому числі можливість скуповувати 

додаткові ресурси на аукціонах. На регіональному рівні передбачалося 

створення регіональних підрозділів із розподілення газу, кількість яких 

передбачалося зменшити з 230 до 15–20. 

Розглянуті схеми так чи інакше були задекларовані як ринкові реформи 

у сфері газопостачання. Проте обидві схеми орієнтувалися швидше не на 

зміну структури ринку, а на перерозподіл сфер впливу газотрейдерів. Жодна 

схема не створювала реальних конкурентних відносин у сфері видобутку, 

поставок і транспортних послуг. Монопольні утворення та вертикальна 

інтеграція виявилися перешкодою на шляху лібералізації внутрішнього 

ринку природного газу. Без радикальної зміни корпоративної структури 

ринку та відповідного інституційного забезпечення неможливо було 

створювати ринкову модель газопостачання. 

Наступні радикальні зміни на ринку газу відбулися після Помаранчевої 

революції у 2006 р., коли у Швейцарії була зареєстрована компанія 

«РосУкрЕнерго АГ» (RosUkrEnergo AG, RUE), акціонерами якої виступили у 

рівних частках (по 50%) – ВАТ «Газпром» і Centragas Holding AG. Утворене СП 

між «РосУкрЕнерго» та НАК «Нафтогаз України», отримало назву 

«УкрГазЕнерго» і почало постачати газ промисловим споживачам навесні 2006 

р. (рис. 3.7). Компанія «РосУкрЕнерго» займала домінуючу позицію на ринку 

перепродажу газу до того часу, поки «Газпром» не припинив постачання газу 

для внутрішнього ринку України у 2009 р. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
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Рис. 3.7. Схема поставок природного газу в Україну у 2000–-2007 рр. 
Джерело: Міненерговуглепром України. 

 

Ціна на природний газ для потреб населення формувалася з огляду на ціну 

газу як товару, до складу якого входять поточні та капітальні витрати, пов’язані з 

видобутком природного газу, з урахуванням установлених державою податків і 

витрат, пов’язаних з його транспортуванням, розподілом та постачанням. 

Роздрібні ціни на природний газ розраховувалися відповідно до Тимчасового 

порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення, з 

урахуванням дотримання вартісного балансу закупівлі та реалізації природного 

газу суб’єкта, уповноваженого урядом на формування ресурсу природного газу 

для населення, і враховують усі обґрунтовані витрати, пов’язані з закупівлею 

природного газу та його реалізацією населенню. Однією зі складових роздрібних 

цін на природний газ для потреб населення стала ціна на природний газ власного 

видобутку. Ціна на природний газ власного видобутку розраховується відповідно 

до Порядку формування, розрахунку та затвердження цін на природний газ для 

суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток. 
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Граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що 

фінансуються з державного та місцевих бюджетів, промислових споживачів та 

інших суб’єктів господарювання, встановлювалися НКРЕКП з урахуванням ціни 

імпортованого природного газу, офіційного курсу гривні до долара США, витрат 

імпортера, пов’язаних із закупівлею та реалізацією газу. 

Тривалий час внутрішні ціни на газ для багатьох груп споживачів були 

нижчими за собівартість і перехресно субсидувалися за рахунок вищих цін для 

промисловості. Підвищення ціни на імпортований газ у 2006 р. стало значним 

дестабілізуючим фактором для промисловості. З огляду на це уряд був змушений 

шукати дієві шляхи стимулювання довгострокової ефективності у 

нафтогазовому сегменті та в енергетичному секторі економіки в цілому. Саме в 

цей період, після тривалого періоду обговорення, було прийнято першу редакцію 

«Енергетичної стратегії України до 2030 року» [201], в якій, окрім іншого, були 

визначені подальші напрями реформування НГК. 

Основним напрямом реформ мало стати розмежування та організація 

власне ринку магістральних газотранспортних послуг та внутрішнього ринку 

дистриб’юторських поставок природного газу. Формування ринку повинно 

здійснюватися не за принципом розмежування власне торговельної та 

експлуатаційної діяльності (коли учасники ринку не мають активів для 

відповідальності за контрактами), а у напрямі формування конкурентних 

сегментів ринку видобутку, транспортування та розподілу природного газу, 

створення умов недискримінаційного доступу до мереж транспортування. 

До пріоритетних напрямів реформ було віднесено: 

– формування ринку природного газу через створення необхідних 

складових ринкової інфраструктури, пов’язаних із забезпеченням та 

гарантуванням здійснення контрактів купівлі-продажу природного газу; 

– приватизацію підприємств газопостачання; 

– створення регулюючого органу із покладенням на нього функцій 

державного регулювання суб’єктів природних монополій у нафтогазовій галузі; 
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– поступове відокремлення діяльності, пов’язаної з транспортуванням 

природного газу як магістральними, так і розподільними газопроводами, від 

діяльності, пов’язаної з видобутком природного газу, переробкою газового 

конденсату, будівельними та буровими роботами тощо; 

– розроблення схеми функціонування оптового ринку природного газу, 

яка виключала б можливість монополізації ринку газу і забезпечувала б захист 

національних інтересів, оптимізацію імпортних закупівель газу; 

– забезпечення можливості укладення прямих договорів (контрактів) між 

продавцями та покупцями з гарантією транспортування; 

– перегляд тарифної системи з метою встановлення економічно 

обґрунтованих тарифів на транспортування і зберігання газу. 

Наприкінці 2010 р. Україна приєдналася до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства та взяла офіційний курс на лібералізацію ринку 

природного газу відповідно до Другого та Третього енергетичних пакетів ЄС. 

Першим кроком на цьому шляху став Закон України «Про засади 

функціонування ринку природного газу» від 08.07.2010 № 2467-VI [202], яким 

були визначені правові, економічні та організаційні засади функціонування 

ринку природного газу. Згідно з офіційним висновком експертів Європейської 

Комісії цей закон відповідав суттєвим вимогам Директиви 2003/55/ЄС, оскільки 

були закладені інституційні основи ринку природного газу в Україні відповідно 

до принципів законодавства ЄС, зокрема щодо: відкриття ринку природного 

газу; відокремлення функцій транспортування, постачання, розподілу та 

зберігання природного газу; створення незалежного регулятора на ринку газу. 

Законом запроваджено ліцензування певних видів діяльності на ринку 

природного газу; передбачено забезпечення рівних можливостей для доступу 

третіх сторін до газотранспортної системи та підземних сховищ газу та інше. 

Діюча на той час схема ринку природного газу представлена на рис. 3.8. 

Зазначимо, що формування конкурентного середовища у сфері імпорту мало 

декларативний характер, оскільки необхідні обсяги газу були вже 

законтрактовані НАК «Нафтогаз України» у 2009 р. 
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Рис. 3.8. Схема ринку природного газу України у 2013 р. 
Джерело: Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція : кол. 

наук. моногр. / за ред. канд. екон. наук Р.З. Подольця ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та 
прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 212 с. – С. 167. 

 

Натомість у цей період відбулися зміни у європейському законодавстві. 

Більшість статей Директиви 2003/55/ЄС і Регламенту (ЄС) № 1775/2005 суттєво 

розширено положеннями Директиви 2009/73/ЄС та Регламенту (ЄС) №715/2009. 

Директива 2009/73/ЄС встановлює базові принципи і правила функціонування 

ринку газу для держав – членів ЄС та членів Енергетичного Співтовариства, що 

ґрунтуються на принципі «забезпечення конкуренції там, де це є можливим». 

Передбачалося, що запланованого результату необхідно досягти шляхом 
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забезпечення юридичного розділення вертикально інтегрованих монополій, 

недискримінаційного доступу третіх сторін до систем транспортування та 

розподілу газу, забезпечення права споживачам вільно обирати постачальників 

та створення кращих стандартів захисту споживачів. Планувалося, що з 1 січня 

2012 р. мало відбутись повне відкриття ринку для комерційних споживачів, а з 1 

січня 2015 р. – для побутових. 

У вітчизняне законодавство положення Директиви 2009/73/ЄС мали бути 

запроваджені не пізніше 1 січня 2015 р. Однак слід зазначити, що положення 

статті 9(1) щодо відокремлення власників від операторів передавальних систем 

(транспортування газу) мали бути запроваджені до 1 червня 2016 р. 

Імплементація статті 9 щодо можливості застосування винятків із моделі 

відокремлення було перенесена на 1 червня 2017 р. Також на цю дату 

передбачалося впровадження положень, що визначені у статті 11 стосовно 

механізму сертифікації власників систем транспортування газу (системних 

операторів), якщо вони походять з третіх країн. 

Натомість імплементація задекларованих змін фактично була заблокована 

аж до моменту встановлення Революцією Гідності вже безповоротного вектора 

євроінтеграції України. Підписання та набуття чинності Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС надало новий імпульс лібералізації ринків природних 

монополій електроенергії та природного газу. 

Для вирішення питань реформування ринку природного газу у напрямі 

створення дійсно реального конкурентного середовища та адаптації 

національного законодавства до останніх змін у європейських директивах та 

регламентах було ухвалено Закон України «Про ринок природного газу» від 

09.04.2015 № 329-VIII [203], який набрав чинності 1 жовтня 2015 р. Ухвалення 

цього правового акту знаменувало собою новий етап довготривалих реформ 

вітчизняного ринку природного газу вже у контексті інтеграції України в 

європейський енергетичний простір. 
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Наступним кроком у реформуванні ринку газу можна вважати ухвалення 
двох доповнюючих законопроектів до вже ухваленого Закону України «Про 
ринок природного газу». Так наприкінці 2015 р. було ухвалено Закон України 
№ 812-VIII [204] та на початку 2016 р. – Закон України № 994-VIII [205], що 
узгодили норми нового закону про ринок природного газу з нормами 
Податкового та Митного кодексів України. Ці закони створили необхідні умови 
для функціонування нової моделі ринку природного газу та забезпечення 
розрахунків підприємств енергетичної галузі. Серед нововведень важливими 
стали: порядок здійснення митного контролю та оформлення за операціями 
зустрічних потоків природного газу, балансуючих обсягів природного газу; 
встановлення правил виникнення податкових зобов’язань для платників 
податків, які постачають природний газ, надають послуги з його 
транспортування або розподілу у складі комунальних послуг. 

З метою повної адаптації до вимог ЄС законодавство України потребує 

ухвалення значної кількості підзаконних актів, зокрема: Положення про 

спеціальні обов’язки; Порядок проведення розрахунків за спожитий природний 

газ; Порядок проведення конкурсу на постачальника «останньої надії»; Порядок 

створення страхового запасу газу; Порядок проведення незалежної експертизи 

вихідних даних на відповідність діючим стандартам, нормам та правилам; 

Правила користування державними газорозподільними системами. 

У 2015–2017 рр. Міненерговуглепромом було затверджено ряд важливих 

документів стосовно реформування газового ринку. Серед них важливими 

стали правила про безпеку постачання природного газу, класифікацію основних 

ризиків щодо безпеки постачання природного газу, заходи, необхідні для 

зменшення впливу виявлених ризиків, а також порядок звітування суб’єктами 

ринку природного газу. До того ж профільне міністерство затвердило 

Національний план дій щодо підготовки та реагування на кризову ситуацію з 

надходженням природного газу, який визначає: 1) рівні кризової ситуації; 2) 

систему заходів реагування; 3) обов’язки, завдання суб’єктів владних 

повноважень та суб’єктів ринку на кожному рівні кризової ситуації; 4) 

механізми міжнародної співпраці. 
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Нова фаза реформи потребувала системної та скоординованої роботи 

усіх гілок влади. Перші кроки з реалізації норм закону «Про ринок природного 

газу» можна умовно поділити на три групи: перша – це запровадження умов 

для збільшення власного видобутку газу; друга – реформування структури 

ринку, третя – реформування системи ціноутворення на ринку. 

Стовно першого напряму уряд ініціював ряд важливих ініціатив, 

спрямованих на дерегуляцію сфери газовидобутку. Зокрема, передбачалося 

удосконалення процедури відведення земельних ділянок для розвідувальних 

робіт і буріння, спрощення процедури введення родовищ у розробку, 

скасування гірничого відводу і виключення об’єктів нафтогазової галузі з 

переліку об’єктів містобудівної діяльності. В результаті термін уведення 

родовищ у розробку повинен скоротитися до декількох місяців. Другий 

важливий законопроект спрямований на створення стимулюючого 

податкового режиму. Встановлення ставки ренти в 12% для нових свердловин 

дасть змогу збільшити обсяги буріння та залучити іноземних інвесторів (до 

цього часу ставка ренти на газ в Україні (29%) була значно вища, ніж в 

Європі, де середній показник – 12%). У 2017 р. було ухвалено закон про 

децентралізацію ренти [206], відповідно до якого місцеві бюджети отримують 

5% ренти від видобутку вуглеводнів. Поряд із Законом України «Про 

забезпечення прозорості у видобувних галузях» [207] це допоможе поліпшити 

відносини компаній з місцевою владою. 

Наступним кроком є оновлення законодавства України про надра. Робоча 

група при Мінприроди розробляє зміни до ряду нормативно-правових актів, які 

регламентують користування надрами. Одне з важливих питань для інвесторів 

– можливість отримувати спрощений цифровий доступ до вторинної 

геологічної інформації в режимі реального часу. Газовидобувні компанії почали 

шукати нові форми організації бізнесу, зокрема, варіант роботи на умовах 

production enhancement contract для відновлення роботи свердловин або 

співробітництво в рамках міжнародної практики drilling club (спільна оренда 

обладнання або залучення бурового підрядника). 
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Стосовно зміни корпоративної структури ринку можна відзначити таке. 

1. Відбулося юридичне розділення облгазів на постачальні компанії 

(постачальники, на яких покладено спеціальні зобов’язання (ПСО-

постачальники) та операторів газорозподільних мереж. Проте це поки що не 

зумовило появу реальної конкуренції на ринку природного газу. Зокрема, 

споживачі фактично позбавлені можливості змінювати постачальника, 

оскільки укладення окремих договорів на постачання та розподіл газу 

неможливе без розділення рахунків на плату за газ як товар і абонентську 

плату за підключення до потужності розподільних мереж. Причина в тому, що 

Мінюст відмовляється реєструвати постанову НКРЕКП про затвердження 

Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу газу, а 

Кабінет Міністрів України не визначив закупівельну ціну газу як товару для 

побутових споживачів. 

Питання запровадження абонентської плати за приєднання до 

газорозподільних мереж заслуговує окремої уваги. У згаданій постанові 

НКРЕКП ця складова взагалі випала зі складу кінцевої ціни. Зазвичай основний 

обсяг газу реалізується в опалювальний період. Якщо плату за обслуговування 

газорозподільних систем (ГРС) включено у вартість самого газу, то 

газорозподільні компанії (облгази) одержують ці гроші тільки в зимовий 

період. Але обслуговування мережі відбувається протягом усього року і 

потребує відповідних експлуатаційних витрат. Права власності на ГРС при 

цьому мають другорядне значення. Відповідно до європейського досвіду 

кінцева ціна включає окрему складову, пов’язану з обслуговуванням мереж. 

Спробу вирішити це питання здійснила у квітні 2017 р. НКРЕКП. Відповідна 

постанова, що виглядала як спроба підвищення ціни на газ на абонентську 

складову, зустріла широкий супротив у суспільстві та була скасована. 

2. Розпочато процес анбандлінгу ПАТ «НАК «Нафтогаз України». 

Затверджено план реформування корпоративного управління для всієї компанії. 

Реформа передбачає, що систему корпоративного управління компанії буде 
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змінено з огляду на кращі міжнародні стандарти корпоративного управління 

(зокрема, йдеться про стандарти ОЕСР). Постановою КМ України від 14.12. 

2016 р. № 1044 [208] було затверджено новий статут Публічного акціонерного 

товариства «Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”» та 

Положення про її Наглядову раду. 

Організаційна схема компанії має вигляд, що представлено на рис. 3.9. З 

кінця 2016 р. розпочався процес створення нових керівних органів компанії, 

зокрема, було сформовано Наглядову раду із залученням іноземних 

представників. Відповідно до європейської практики розмежування діяльності з 

транзиту, постачання та збуту на ринках електроенергії та природного газу уряд 

України прийняв рішення про реорганізацію дочірніх компаній ПАТ «НАК 

"Нафтогаз України"» в окремі компанії, тим самим демонструючи готовність до 

реформування нафтогазового сектору у руслі європейської політики. 

Постановою КМУ від 01.07.2016 р. № 496 «Про відокремлення діяльності 

з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу» [209] 

передбачено відокремлення діяльності з транспортування та зберігання газу від 

інших видів діяльності НАК «Нафтогаз України» шляхом створення двох нових 

акціонерних товариств: «Магістральні газопроводи України», якому 

належатиме ГТС, та «Підземні газосховища України», якому належатимуть 

ПСГ. 29 вересня 2017 р. ПАТ «НАК "Нафтогаз України"», якому належить 

100% акцій «Укртрансгазу», погодив із Секретаріатом Енергетичного 

співтовариства проведення внутрішньої реорганізації «Укртрансгазу», 

створення структурної філії «Оператор ГТС України». Разом з тим процес 

анбандлінгу компанії потребує прискорення. На думку експертів, затягування 

процесу відділення ГТС пов’язане з тим, що триває боротьба за використання 

доходів за транзит природного газу. 
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Рис. 3.9. Організаційна схема ПАТ «НАК “Нафтогаз України”» 

(2018 р.) 
Джерело: ПАТ «НАК «Нафтогаз України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.naftogaz.com 

 

З метою спростування заяв щодо монопольного становища НАК «Нафтогаз 

України» опублікувала наприкінці 2017 р. дослідження із застосуванням 

стандартних у ЄС економічних тестів (зокрема SSNIP-тесту та тесту «Pivotal 

Supplier») [210]. Результати дослідження свідчать про те, що компанія з кінця 

2014 р. не займала монопольного становища на ринку газу внаслідок інтеграції 

оптового українського ринку та ринків газу ЄС. Однак аналітичний звіт 

встановлює об’єктом дослідження спільний ринок Україна – ЄС. Зазначається, 

що внаслідок інтеграції українського та європейського оптового ринків газу 

релевантним ринком для визначення наявності у компанії домінуючого 

(монопольного) становища є європейський оптовий ринок газу і що ПАТ «НАК 

http://www.naftogaz.com/
http://www.naftogaz.com/files/Information/NAK-Monopoly-Research.pdf
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“Нафтогаз України”» вже не займає домінуючого становища на ринку газу. 

Вільні потужності на вході в ГТС України доступні для будь-яких 

постачальників. На кінець 2017 р. понад 50 компаній імпортували в Україну 

природний газ, понад 350 компаній отримали ліцензії на постачання газу. В 

Україні працюють великі міжнародні трейдери, які оперують значними 

обсягами газу, а також великі національні видобувні компанії. Результати 

дослідження ПАТ «НАК “Нафтогаз України”» направив до Антимонопольного 

комітету України (АМКУ). 

Натомість АМКУ визначив існуючі бар’єри для розвитку конкуренції на 

ринку природного газу окремо для оптового та роздрібного сегментів [211]. На 

оптовому ринку це: отримання ПАТ «НАК “Нафтогаз України”» переваг у 

вигляді звільнення від оподаткування операцій із увезення на митну територію 

України природного газу; наявність корпоративних відносин між ПАТ «НАК 

“Нафтогаз України”» та суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність 

на суміжних ринках; суміщення виконання ПАТ «НАК “Нафтогаз України”» 

функцій постачальника із спеціальними обов’язками (ПСО) та здійснення 

діяльності на оптовому ринку. На ринку постачання природного газу названо 

такі перешкоди, як: недосконалий механізм компенсації субсидій учасникам 

ринку; покладення спеціальних обов’язків на обмежене коло суб’єктів 

господарювання та відсутність критеріїв для залучення інших суб’єктів 

господарювання для виконання таких обов’язків; неможливість відкриття 

незалежними постачальниками в уповноваженому банку рахунку зі 

спеціальним режимом використання. 

За даними АМКУ, станом на 2016 р. ПАТ «НАК “Нафтогаз України”» 

займав 80% у сфері видобутку природного газу та 74% – імпорту (хоча за 

даними ПАТ «НАК “Нафтогаз України”» його частка в імпорті з 2011 р. 

постійно зменшувалася і у 2016 р. становила вже 33% (рис. 3.10). На оптовому 

ринку природного газу сукупна частка ПАТ «НАК “Нафтогаз України”», за 

оцінкою АМКУ, становила 78%. 
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Рис. 3.10. Споживання та імпорт природного газу в Україну, млрд куб. м 
Джерело: ПАТ «НАК «Нафтогаз України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.naftogaz.com 

З 2015 р. ПАТ «НАК “Нафтогаз України”» через ПАТ «Укртрансгаз» 

(оператора газотранспортної системи країни) було організовано реверсне 

постачання газу від європейських країн, що дозволило суттєво зменшити 

залежність України від імпорту російського газу. Хоча реверсні поставки з 

країн ЄС в Україну розпочалися ще в 2012 р., істотний розвиток цей напрям 

одержав саме у 2014–2015 рр., після призупинення постачань з Росії [212]. 

Примітно, що реверсні потоки були організовані на основі стандартних 

європейських практик. Зокрема, адаптація національного законодавства в частині 

правил торгівлі газом дала компанії змогу використовувати стандартні контракти 

на поставку газу типу EFET (European Federation of Energy Traders – Європейської 

федерації енерготрейдерів) при закупівлі газу в ЄС. Загалом ринок поставок газу з 

Європи є цілком лібералізованим, із більш ніж 10 європейськими трейдерами, що 

пропонують газ, та близько 10 українськими імпортерами, які в окремі періоди 

зменшують частку ПАТ «НАК “Нафтогаз України”» у закупівлях до менш ніж 

20%. Одним із досягнень 2017 р. називається збільшення кількості імпортерів газу 

в Україну до 54 трейдерів. 
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Схема ринку природного газу у 2015–2017 рр. наведена на рис. 3.11. 

 

Рис. 3.11. Схема ринку природного газу в 2015–2017 рр. 
Джерело: АМКУ. 

 

Стосовно реформ системи ціноутворення можна виділити два напрями. 

1. Скасування державного регулювання цін на газ для комерційних 

споживачів, які отримали право вільно купувати газ у різних постачальників, 

домовляючись про ціну на комерційній основі. При цьому споживачі можуть 

отримувати знижки за обсяги поставки, за дотримання дисципліни платежів, 

умов оплати та ін., так як це, наприклад, пропонує своїм потенційним покупцям 

НАК «Нафтогаз» через механізм цінових пропозицій. 

2. Приведення регульованих цін на газ для населення та 

теплопостачальних компаній до рівня паритету з цінами імпортного газу. 

Очікується, що такий крок призведе до появи нових постачальників із-за 

кордону в регульованому сегменті ринку, зменшить частку корупційних 

операцій (перепродаж «дешевого» газу для населення промисловим 

споживачам), а також надасть необхідних ресурсів для розвитку внутрішнього 

видобутку газу та фінансування державної програми субсидій. 
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 Механізм формування ціни на газ був встановлений постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.04.2016 р. № 315 «Про затвердження Положення про 

покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу (відносини у перехідний період)" [213]. Фактично уряд до 

переходу на ринкове ціноутворення запровадив формулу розрахунку ціни на газ. 

Більшість експертів ринку дотримуються думки, що «в умовах відсутності 

в Україні хоч трохи розвиненого хабу, механізму позабіржової/біржової 

реалізації газу, віртуального торгового пункту ініціатива зі створення якогось 

орієнтира референтних цін в Україні є доцільною як з погляду недопущення 

цінового волюнтаризму видобувних компаній в Україні, так і у зв’язку з 

необхідністю маркетингових оцінок цін європейських і російського 

постачальників природного газу» [214]. 

Натомість, при більш детальному ознайомленні звертається увага на 

можливі ризики щодо маніпулювання параметрами формули, зокрема стосовно: 

валютного перерахунку; перетворення енергетичних одиниць в об’ємні через 

різні стандарти при міжнародній торгівлі; врахування теплотворної здатності 

газу через різні характеристики чисто російського газу, що заходить до Європи, 

та суміші європейського газу, який надходить в Україну. Експерти 

висловлюють також інші зауваження, які можуть викривлювати реальні 

складові ціни на газ, зокрема: прозорості та чіткого визначення параметрів 

формули, у тому числі прогнозних; періодичності перегляду регульованих цін з 

урахуванням тривалості опалювального сезону; обґрунтування тарифів 

транскордонних пунктів на «вхід» в Україну зі Словаччини. І зрештою, 

представлена формула не містить жодного параметра для природного газу 

власного видобутку (у 2017 р. – 20,8 млрд куб. м), який не потребує витрат на 

транспортування від європейського газового хабу. Натомість собівартість 

видобутку вітчизняного природного газу становила у 2018 році за даними 

компанії «Укргазвидобування» від 180 до 250 дол. США за тис. куб. м. 
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Унаслідок запровадження формульного ціноутворення тарифи на 

природний газ для кінцевих споживачів одразу зросли більш ніж удвічі (табл. 

3.1). Загалом, упродовж 2013–2018 рр. відбулося збільшення цін на природний 

газ для населення у 6,5 разів (у гривневому еквіваленті). У доларовому 

обчисленні збільшення сталося майже у 2 рази – зі 163 до 307 дол. США за тис. 

куб. м. ( рис. 3.12). 

 

Таблиця 3.1 

Ціни на природний газ ресурсу ПАТ «НАК “Нафтогаз України”» 

 
Примітка: за даними ПАТ «Укргазвидобування» собівартість газу власного видобутку в 
2017 р. становила 2 926 грн за тис. куб. м, з яких лише податки – 65%. 

Джерело: ПАТ «НАК “Нафтогаз України”» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://naftogaz.com/files/Dostup/Dynamika-ciny-2010-2017-TKE.pdf 

 

 

http://naftogaz.com/files/Dostup/Dynamika-ciny-2010-2017-TKE.pdf
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Рис. 3.12. Базова ціна на природний газ в 2018р. та 2019 р. 
Джерело: побудовано за даними АТ «Укртрансгаз» Тарифи та ціни. АТ «Укртрансгаз». 

URL:http://utg.ua/utg/business-info/price-tariffs.html 

 

Для порівняння ціна на газ для населення в Польщі становить близько 12 

000 грн/тис. куб. м, що вдвічі більше, ніж в Україні. Це при тому, що середня 

заробітна плата у Польщі перевищує аналогічний показник України в чотири 

рази (рис. 3.13).  З 1.11.2018 р. ціна газу для населення була підвищена ще на 

23,5% - до 8 590 грн/тис. куб. м. Проте навіть таке підвищення тарифів не 

призвело до радикального скорочення споживання природного газу. 

Таким чином, без усунення цінових диспропорцій і спотвореної системи 

платежів поряд із запровадженням економічних механізмів управління попитом 

неможливо забезпечити ефективне функціонування будь-якого ринку, 

включаючи і ринок природного газу. А відтак, і створити дійсно дієві цінові 

сигнали та механізми реалізації політики енергоефективності не лише у секторі 

житлово-комунального господарства, а й в економіці загалом [215, 216]. 
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Рис. 3.13. Співвідношення цін на газ та доходів населення у 2017 р. 
Джерело: складено за даними: Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu; IMF [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.imf.org/external/datamapper 

 

Співпраця уряду України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) , 

яка формалізується у положеннях відповідного спільного Меморандуму  

пов’язана з питанням приведення цін (тарифів) на енергоресурси до 

економічно обґрунтованого рівня, що встановлюється ринковими 

відносинами [217]. Така позиція МВФ обумовлена глобальною політикою 

міжнародних фінансових інституцій щодо зменшення енергетичних субсидій 

у всіх країнах, особливо тих, що перебувають на стадії розвитку. Зокрема, 

надання кредитних траншів Україні поставлено в залежність від  виконання 

вимог щодо приведення внутрішніх цін на природний газ до рівня повного 

відшкодування його вартості за цінами імпортного паритету . Крім того, 

відповідно до Технічного меморандуму про взаєморозуміння уряд погодився 

на коригування ціни на газ внутрішнього видобутку з тим, аби його ціна була 

паритетною до ціни імпортованого газу. 
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Поступова ліквідація енергетичних субсидій в України не викликає 

сумнівів, адже за обсягом енергетичних субсидій Україна входить до 25 країн 

світу з їх найбільшим рівнем (рис. 3.14). Близько третини з усього обсягу 

енергетичних субсидій припадає на електроенергію. 

 

Рис. 3.14. Енергетичні субсидії в країнах з їх найбільшими обсягами  
Джерело: World Energy Outlook 2011, IEA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo2011_web.pdf 
 

Діапазон енергетичних субсидій в Україні оцінюється міжнародними 
експертами на рівні від 8 до 13 млрд дол. США, загальний рівень яких, за 
даними МВФ, перебуває на рівні у 7,5% ВВП. Обсяги енергетичних субсидій 
розраховуються як сума витрат бюджету на пільгове оподаткування та 
бюджетних видатків за програмною класифікацією. Як показують 
розрахунки за методикою МЕА, сукупні обсяги споживчих субсидій на газ 
перевищили 98,3 млрд грн. Якщо ж до них додати 34,3 млрд грн перехресних 
субсидій в електроенергетиці, отримаємо 132,6 млрд грн  [218]. Податкові 
пільги та державні цільові програми в енергетиці можна віднести до 
опосередкованих форм субсидування. З 2017 р. уряд перейшов до прямих  

субсидій населенню на енергоспоживання. 
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Емпірично доведено, що залежність між платіжною дисципліною 

населення та часткою витрат на енергію у сукупних витратах домогосподарств 

має форму спадаючого крила (рис. 3.15) [219]. До цього ж класу функцій 

відносяться функції збирання податків за їх ставкою. Іншими словами, 

постачальник енергії перетнувши певний ціновий поріг не отримує більше 

додаткового доходу від підвищення ціни [220]. 

 

 

Рис. 3.15. «Крило» залежності рівня оплати від частки витрат на 
ЖКП у сукупних доходах домогосподарств 

Джерело: Башмаков И. Опыт оценки параметров ценовой эластичности спроса на 
энергию. URL : http://journal.esco.co.ua/2009_8/art101.pdf 

 

У період 2000–2009 рр. частка витрат домогосподарств на ЖКП у їх 

сукупних витратах коливалась у діапазоні 5–7%. У 2017 р. на утримання житла, 

воду, електроенергію, газ та інші види палива пересічне домогосподарство 

України витрачало вже 17% свого бюджету (табл. 3.2.). Тобто ситуація досягла 

другого критичного порогу, за яким настає криза неплатежів. Не в останню чергу 

на формування заборгованості населення за ЖКП впливає рівень заборгованості 

по виплаті заробітної плати. 
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Таблиця 3.2. 

Структура щомісячних сукупних витрат домогосподарств України 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сукупні витрати, грн 3073 3458 3592 3820 4049 4952 5720 6903 

Структура витрат відсотків 

Продукти харчування  51,6 51,3 50,1 50,1 51,1 51,9 53,1 51,9 

Житло, вода, електроенергія, 
природний газ  

9,2 9,6 9,9 9,5 9,4 11,7 16,0 17,0 

Інші витрати 39,2 39,1 40,0 40,4 39,5 36,4 30,9 31,1 
Джерело: дані Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Отже, спостерігається тенденція зменшення рівня оплати за спожиті 

ЖКП. Те, що завдяки субсидіям населення показує майже стовідсотковий 

рівень оплати заборгованості перед енергопостачальниками фактично означає 

перенесення номінального боргу з домогосподарств на державний бюджет 

країни. Емпіричні спостереження показують, що у разі перевищення сукупної 

частки витрат на ЖКП понад 20% від сукупних доходів домогосподарств, 

рівень сплати починає стрімко падати, що врешті-решт призводить до кризи 

неплатежів по всьому ланцюгу системи енергозабезпечення [221]. 

Існує думка, що монетизація «житлових субсидій» призведе до активації 

населення до заходів з енергоощадності. Урядом прийнято рішення про 

монетизацію субсидій лише тим домогосподарствам, які у попередні періоди 

досягли економії енергоспоживання. Звернемо увагу, що за даними Держстату, 

житловий фонд в Україні становить близько 1 млрд кв. м, майже половина з 

якого – застаріле житло. За експертними оцінками, на тепломодернізацію 1 кв. 

м необхідно близько 200 дол. США. Тобто загальний обсяг ринку 

тепломодернізації становить 100 млрд дол. США. Отже, якщо навіть увесь 

обсяг субсидій у розмірі 2,5 млрд дол. США спрямувати на програму 

тепломодернізації, її можна реалізувати лише упродовж 40(!) років. 
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3.4. Формування конкурентної моделі ринку електричної енергії  
Між ринками природного газу та електроенергії є багато чого спільного, 

проте є принципові відмінності, що так чи інакше впливають на особливості 

реформування. Обидва ринки відносяться до ринків природних монополій у 

сфері енергетики (окремі сектори газо- та електропостачання), оскільки 

жорстко пов’язані із наявністю необхідної мережевої інфраструктури доставки 

енергоносіїв до споживачів. Використовуючи природний газ та/або 

електроенергію, споживач одночасно сплачує вартість енергоносія як товару 

(вартість видобутку природного газу та/або виробництва електроенергії), а 

також вартість послуги щодо його доставки (вартість капітальних та 

експлуатаційних витрат на обслуговування газопроводів та електромереж). 

Здебільшого споживачі навіть не усвідомлюють цей факт через єдиний 

рахунок, в якому ці складові, як правило, не завжди розмежовуються. Як 

природний газ, так і електроенергія є енергоносіями, що передають певну 

кількість енергії, що може бути обчислена та порівняна за коефіцієнтами 

теплотворної спроможності. Ще одна спільна характеристика цих енергоносіїв 

полягає в їх екологічній прийнятності у сфері споживання (хоча це і не завжди 

стосується сфери видобутку/виробництва). 

Відмінності між ринками цих енергоносіїв є ще більшими. 

По-перше, природний газ є первинним енергоносієм (природно створеним 

ресурсом Землі), а електроенергія є вторинним енергоносієм (штучно 

створеним людиною). 

По-друге, існує суттєва розбіжність у формуванні цін. Вартість 

природного газу залежить переважно від складності геологічних умов 

видобутку, вартості технологій видобутку та витратами на розбудову 

інфраструктури (які у свою чергу залежать від відстані транспортування). Все 

це для кінцевого споживача з урахуванням необхідної окупності інвестицій 

виражається формулою «Витрати+». Саме ця формула була домінуючою у 

дореформаторську епоху, коригування якої (в частині витрат видобутку – 

ліцензуванням та рентною політикою, в частині доданої вартості – 
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встановленням граничної норми прибутку) було віднесено до функцій 

регулювання. Але зрештою стало зрозумілим, що коригування «провалів 

ринку» не завжди ефективно компенсується державним втручанням 

(регулюванням), оскільки державна політика також має свої «провали». 

Іншою детермінантою ціни на природний газ через високу 

взаємозамінність органічної формули є світові ціни на нафту. Практика 

встановлення цін на газ із прив’язкою до нафтових котирувань як альтернатива 

двостороннім політичним домовленостям (особливо під час Третьої світової 

енергетичної кризи 2000–2014 рр.) була покликана нівелювати відмінності 

просторової диференціації газотранспортної інфраструктури. З нашої точки 

зору, така практика була застосована як контраверсійне рішення, яке викликане 

небажанням газопостачальних країн ратифікувати Транзитний протокол до 

Енергетичної хартії. Довгострокові контракти з прив’язкою до цін на нафту в 

епоху їх піднесення у першій декаді XX ст. стали головною формою укладання 

угод з європейськими країнами для Росії та Алжиру. Розглянуті нами раніше 

фактори формування світових цін на нафту показують, що їх динаміка 

обумовлена складним симбіозом геополітичних, економічних, соціальних і 

технологічних чинників, комбінацію яких навіть у середньостроковій 

перспективі передбачити майже неможливо, незважаючи на численні моделі та 

прогностичні дослідження. 

Ціни на ринку електроенергії, на відміну від цін на природний газ, 

формуються за ще більш складною процедурою, оскільки визначаються 

симбіозом детермінант кон’юнктури та цінами більш широкого кола ринків 

первинних енергоносіїв (енергоресурсів), так званого «паливного кошика». 

Звернемо увагу, що вартість розбудови мережевої інфраструктури ринку 

електроенергії, враховуючи як технологічні, так і просторові характеристики, є 

набагато дешевшою, ніж розбудова систем газопостачання, особливо тих, що 

прокладаються підводними шляхами. Таким чином, у структурі собівартості 

виробництва електроенергії домінуючу частку займає паливна складова. 

Широкий діапазон коливання паливної складової (50–80%) обумовлений 
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великими відмінностями у ринкових цінах на паливо залежно від його типу, 

теплотворної спроможності, транспортних витрат. На тих електростанціях, де 

паливна складова займає незначну частку у собівартості (АЕС, ГЕС), 

домінуючу позицію займають амортизаційні витрати (20–80%), що у свою 

чергу обумовлено їх відносно високою капіталомісткістю. Ціни на 

електроенергію, також як ціни на природний газ перебувають у параболічній 

залежності від рівня добробуту населення (рис. 3.16). 

 

 

Рис. 3.16. Залежність ціни на електроенергію  
та добробуту населення у європейських країнах (2017 р.)  

Джерело: складено за даними: Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_price_statistics; IMF 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/datamapper 
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По-третє, між ринками природного газу та електроенергії існує істотна 

різниця щодо можливостей акумулювання (зберігання) енергії відповідного 

енергоносія, що значно впливає на кон’юнктуру ринку будь-якого товару. 

Сучасні можливості акумулювання електроенергії є вкрай обмеженими, щоб 

суттєво впливати на кон’юнктуру ринку електроенергії. На відміну від 

електроенергії природний газ може бути акумульований у більш дешевший та 

зручний спосіб, починаючи від зберігання у підземних газосховищах і до 

технологій його перетворення з газоподібного стану до вигляду скрапленого 

(зрідженого) газу (СПГ), транспортування якого та подальша регазифікація 

може бути здійснена у міжконтинентальних масштабах. Тож наявність такої 

інфраструктури (підземних сховищ газу, танкерів-метановозів, СПГ-терміналів) 

створює додаткові порівняльні переваги для національних (регіональних) 

ринків. Тобто ринок електроенергії є менш глобалізованим, ніж ринок 

природного газу, який віднесений експертами до типу ринків регіонального 

характеру. Між тим, вартість електроенергії як універсального носія енергії, 

враховуючи тенденції розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, формує довгострокову детермінанту конкурентоспроможності 

основних стратегічних гравців світового ринку. 

Основним напрямом ринкових реформ в електроенергетиці України з 

1994 р. став процес формування Оптового ринку електричної енергії (ОРЕ). 

Необхідність реструктуризації галузі була обумовлена кризовою ситуацією з 

енергопостачанням в Україні на той період, хоча світовий досвід показує, що 

лібералізація енергоринку відбувається, як правило, лише за умови існування 

достатньої кількості конкурентоспроможних продуктів у секторі кінцевого 

енергоспоживання. Запровадження ринкових відносин у сфері 

електроенергетики України відбувалося в умовах бартеризації та неплатежів, а 

функцію взаєморозрахунків виконували вексельні платежі. Енергосистема 

країни перебувала на межі розділення на окремі «енергетичні острови». 

Запровадження ринку електроенергії в Україні стало найбільшим 

інноваційнним проєктом на теренах континентальної Європи. 
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Перш ніж оцінити прогрес реформ у сфері електропостачання України, 
розглянемо особливості процесу лібералізації ринку електроенергії у країнах 
ЄС (див.  [2, С. 270-278]). Піонером у цьому процесі стала Велика Британія, в 
якій дерегуляція ринку електроенергії розпочалася з початку 90-х років XX ст. 
Саме британська модель ринку електроенергії, яка була організована за 
принципом «пулу», була обрана за зразок при формуванні ринку електроенергії 
в Україні у 1994 р. Приклад Великої Британії, де після лібералізації ринку 
відбулося зменшення цін для промислових споживачів, остаточно переконав 
єврокомісарів у необхідності дерегуляції та створення єдиного європейського 
ринку з достатньою для реальної конкуренції кількістю гравців.  

Уперше концепція масштабних реформ ринків електроенергії та газу на 

теренах ЄС була оприлюднена ще в 1988 р. Головною метою перетворень була 

лібералізація та інтеграція ринків, тобто створення Єдиного європейського ринку 

електроенергії та газу з високим рівнем конкуренції. Наслідком таких реформ 

мало стати вирівнювання цін та умов конкурентоспроможності щодо 

енергетичних витрат для європейських компаній, загальне зниження тарифів на 

енергоносії в усіх країнах ЄС. 

Однак реальні дії розпочалися лише десятиліття потому, з ухваленням 

першої електричної (1996 р.) і першої газової (1998 р.) директив ЄС. 

Руйнування монопольної структури ринків передбачалося здійснити за рахунок 

поділу функцій видобутку/генерації, транспортування і розподілу 

(«анбандлінгу»). Поділ функцій спочатку розглядався в декількох варіантах: 

поділ прав власності, юридичний поділ, поділ менеджменту та бухгалтерського 

обліку. На переконання Єврокомісії, емпіричний досвід однозначно засвідчив, 

що юридичний поділ не в змозі забезпечити рівні умови для незалежних 

виробників, стримує розвиток конкуренції на ринках газу та електроенергії і 

тим самим перешкоджає досягненню головної мети реформи – зниженню цін на 

енергоносії для кінцевого споживача. Сформульована в Третьому енергопакеті 

пропозиція щодо обов’язковості поділу власності зустріла жорсткий опір ряду 

країн ЄС. З іншого боку, в ЄС сформувалася група прихильників поділу 
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власності. Підсумковий текст Третього енергопакета відображав певний 

компроміс. У частині поділу виробництва/видобутку і транспортування 

держави-члени мають право вибирати повне розділення власності або один з 

двох варіантів юридичного поділу: 1) незалежний транспортний оператор 

(independent transmission operator); 2) незалежний системний оператор 

(independent system operator).  

У ході імплементації законодавства ЄС на національному рівні постійно 

виникають труднощі. У числі основних проблем Єврокомісія зазначила такі, що 

стосувалися перш за все недостатності заходів із розділення функцій, наявності 

випадків дискримінації при забезпеченні доступу до мереж, недостатності 

повноваженнь національних регуляторів, високі бар’єри входу на ринок. Якщо 

у 2006 р. висновки Європейського суду про неякісну імплементацію 

євродиректив у національне право були зроблені стосовно восьми країн, то у 

2010 р. вони стосувалися вже двадцяти країн, особливо в частині невиконання 

ними регламентів транскордонних поставок електроенергії і природного газу. 

Попередні результати лібералізації ринків електроенергії та газу в ЄС 

трактуються неоднозначно. Зауважимо, що в електроенергетиці ступінь 

конкуренції через ряд об’єктивних причин дещо вищий, ніж у газовій галузі. 

Головне, що реформа повинна була принести кінцевому споживачу, – це 

можливість вільно обирати постачальника, що пропонує електроенергію за 

більш дешевими цінами. Формально споживачі всіх країн ЄС отримали таке 

право у 2007 р., але лише деякі скористувалися цим правом на практиці. У 2008 

р. частка споживачів, які змінили постачальника, була відносно високою лише у 

Великій Британії – 19,9% та Швеції – 9,2%, тобто там, де розвиток ринкових 

відносин уже набрав стрімких обертів незалежно від політики ЄС. Решта країн 

ЄС мала відповідний показник у діапазоні від 0 до 1%. Серед великого бізнесу 

частка споживачів, що змінили постачальника, вища. Але і цей показник станом 

на 2017 р. в дев’яти країнах ЄС перебував в діапазоні від 0 до 4% . Якщо вважати 

свідченням розвиненого конкурентного ринку рівень у 10%, то показники 

переважної кількості країн ЄС виглядають дуже поміркованими. 
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 Серед факторів, що ускладнюють процес зміни постачальників, слід 

виділити недолік інформації, адміністративні бар’єри, а також відсутність 

конкурентних пропозицій постачальників. Після ухвалення Третього 

енергопакета ЄС кількість переключень почала збільшуватися і поступово 

стабілізувалася на рівні 5–6% для побутових та 15–16% для промислових 

споживачів (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17. Частка споживачів, що змінили постачальника 

на ринку електроенергії ЄС 

Джерело: Retail Markets Monitoring Report CEER Report Ref: C17-MMR-83-02 21 

November 2017. 
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Формування правової системи функціонування та регулювання ринку 

електроенергії розпочалося з ухвалення Закону України «Про 

електроенергетику» від 16.10.1997 р. № 575/97-ВР [222] як необхідного 

нормативно-правового акта впровадження моделі оптового ринку 

електричної енергії. Законом було встановлено, що об’єкти 

електроенергетики можуть перебувати у різних формах власності. Не 

підлягало приватизації майно, що забезпечує цілісність об’єднаної 

енергетичної системи України (ОЕС) та централізоване диспетчерське 

(оперативно-технологічне) управління, магістральні і міждержавні 

електричні мережі, а також майно наукових установ. 

За основу українського варіанта ОРЕ, як зазначено раніше, була обрана 

модель електроенергетичного ринку Великої Британії. Стартова 

організаційна структура ринку схематично наведена на рис. 3.18. Базові 

генеруючі електроенергетичні потужності (великі електростанції) 

організаційно були розмежовані на декілька державних компаній за типами 

генерації: чотири державні акціонерні енергогенеруючі компанії – на базі 

ТЕС та приватна ДТЕК; дві державні акціонерні енергогенеруючі компанії – 

на базі ГЕС (Дніпровський та Дністровський каскади); одна національна 

атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». 

Спеціалізоване ДП «Енергоринок», яке не підлягало приватизації, було 

створене на базі Національного диспетчерського центру (НДЦ) та регіональних 

диспетчерських центрів (РДЦ). Магістральні електричні мережі (від 220 кВт та 

вище) перейшли в управління державної компанії НЕК «Укренерго». Поставки 

енергії у регіонах почали здійснювати 27 обласних акціонерних 

енергопостачальних компанії, на балансі яких перебували розподільчі мережі 

та місцеві джерела енергії (обленерго). Державне регулювання ОРЕ (видача 

ліцензій, тарифний контроль, нормативно-правове забезпечення) почала 

здійснювати Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ, нині 

НКРЕКП), на яку були покладені також функції державного регулювання 

ринків газу, нафти та нафтопродуктів. 
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Головна мета створення ОРЕ – стимулювання конкуренції між окремими 

виробниками та постачальниками електроенергії за умови збереження 

цілісності енергосистеми країни і державного диспетчерського управління. 

Відповідно до цього завданням НКРЕ стало: 

– збалансування попиту та пропозиції в масштабах усієї енергосистеми; 

формування єдиної оптової ціни; формування резервів потужності, регулювання 

частоти струму, централізоване диспетчерське управління; 

– обов’язковий продаж усієї виробленої на електростанціях електричної 

енергії на Оптовому ринку (за винятком ТЕС обленерго); 

 – купівля електричної енергії постачальниками на ОРЕ здійснюється за 

оптовою ціною, що визначається як середньозважена ціна дешевої 

електроенергії ГЕС та АЕС і відносно дорогої електроенергії ТЕС; 

– єдиний спеціалізований розподільчий рахунок ОРЕ, на який надходять 

усі кошти, що перераховуються за електроенергію, і з якого, згідно з 

Інструкцією про використання коштів ОРЕ, за спеціальним алгоритмом 

перераховується на розрахункові рахунки енергогенеруючих компаній. 

Згідно з Концепцією функціонування та розвитку оптового ринку 

електричної енергії України (далі Концепція ОРЕ), схваленою постановою 

Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. № 1789 [223], удосконалення 

системи відносин на оптовому ринку електричної енергії передбачало 

поступовий перехід від діючої на той час системи шляхом її подальшої 

лібералізації до перспективної моделі повномасштабного конкурентного ринку, 

а саме: 

– ринок прямих товарних поставок електричної енергії на основі 

двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії між виробниками 

електричної енергії та постачальниками і споживачами (такі договори можуть 

укладатися як на біржі, так і на позабіржовому ринку); 

– балансуючий ринок електричної енергії; 

– ринок фінансових контрактів; 

– ринок допоміжних послуг. 
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Основні напрями реформування електроенергетики, які базувалися на 

Концепції ОРЕ, полягали в: удосконаленні управління електроенергетикою; 

структурному реформуванні галузі; удосконаленні системи та механізмів 

інвестування, особливо у напрямі використання НВДЕ; удосконаленні системи 

регулювання і формування тарифів на електричну та теплову енергію; 

формуванні нормативно-правового забезпечення реформування, 

функціонування і стратегічного розвитку галузі; стимулюванні 

енергозбереження і керування попитом на енергію. 

Підвищення ефективності управління в електроенергетичному секторі 

мало бути досягнуто шляхом: підвищення ефективності управління 

державними енергетичними компаніями через корпоратизацію й підвищення 

прозорості їх роботи; поетапної приватизації енергорозподільчих і теплових 

енергогенеруючих компаній з метою залучення приватних інвестицій у 

модернізацію потужностей, зокрема у скасуванні діючого на той час мораторію 

на приватизацію об’єктів енергетики; підготовки до приватизації 

енергопостачальних і теплових енергогенеруючих компаній на умовах 

залучення інвестицій у модернізацію потужностей. 

Незважаючи на схвалену Концепцію ОРЕ, темпи реалізації цієї реформи 

були надзвичайно повільні через необхідність здійснення попередньо низки 

структурних реформ, зокрема у суміжних галузях (вугільна галузь), надання 

дійсно незалежного статусу НКРЕ тощо. Заходи, передбачені Концепцією ОРЕ, 

мали бути здійснені у термін до 5 років. Але реалізація запланованих заходів у 

встановлений термін так і не відбулася. 

У 2004 р. відбулося відхилення від курсу лібералізації вітчизняного ринку 

електроенергії у зв’язку зі створенням державної монополії – НАК 

«Енергетична компанія України» (НАК «ЕКУ»), яка централізовано об’єднала 

активи генеруючих і дистрибуційних енергопідприємств країни. Це зумовило 

появу значних диспропорцій у ринковій структурі, оскільки фактично 

утворилася вертикально інтегрована структура, що монополізувала 

різнопрофільні та водночас взаємозалежні види діяльності в 
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електроенергетичній сфері. У власності НАК «ЕКУ» були консолідовані 

контрольні пакети акцій 10 генеруючих об’єктів, на які припадало 45% 

загальної встановленої потужності ОЕС України, а також державні частки 

(контролюючі або блокуючі пакети акцій) 21 з 27 обленерго, які закуповували в 

ОРЕ близько 70% обсягу електроенергії [224]. Особливості приватизації 

енергетичних активів України будуть розглянуті нами у наступному розділі. 

Зміна корпоративної структури та консолідація активів державної форми 

власності супроводжувалася поступовим запровадження системи двосторонніх 

договорів на купівлю електричної енергії між кінцевим споживачем для 

власних потреб і виробником, а також між постачальником і виробником. Під 

наглядом НКРЕ на цьому етапі поступово впроваджувалися елементи 

балансуючого ринку. Протягом 2004–2007 рр. в основному були забезпечені 

ключові організаційно-економічні умови для поступового впровадження 

системи двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії. Але 

проблеми залишилися, і стало зрозумілим, що вони можуть бути вирішені 

тільки за умови належного забезпечення подальшої організаційної, ресурсної та 

законодавчої підтримки процесу реформ. Ці питання відносилися вже більше 

до завдань стратегічного планування і звісно стали предметом жвавих дискусій 

під час розгляду першої редакції «Енергетичної стратегії України до 2030 

року», яка була затверджена у 2006 р. 

З метою реалізації положень Концепції ОРЕ наприкінці 2007 р. 

розпорядженням Кабінету Міністрів України було схвалено План заходів [225], 

у якому було визначено новий перелік етапів переходу від існуючої моделі ОРЕ 

до моделі ринку двосторонніх договорів з балансуючим ринком (1-й етап: 

2008–2009 рр., 2-й етап: 2010 р., 3-1 етап: 2011–2014 рр.). Проте реалізація і 

цього Плану заходів у зазначені терміни теж не відбулася. Лише у 2010 р. було 

здійснено окремі заходи першого етапу: розроблено проекти Правил ринку 

двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії, а також 

Положення про організацію та умови проведення аукціонів з продажу 

електричної енергії на ринку двосторонніх договорів. 
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У 2010 р. продаж електроенергії в ОРЕ здійснювали 70 виробників 

електроенергії, у тому числі ДП «НАЕК "Енергоатом"» (4 АЕС, одна ГАЕС та 

одна ГЕС), 5 компаній теплоенергетики (14 ТЕС), 2 компанії ГЕС, у тому числі 

ВАТ «Укргідроенерго», до складу якої входили 7 ГЕС та 2 ГАЕС, 27 

підприємств ТЕЦ та 35 підприємств, що виробляли електричну енергію з 

використанням ВДЕ.  

У цей період активної фази набули процеси злиття та поглинання 

енергетичних компаній, що поступово призвело до зростання частки 

приватної форми власності. На кінець 2013 р. сформувалася олігопольна 

структура ринку. Незважаючи на проведені реформи в електроенергетиці, 

модель ринку електроенергії України відзначалася високим ступенем 

монополізму та концентрації. В секторі генерації близько 80% всієї 

електроенергії в Україні стали виробляти лише три компанії: дві державні – 

НАЕК «Енергоатом» (близько 58%) та ПАТ «Укргідроденерго» (близько 8,6%) 

та приватна корпорація ДТЕК (близько 13,4%). Принципова та функціональна 

схеми ринку електроенергії у 2015–2017 рр. зображені на рис. 3.19 та 3.20. 

Підписавши Протокол про приєднання до Енергетичного 

Співтовариства у 2011 р. [226], Україна зобов’язалась застосовувати правила 

Другого енергетичного пакета ЄС, зокрема зобов’язання щодо імплементації 

положень Директиви 2003/54/ЄС та Регламенту (ЄС) №1228/2003. Адаптація 

національного законодавства до норм Другого енергетичного пакета ЄС 

розпочалася з 2013 р., коли було ухвалено Закон України «Про засади 

функціонування ринку електричної енергії України» [227]. Цим Законом 

України було імплементовано Директиву 2003/54/ЕС про загальні правила 

функціонування внутрішнього ринку електроенергії та Регламент 

№ 1228/2003 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі 

електричної енергії (Другий енергетичний пакет ЄС). Наказом 

Міненерговуглепрому від 26.02.2014 року № 227 затверджено План заходів з 

реалізації положень ухваленого Закону України. 
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Рис. 3.19. Діюча у 2015–2017 рр. модель ринку електричної енергії 
Джерело: Свободный рынок электроэнергии: призрак или реальность? 

(Инфографика). URL: http://hubs.ua/economy/svobodny-j-ry-nok-elektroenergii-prizrak-ili-real-

nost-infografika-58388.html.  
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Рис. 3.20. Функціональна схема ринку електричної енергії  
в Україні у 2015–2017 рр. 

Джерело: НКРЕКП. 
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Натомість у країнах ЄС було розпочато імплементацію вже Третього 

енергетичного пакета: Директива 2009/72/ЄС та Регламент (ЄС) №714/2009. 

Більшість положень Директиви 2009/72/ЄС за своїм змістом аналогічні 

положенням Директиви 2003/54/ЄС. Водночас Директива 2009/72/ЄС містить 

більш посилені вимоги щодо відокремлення операторів системи передач у 

рамках вертикально інтегрованої організації, включаючи розмежування прав 

власності; включено положення щодо захисту прав споживачів; посилено та 

деталізовано функції та повноваження органів регулювання; посилено 

координацію національних енергетичних регуляторів. Регламент (ЄС) 

№714/2009 порівняно з Регламентом (ЄС) № 1228/2003 містить додаткові 

положення щодо сертифікації оператора системи передачі; запровадження 

мережевих кодексів; оприлюднення інформації. Зазначеним Законом Україною 

положення Директиви 2009/72/ЄС та Регламенту (ЄС) №714/2009 були 

враховані лише частково. 

Необхідність врахування норм Третього енергетичного пакета ЄС 

зумовила необхідність внесення змін у національне законодавство про ринок 

електроенергії. З ухваленням постанови Кабінету Міністрів України від 

23.11.2014 р. № 530 «Про утворення Координаційного центру із забезпечення 

впровадження нової моделі ринку електричної енергії» [228] розпочався доволі 

дискусійний між стейкхолдерами процес пошуку ефективної моделі ринку за 

європейським зразком.  

Відповідно до вимог Третього енергетичного пакета ЄС структура 

першочергових завдань повинна включати: 

1) гарантування незалежності та визначення повноважень НКРЕКП; 

2) правила функціонування ринків електроенергії, зокрема дерегуляція 

цін на електроенергію; 

3) створення незалежних структур для передачі та розподілу 

електроенергії (розмежування видів економічної діяльності). 
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На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. 

№ 213-р «Про затвердження Плану заходів з виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [229] 

та від 08.04.2015 р. № 346-р «Про схвалення розроблених Міністерством 

енергетики та вугільної промисловості України планів імплементації деяких 

актів законодавства ЄС в енергетичній сфері» [230] Міненерговуглепромом у 

тісній співпраці з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства 

розроблено та прийнято у 2017 р. новий Закон України «Про ринок електричної 

енергії України» [231].  

Новий Закон поєднує та вирішує три найважливіші завдання: 

1) удосконалює державну політику в електроенергетиці; 2) імплементує 

вимоги Третього енергетичного пакета ЄС; 3) удосконалює структуру та 

функціонування ринку електроенергії. Закон передбачає організацію ринку 

електроенергії з таких складових: двосторонні договори; ринок «на добу 

наперед»; внутрішньодобовий ринок; балансуючий ринок; ринок допоміжних 

послуг. Крім того передбачається доповнення переліку учасників ринку 

новим учасником – трейдером, яким може бути будь-який суб’єкт 

господарювання, що здійснює купівлю електроенергії з метою її 

перепродажу, крім продажу споживачу. Законом уводиться система 

спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у 

процесі функціонування ринку електроенергії, до яких відносяться: купівля 

електроенергії за «зеленим» тарифом; надання універсальних послуг; 

виконання функцій постачальника «останньої» надії; сплата компенсаційних 

платежів. Також передбачається повне виконання вимог щодо юридичного та 

організаційного відокремлення діяльності з розподілу та передачі 

електричної енергії від інших видів діяльності, що є обов’язковою умовою 

для досягнення дійсної економічної конкуренції на ринку електроенергії. 

Крім того передбачається запровадження певного періоду, упродовж якого 

мають бути створені необхідні технічні, організаційні, економічні та 

нормативно-правові передумови для його реалізації. 
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Закон спрямований на виконання зобов’язань України за Договором про 

заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС. Найголовнішим наслідком такої перебудови стане юридичне 

та організаційне відокремлення діяльності з розподілу та передачі 

електроенергії (відокремлення має пройти у вигляді виділення операторів 

систем розподілу та передачі в окремі компанії) від інших видів діяльності, що 

є головною умовою для запровадження конкуренції між постачальниками 

електроенергії за споживачами та переходу від регульованих до ринкових цін на 

електроенергію для різних категорій споживачів. 

Звернемо увагу, що процес переходу на нову модель ринку електроенергії 

буде достатньо тривалим (у країнах ЄС він тривав у середньому  близько 10 

років). У самому названому Законі передбачено, що він буде запроваджений 

поступово. Всі сегменти нового ринку електричної енергії, а саме ринок на 

«добу наперед» та внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок та ринок 

допоміжних послуг, ринок двосторонніх договорів, повинні бути запроваджені 

не пізніше, ніж упродовж двох років з дня набрання новим Законом чинності.  

Ключові моменти перехідного періоду полягають у такому: 

– гарантований покупець закуповуватиме до 75% робочої потужності 

АЕС та до 40% від середньорічного обсягу виробництва гідроелектростанцій 

(ГЕС, ГАЕС) за регульованими цінами, решта має виходити на ринок, 

піднімаючи ліквідність ринку на «добу наперед» та внутрішньодобового ринку 

(АЕС, ГЕС, ГАЕС), також забезпечуючи балансування енергосистеми та 

надання додаткових послуг (ГЕС, ГАЕС); 

– гарантований покупець за рахунок зазначеного регулювання цін для 

АЕС та ГЕС, ГАЕС здійснює у перехідному періоді компенсацію для 

використання НВДЕ та ТЕЦ, а також забезпечує поступове вирівнювання цін 

для побутових споживачів до ринкових, продаючи електричну енергію 

постачальнику універсальних послуг. 
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Розглянемо особливості запровадження нової цільової моделі ринку 

електричної енергії (рис. 3.21). 

Сегмент генерації електроенергії 

Теоретично з моменту ухвалення Закону виробники електричної енергії 

звільняються від зобов’язання продавати всю електроенергію єдиному 

гарантованому покупцеві – ДП «Енергоринок». Вони отримують право 

укладати двосторонні контракти з будь-яким контрагентом – покупцем їх 

товару. Але на практиці цим правом можуть скористатися лише ТЕЦ/ТЕС. 

Виробники найдешевшої електроенергії АЕС (НАЕК «Енергоатом») та ГЕС 

(ПАТ «Укргідроенерго») будуть зобов’язані продавати левову частку 

виробленої електроенергії тому ж самому гарантованому покупцеві за 

регульованим тарифом (АЕС – до 75% від робочої потужності, а ГЕС – до 40% 

від середньорічного виробництва). 

За рахунок цього у перехідний період планується компенсувати для 

населення високу вартість електроенергії, виробленої ТЕЦ/ТЕС (частково 

приватним ДТЕК, «Донбасенерго» та ін., а також державному «Центренерго»). 

Також зберігається компенсація, що надається виробникам електроенергії з 

НВДЕ через механізм «зелених тарифів». Це дозволить уникнути різкого стрибка 

цін на першому етапі формування конкурентного ринку. Звісно, що НАЕК 

«Енергоатом» висловив занепокоєння стосовно таких умов. Обов’язковий 

продаж обсягів електроенергії, що відповідає 75% робочої потужності, 

повністю закриває доступ компанії до ринку двосторонніх контрактів. Річ у тім, 

що згідно з чинними нормативно-правовими актами існують різні тлумачення 

терміна «робоча потужність», а саме: як «номінальної встановленої 

потужності» та як «фактичної робочої потужності» («номінальна потужність 

помножена на коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП)». В 

останньому тлумаченні вся максимально можлива генерація АЕС підпадає під 

норму закону, оскільки КВВП для АЕС останніми роками не перевищував 75%.  
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Рис. 3.21. Цільова модель ринку електроенергії України  
(після 2019 р.) 

 

Джерело: Свободный рынок электроэнергии: призрак или реальность? (Инфографика. 

URL: http://hubs.ua/economy/svobodny-j-ry-nok-elektroenergii-prizrak-ili-real-nost-infografika-

58388.html  
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Сегмент транспортування електроенергії (магістральні мережі) 

Згідно з Законом генерація (виробництво), транспортування (магістральні 
лінії електропередачі – ЛЕП) та розподіл (обласні енергопостачальні компанії – 

«обленерго») електроенергії повинні бути відокремлені один від одного. Як і 
раніше, високовольтні (магістральні) ЛЕП, що підпадають під управління 
державного незалежного оператора, залишаються у державній власності. Такі 
обмеження покликані забезпечити вільний доступ до електромереж усіх 
учасників ринку без створення конфлікту інтересів. Єдиний виняток – оператор 
системи електропередач може купувати електроенергію для потреб 
«балансуючого ринку», під якими розуміються транзакції з купівлі-продажу 
електроенергії для балансування роботи ОЕС у години пікових навантажень, при 
невиконанні заявлених графіків, регулювання обмежень роботи системи, 
балансування виробництва та споживання. Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 324 замість ДП «Енергоринок»  
утворені ДП «Гарантований покупець» та ДП «Оператор ринку» [232]. 

Однак експерти ринку вбачають певні ризики щодо здійснення 
повноваженнь новоствореним оператором. Так, у ст. 62 нового Закону 
зазначено, що Кабінет Міністрів України може зобов’язати учасників ринку 
виконувати так звані «додаткові послуги», які оператор транспортної системи 
закуповує в учасників ринку, щоб забезпечити стабільну роботу системи на 
«балансуючому ринку», хоча за загальним правилом надання цих послуг 
здійснюється на підставі подання добровільних пропозицій учасниками ринку 
(надання додаткових обсягів електроенергії, передача та розподіл). У ст. 68 
зазначено, що оператор системи передачі роздає команди постачальникам 
допоміжних послуг (готових у будь-який момент збільшити або зменшити 
обсяги передачі електричної енергії) і самостійно відбирає їхні заявки. Є думка, 
що поєднання примусового виконання допоміжних послуг та повноваження 
оператора системи завжди «віддавати команди» створює передумови для того, 
що оператор передачі може у будь-який момент і без перешкод нав’язувати 
учасникам ринку свою волю.  
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Сегмент розподілення електроенергії (розподільчі регіональні мережі) 

На регіональному роздрібному ринку електроенергії демонополізація 

обленерго по факту не відбудеться, оскільки у власників залишається 

можливість одночасно контролювати розподіл та постачання електроенергії у 

своїй області. Згідно із Законом розподільчі мережі також переходять до сфери 

управління незалежних від постачальників операторів. Для цього від обленерго, 

які володіють розподільчими мережами та постачають електроенергію 

населенню, вимагають, щоб вони розділили свій бізнес на сферу розподілу та 

постачання електроенергії. При цьому оператор розподільчих мереж не має 

права займатися поставкою, торгівлею та іншою діяльністю на ринку 

електроенергії. Але йому не забороняється входити до вертикально 

інтегрованої структури, яка, звісно, поряд з постачальною компанією 

належатиме власникам обленерго. Отже, незалежність оператора розподільчих 

мереж реально важко забезпечити та проконтролювати. 

Враховуючи таку ситуацію, оператор розподільчих мереж може чинити 

перешкоди доступу до розподільчих мереж середнього рівня напруги та 

продажу електроенергії кінцевим споживачам іншими незалежними 

постачальниками на регіональному рівні. Як вважають представники 

Української асоціації незалежних постачальників електроенергії, обленерго 

може використати свою монопольну позицію на ринку для витіснення з нього 

незалежних постачальників електроенергії у спосіб непогодження технічних 

умов, графіків підключення, зрештою можуть вимагати підписання договорів 

на дискримінаційних умовах тощо. У багатьох країнах проблему доступу до 

мереж вирішують передачею регіональних мереж у власність місцевих громад. 

Комунальна власність при цьому гарантує використання енергетичної 

інфраструктури в інтересах місцевого населення. Такий підхід може бути 

застосований і в Україні, враховуючи політику децентралізації. 
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Сегмент споживання електроенергії 
Корпоративні споживачі повинні купувати електроенергію за ринковими 

цінами через півтора року після набуття чинності Закону. Саме з цього моменту 
електроенергія вже починає ставати товаром. Великим споживачам гарантуються 
рівні права та можливості придбання електроенергії, вільного вибору та зміни 
постачальника. Тому постачальники та трейдери, швидше за все, боротимуться за 
таких клієнтів, у тому числі й через цінову конкуренцію. Однак однозначно 
стверджувати, що вони можуть скористатися цим правом, дещо завчасно. Маючи 
можливість встановлювати технічні бар’єри, обленерго навряд чи будуть втрачати 
постійних клієнтів. 

Для побутових споживачів та дрібного бізнесу офіційне регулювання 
тарифів де-факто зберігається, проте залишається питання перехресного 
субсидіювання. Споживачі з номінальною напругою мережі не більше 1 кВ, які 
купують електроенергію для власного споживання, під час перехідного періоду 
будуть купувати електроенергію тільки у постачальників, виділених із обленерго. 
Тариф буде регульованим, нижче ринкового. Але до 1 січня 2019 р. він повинен 
вийти на ринковий рівень. З цього моменту має бути припинене перехресне 
субсидіювання та вирівнювання тарифів. З початку 2019 р. домогосподарства та 
інші дрібні споживачі отримують можливість самостійно вибрати постачальника 
електроенергії. 

Однак з 2019 р. обрання постачальника так званої універсальної послуги з 
продажу електроенергії населенню здійснюватиметься Кабінетом Міністрів 
України на конкурсних засадах, але із застосуванням регульованого державою 
тарифу. Обраний постачальник буде зобов’язаний укласти договори на поставку з 
усіма фізичними особами. За кожним постачальником буде закріплена територія, 
на якій ніхто інший не зможе надавати ту саму послугу (зазначимо, що термін, на 
який призначається постачальник універсальної послуги, в Законі не визначений). 
Тариф для універсальної послуги має бути економічно обґрунтованим, але його 
розмір обов’язково повинен затверджуватися регулятором (НКРЕКП). Більше 
того, якщо універсальна послуга не може бути «реалізована на ринкових 
принципах», то регулятор повинен сам встановлювати ціну для населення, яка 
також має бути доведена як «економічно обґрунтована». 
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Історично склалося, що особливістю ОЕС України є дефіцит маневрових 

потужностей. В умовах дефіциту палива це періодично призводить до 

розбалансування енергосистеми та віялових відключень споживачів. Існує багато 

технічних рішень збалансування попиту та пропозиції на ринку електроенергії, у 

тому числі й з боку споживачів. Однак економічні та організаційні механізми 

впровадження методів управління попитом не достатньо розроблені. Для успішної 

реалізації програм з управління попитом на електроенергію необхідно створення 

економічних стимулів, зацікавлення споживачів, опрацювання методологічних, 

технічних та нормативно-правових аспектів, що регламентують принципи та 

правила енергоспоживання та дають можливість споживачам брати участь у 

регулюванні попиту [233]. 

Підсумовуючи розгляд нової моделі ринку електроенергії щодо 

перспектив формування конкурентних відносин, можна відзначити таке. 

В ухваленому вигляді Закону деякі ознаки конкуренції можливі з боку 

попиту лише на рівні споживачів високого класу напруги, а з боку пропозиції 

на рівні регіональних енергопостачальників, якщо власники електромереж 

(обленерго) не чинитимуть перешкод для доступу на ринок третіх сторін. 

У сегменті «великої» генерації за існуючої корпоративної структури, яка 

концентрується навколо певного монотипу первинних енергоресурсів, 

конкуренція об’єктивно неможлива за будь-якої моделі. У сфері виробництва 

електроенергії діють лише два гравці (Міненерговуглепром і компанія ДТЕК), 

які виробляють понад 80% електроенергії. За таких умов можливість 

конкуренції не проглядається навіть теоретично. Така конкуренція може 

виникнути лише після рекорпоратизації та формування енергокомпаній, що 

використовуватимуть змішаний кошик первинних енергоресурсів, тобто з 

горизонтально орієнтованою діяльністю, яка дає можливість комбінувати 

паливну складову витрат залежно від кон’юнктури ринків первинних 

енергоресурсів. Можливості конкуренції для великої генерації можуть 

виникнути лише у разі повномасштабної інтеграції енергосистем України та 

Європейського Союзу. 
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Залишається незрозумілою перспектива дрібних виробників 

електроенергії (переважно на основі використання ВДЕ) та локальних систем 

енергопостачання. Звернемо увагу, що локальні системи енергопостачання 

набули поширення у країнах ЄС, які створюються у вигляді енергетичних 

кооперативів. Такі кооперативи стають альтернативою монополізму 

централізованих енергомереж. У Законі як дрібні виробники електроенергії 

згадуються лише домогосподарства із сонячними батареями та вітряками, 

потужність яких не перевищує 30 кВт і які виробляють електроенергію для 

власних потреб (освітлення, опалення, електроприлади та ін.). Якщо у них є 

надлишок електроенергії, вони можуть продавати її постачальникам 

універсальної послуги. Для цього не треба отримувати ліцензію на 

виробництво електроенергії. Але якщо ж енергогенерувальна установка 

потужніша, ніж 30 кВт, щоб її експлуатувати, виробнику вже знадобиться 

ліцензія на виробництво електроенергії. У Міненерговуглепромі пояснюють 

це тим, що підключення до електричної мережі безлічі дрібних генеруючих 

установок потужністю понад 30 кВт може порушувати процес планування 

закупівель електроенергії постачальниками та ускладнити дотримання 

стабільності балансу в мережі через нестабільність генерації з НВДЕ. 

Зрештою для функціонування ринку електроенергії необхідно ухвалити 

низку підзаконних актів, зокрема кодекс системи розподілу, кодекс системи 

передачі, правила поставок електроенергії споживачам, кодекс комерційного 

обліку, правила функціонування ринків, сертифікації учасників ринку, різні 

методики і т.ін. Саме там мають бути виписані конкретні правила 

функціонування всієї системи. І саме від цих документів багато в чому 

залежатиме, наскільки «вільним» стане ринок електроенергії в Україні. 

Підсумовуючи розгляд процесів трансформації окремих ринків 

енергоресурсів, можна здійснити певну періодизацію еволюції їх розвитку в 

контексті ринкових реформ ПЕК України (табл. 3.3).  
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Таблиця 3.3 

Етапи розвитку паливно-енергетичного комплексу  
та формування ринків енергоресурсів 

Період Назва етапу Характеристика 

1992–1994 рр. Відокремлення 
енергосистеми країни 
та інерція розвитку  

Розвиток ПЕК за рахунок інвестицій минулих 
років. Найбільш впливовий фактор – 

лібералізація цін та експортно-імпортної 
діяльності 

1995–1998 рр. Стагнація та 
структурні 
диспропорції 

Неплатежі та бартерні форми розрахунків. 
Внутрішній борг державних підприємств 
фактично перетворився у зовнішній державний 
борг України. Нераціональні режими роботи та 
загострення технічного стану ПЕК 

1999–2002 рр. Стабілізація 
виробництва. 
Трансформація прав 
власності 

Завдяки адміністративному впливу відбувалися 
процеси вдосконалення системи управління, 
взаєморозрахунків, поліпшення фінансового 
стану паливних галузей. Критичні параметри – 

технологічна база, умови інвестування, 
недосконалість структури ринку 

2003–2008 рр. Нестабільне 
зростання, 
націоналізація активів 
та висока вразливість 
до зовнішніх ризиків 

Реструктуризація заборгованості енергокомпаній; 
нормалізація взаєморозрахунків між суб’єктами 
енергоринку; міжгалузеві субсидії та 
протекціонізм; забезпечення відносної 
стабільності функціонування енергетичної 
системи 

2009–2013 рр. Відновлення 
приватизації та 
формування 
олігопольної 
структури ринків 

Масштабна приватизація енергопостачальних 
компаній; перехід до контрактної системи ринку 
електроенергії і тепла. Приєднання України до 
Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства  

З 2014 р. Інтеграція 
енергоринків та 
синхронізація 
енергосистем України 
та ЄС 

Початок приватизації генеруючих потужностей 
теплової енеретики; декомпозиція критичного 
імпорту; зміна методології ціноутворення за 
формулою «євроринок+»; імплементація 
європейських директив та регламентів щодо 
конкуренції та регулювання на ринках 
електроенергії та природного газу 

Джерело: складено автором. 
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Висновки до розділу 3 

Проведені заходи з реструктуризації вугільної галузі України та формування 

ринку вугільної продукції лише відтермінували об’єктивно обумовлену світовими 

тенденціями стагнацію вуглевидобутку. Реформи галузі, як і загалом у ПЕК, не 

заклали основи її розвитку, а тому і виявилися безрезультативними. Серед 

основних чинників такого фіаско можна назвати такі: недостатнє опрацювання 

світового досвіду реформування вугільної промисловості у контексті глобалізації 

та лібералізації енергетичних ринків, переходу до низьковуглецевого розвитку; 

реструктуризація галузі достатньо швидко звелася до закриття нерентабельних 

шахт без забезпечення відповідної мобільності та зайнятості робочої сили, 

вирішення екологічних проблем; за весь період корпоратизації за допомогою 

формальних інституційних механізмів так і не вдалося створити цілісні, 

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 опинилась 

галузь; профспілки не стали потужною незалежною силою реформ. 

Збільшення масштабів відтворювальних процесів в умовах нерівномірності 

розміщення покладів ресурсів наприкінці ХХ ст. призвело до зростання 

міжнародної торгівлі енергоресурсами, загострення конкуренції на світовому 

(нафтовому) та регіональних (природного газу, вугілля) ринках, а отже, і до 

відповідних змін сформованої в першій половині минулого століття структурної 

організації та інституційної бази енергетичних ринків. Першочерговій 

трансформації піддалася переважно монопольна структура нафтового ринку, 

нарощування обсягів якого зажадало адекватних якісних перетворень. Значні 

масштаби, диверсифікованість і подальша глобалізація операцій зумовили перехід 

до переважно конкурентної структури нафтового бізнесу. Відбулася практично її 

повна перебудова, яка забезпечила істотне підвищення диверсифікації його 

інститутів, зростання різноманіття і гнучкості механізмів. З початком XXI ст. 

трансформація світового ринку нафти йшла в напрямі розширення видів 

товарообмінних операцій, а також переходу від реальної до "паперової" нафти. 
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Нафтовий ф’ючерсний ринок починаючи з середини першого десятиліття XXI ст. 

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.  

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. 

Складний вибір між безпекою поставок та вартістю природного газу 

формує основну дилему порядку денного для європейської енергетичної 

політики. Вектор такої політики так чи інакше буде спрямовано на пошук 

компромісу, досягти якого без участі України буде надто складно. Як було 

показано вище, попри зміну геополітичної композиції, зменшення ціни на 

природний газ є ключовим чинником конкурентоспроможності між компаніями 

Європи, США та Азії. Така ситуація створює новий виклик для енергетичної 

політики України, яка має віднайти нову візію щодо використання ГТС України 

у євразійській газотранспортній інфраструктурі. Така візія має бути сформована 

в рамках пошуку нових можливостей диверсифікації постачання природного 

газу на внутрішній ринок та здійснення модернізації ГТС у форматі 

міжнародного інвестиційного консорціуму за участі усіх зацікавлених сторін. 
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Характерною ознакою сучасного способу життєдіяльності є зростаюча 
роль електроенергії, оскільки вона є мобільним, хоча і не досить зручно 
акумульованим енергоносієм, який може бути вироблений за використанням 
різноманітного палива і легко доставлений до споживачів. Ціни на ринку 
електроенергії, на відміну від цін на природний газ, формуються за ще більш 
складною процедурою, оскільки визначаються симбіозом детермінант 
кон’юнктури та цінами більш широкого кола ринків первинних енергоносіїв 
(енергоресурсів), так званого «паливного кошика».  

Підсумки двадцятирічного 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 

дуже помірковані. Об’єктивно різна структура електробалансів країн ЄС поряд 

із різною, історично детермінованою національною корпоративною структурою 

не сприяє формуванню єдиного європейського ринку електроенергії. Звісно, що 

нівелювати дію зазначених факторів у середньостроковій перспективі 

практично неможливо. Вільній торгівлі енергоресурсами, особливо 

електроенергії, перешкоджають: нерозвиненість системи електромереж та 

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 поділу ринку між компаніями з різних країн.  

Натомість, до безперечного успіху реформи з лібералізації європейського 

ринку електроенергії слід віднести посилення ролі спотових операцій на ринках 

електроенергії, що стали навіть більш поширені, ніж на ринку природного газу. 

Спотова торгівля електроенергією неухильно витісняє ринок довгострокових 

контрактів. Проте враховуючи значну нестабільність цін на електроенергію 

через низку факторів та існуючі можливі втрати як для споживачів так і для 

постачальників контракти зберігають своє місце вже в якості механізму 

хеджування існуючих ризиків. 
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Розгляд нової моделі ринку електроенергії стосовно перспектив 

формування конкурентних відносин дозволяє відзначити наступне. В 

ухваленому вигляді відповідного Закону деякі ознаки конкуренції можливі з 

боку попиту лише на рівні споживачів високого класу напруги, а з боку 

пропозиції на рівні регіональних енергопостачальників, якщо власники 

електромереж (обленерго) не чинитимуть перешкод для доступу на ринок 

третіх сторін. У сегменті «великої» генерації за існуючої корпоративної 

структури, яка концентрується навколо певного монотипу первинних 

енергоресурсів, конкуренція об’єктивно неможлива за будь-якої моделі. У сфері 

виробництва електроенергії діють лише два гравці (Міненерговуглепром і 

компанія ДТЕК), які виробляють понад 80% електроенергії. За таких умов 

можливість конкуренції не проглядається навіть теоретично. Така конкуренція 

може виникнути лише після рекорпоратизації та формування енергокомпаній, 

що використовуватимуть змішаний кошик первинних енергоресурсів, тобто з 

горизонтально орієнтованою діяльністю, яка дає можливість комбінувати 

паливну складову витрат залежно від кон’юнктури ринків первинних 

енергоресурсів. Можливості конкуренції для великої генерації можуть 

виникнути лише у разі повномасштабної інтеграції енергосистем України та 

Європейського Союзу. 
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РОЗДІЛ 4 

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ  ПОЛІТИКИ 

 

4.1. Нормативно-правове регулювання у сфері енергетики в країнах ЄС  
Енергетика є предметом спільної компетенції країн ЄС, адже вона – 

найважливіша інфраструктура, що визначає сталий розвиток Європи. Разом із 

тим Європейська Комісія та Європейська Рада встановлюють лише спільні 

принципи, цілі та механізми їх досягнення, залишаючи кожній країні право 

самостійно визначати пропорції національних енергобалансів. 

Слід зазначити, що проблема забезпечення потреб економіки об’єднаної 

Європи енергетичними ресурсами була сформульована ще забагато до того в 

Договорі про Європейське об’єднання вугілля і сталі від 18 травня 1951 р., 

підписаного Францією, Італією, країнами Бенілюксу та ФРН, та в Договорі про 

Євроатом 1957 р. Міністри енергетики країн Європи у 1955 р. визначили 

пріоритетом спільної політики постачання достатньої кількості енергії за 

якомога меншою ціною для потреб економіки європейських країн. 

Основу діяльності Європейського співтовариства у сфері енергетики 

становить Договір про заснування Європейського Союзу [234] 1992 р., що серед 

інших напрямів діяльності визначає також «заходи у галузі енергетики». Проте 

енергетична політика ЄС не знаходить прямого віддзеркалення у частині III 

засновницького договору. Компетенція ЄС у цій сфері реалізується переважно 

через правові статті договорів ЄС, які передбачають проведення заходів зі 

зближення законодавства держав-членів з метою забезпечення функціонування 

внутрішнього ринку, складовою частиною якого є енергетичний ринок, що, у 

свою чергу, характеризується вільним рухом людей, товарів, послуг та капіталу. 

Необхідність координації спільних зусиль щодо енергетичної політики 

європейських країн була викликана енергетичною кризою 1970-х років 

минулого століття. Проте до серйозних практичних заходів щодо інтеграції в 

галузі енергетики європейські держави вдалися тільки зі створенням спільного 

внутрішнього ринку.  
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У травні 1988 р. Європейська Комісія у документі «Внутрішній 
енергетичний ринок», визначила створення енергетичного ринку як 
найважливішу мету розширення спільного ринку і представила план поетапної 
лібералізації енергетичного сектора економіки держав-членів. Цей план, що 
передбачав координацію цін на енергоносії на рівні ЄС та введення загальних 
для держав-членів правил транзиту електроенергії та газу через їхню територію, 
був у цілому здійснений на початку 1990-х років. Окрім заходів щодо 
реформування внутрішнього енергетичного ринку ЄС проведено заходи, 
спрямовані на стимулювання інвестицій в енергетичний сектор, забезпечення 
надійності постачань енергоресурсів, підтримку енергоефективності та режиму 
економії енергії, розвиток ВДЕ, збереження навколишнього природнього 
середовища у процесах виробництва енергії. 

Не менш важливими принципами права ЄС, що впливають на 
формування європейського законодавства в енергетиці, є закріплені в його 
установчих документах норми, зокрема такі: 

 принцип свободи руху товарів, послуг, осіб, капіталів, спрямований 
на досягнення єдиного внутрішнього ринку між державами – членами ЄС (так 
звані чотири свободи єдиного внутрішнього ринку ЄС); 

 принцип недискримінації, який означає недискримінацію на 
теренах ЄС умов та правил «доступу третьої сторони» до мереж 
енергопостачання (цей принцип покликаний забезпечити на внутрішньому 
ринку чесну та справедливу конкуренцію); 

 принцип транспарентності, який забезпечує прозорість ситуації на 
ринку, можливість отримання споживачами інформації про рівень цін на 
енергоносії, а також нагляд ЄС за поставками та транзитом енергоносіїв; 

 принцип охорони навколишнього природнього середовища, що 
передбачає необхідність здійснення упереджувальних заходів із охорони 
оточуючого середовища при здійсненні діяльності з енергопостачання; 

 принцип врахування соціального фактора в енергетичній політиці, 
що вимагає приділяти увагу рівню безробіття в енергетиці, забезпеченню 
безпеки працівників в енергетичній сфері тощо. 
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Установчі договори ЄС визначають лише принципові основи, цілі, 

завдання, процедури, інституційні засади і сфери компетенції органів ЄС – так 

зване первинне право ЄС. Для цього інститутами ЄС прийнято значний масив 

правових норм, які регулюють більш конкретні та специфічні правові 

відносини. Це так зване вторинне право ЄС, яке забезпечує реалізацію свобод 

внутрішнього ринку ЄС і практично всі аспекти загальної політики ЄС – 

зовнішньоторговельної політики, заходи у сфері енергетики, політики у сфері 

транспорту, інфраструктури тощо. 

Основними актами вторинного права у ЄС є регламенти, що 

приймаються Радою ЄС спільно з Європейським Парламентом (ЄП) за 

пропозиціями Європейської Комісії (ЄК). Ці акти є загального характеру і 

прямої дії, застосовуються безпосередньо в усіх державах – членах ЄС в усіх 

своїх частинах і не потребують імплементації у національне законодавство. 

Другу групу вторинного права становлять директиви ЄС. Вони 

приймаються тим же складом інститутів, але відрізняються від регламентів тим, 

що в них формулюються загальні цілі та завдання, які ставляться перед 

державами – членами ЄС. Те, яким чином їх реалізувати (імплементувати), 

мають визначати самі держави ЄС у контексті використання національних 

форм, методів та правил правового регулювання. 

Третя група вторинних правових актів – це окремі рішення, висновки, 

резолюції, що представляють собою акти індивідуального характеру, а також 

судові рішення, що інтерпретують положення установчих договорів ЄС та 

відповідно тлумачень про порядок їх застосування. 

Не менш важливе значення для комплексного розуміння завдань та цілей 

ЄС у сфері енергетики мають документи так званого «м’якого права». Ця 

категорія включає значний пласт документів, які не включено до компетенції 

права ЄС, але які необхідно враховувати при аналізі можливих тенденцій 

розвитку права ЄС. До таких документів можна віднести документи ЄС, що 

випускаються у формі Білих і Зелених книг. Зазначимо, що «Зелені книги» ЄС 

призначені для відкриття дискусій, широкого обговорення у суспільстві, за 
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результатами якого приймається консенсус політичних еліт про майбутнє 

розвитку енергетики. Цей консенсус оформлюється у вигляді «Білих книг», які 

встановлюють уже узгоджені цілі та пріоритетні напрями енергетичної 

політики. До таких документів можна віднести Зелені книги Європейської 

Комісії «У напрямі Європейської стратегії безпеки енергопостачання» [235] 

(2000 р.), «Енергетична ефективність – або робити більше з меншими 

затратами» [236] (2005 р.) та «Європейська стратегія сталої, конкурентної 

та безпечної енергетики» [237] (2006 р.). 

До європейського права відносяться також міжнародні договори, що 

укладаються ЄС з державами, які не є його членами, але поділяють цілі та 

принципи Євросоюзу. Серед таких міжнародних договорів слід виділити 

Договір до Енергетичної хартії [238] (1994 р.), Договір про заснування 

Енергетичного співтовариства [239] (2005 р.). 

Енергетична хартія бере свій початок з політичної ініціативи початку 90-х 

років XX ст. За політичною декларацією про міжнародне співробітництво у 

галузі енергетики прийнято Договір до Енергетичної хартії (ДЕХ), який 

підписано у 1994 р. (набрав чинності у 1998 р.). Усі держави – члени ЄС 

підписали його окремо, але поряд із цим Договір було підписано ЄС, таким 

чином, загальна кількість сторін ДЕХ становить 52. Із них 5 сторін (Австралія, 

Білорусь, Ісландія, Норвегія та Російська Федерація) його не ратифікували. 

Структуру ДЕХ становить власне Договір про Енергетичну хартію та два 

протоколи до нього – Протокол до Енергетичної хартії з питань енергетичної 

ефективності та суміжних екологічних аспектів та Протокол до Енергетичної 

хартії щодо транзиту. Енергетична хартія заснована на розумінні того, що всі 

держави тільки виграють від наявності збалансованої основи для 

співробітництва у сфері енергетики. 

Провідна роль у реалізації енергетичної політики ЄС відведена ЄК. Нині 

діяльність цього інституту у сфері енергетики будується на основі пріоритетів, 

визначених у Повідомленні ЄК від 23 квітня 1997 р. про загальну перспективу 

енергетичної політики і дій. Функції ЄК у цій сфері переважно полягають у 
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координації, нагляді та контролі за діяльністю учасників енергетичного ринку 

ЄС. Так, наприклад, Регламент № 736/96 [240] (Повідомлення ЄК про 

інвестиційні проекти, що зачіпають інтереси ЄС у нафтовому, газовому 

секторах і секторі електроенергії), вимагає розкриття перед нею інформації про 

інвесторів масштабних інвестиційних проектів у енергетичному секторі. У 

структурі ЄК функціонує спеціальний департамент – Генеральний директорат з 

питань транспорту та енергетики. ЄК створила також спеціалізовані установи у 

цій сфері, такі як Європейський форум щодо транспорту та енергетики, а також 

Європейську групу регулювання електрики і газу. 

Одним із найважливіших документів ЄС є перша загальна програма дій 

«Розумна енергія – Європі» [241], затверджена Рішенням ЄП та ЄР № 

1230/2003/ЕС від 26 червня 2003 р. (документ діяв до 2006 р.). Загальна 

програма дій у сфері енергопостачання консолідувала акти, що вже існували 

раніше у цій сфері в рамках таких програм, як SAVE (підвищення 

енергоефективності та раціонального використання енергії), ALTENER (пошук 

нових і використання відомих ВДЕ), STEER (підтримка енергетичних ініціатив 

у транспортному секторі) і COOPENER (підтримка використання ВДЕ у 

країнах, що розвиваються), дія яких завершилася у 2002 р. 

Ефективне регулювання – головна проблема ЄС щодо створення 

єдиних засад на всьому спільному енергетичному просторі. ЄК вважає, що 

рівень повноважень і реальна незалежність регулюючих органів мають бути 

щонайвищими, щоб забезпечити умови для розвитку ринку кожної країни – 

члена ЄС у гармонійному поєднанні з вимогами до створення єдиного 

енергетичного ринку. З цією метою планується впровадити єдині технічні 

стандарти та правила транскордонної торгівлі енергоносіями. Саме цій 

проблемі приділятиметься першочергова увага, оскільки створення 

Європейської групи регуляторів у сфері електроенергії та газу, а також 

відповідні законодавчі правила ЄС не забезпечили виконання поставлених 

цілей та завдань. 
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У зв’язку з цим ЄК рекомендує державам – членам ЄС: 

  поступово розбудовувати механізм координації між національними 

регулюючими органами, приділяючи головну увагу впровадженню правил і 

стандартів єдиного ринку ЄС; 

  підвищувати роль Європейської групи регуляторів, підтримавши її статус 

відповідними законодавчими нормами з метою забезпечення правових засад 

для виконання рішень Групи, зокрема щодо впровадження технічних правил і 

стандартів при транскордонному передаванні енергії; 

  створити єдиний регулюючий орган Співтовариства для адаптації 

національних рішень до єдиних правил і стандартів ЄС. 

На виконання цих рекомендацій була створена Рада європейських 

регуляторів енергетики (The Council of European Energy Regulators – CEER) 

некомерційна асоціація, до складу якої увійшли європейські незалежні 

державні регулятори ринків електроенергії та газу. Асоціація створена для 

захисту інтересів споживачів та створення в Європі єдиного конкурентного, 

ефективного та стабільного ринку електроенергії та природного газу. CEER 

зареєстрована у 2003 р. у Бельгії, секретаріат базується у Брюсселі. Наразі до 

неї входять представники регулюючих органів 29 країн – держав Євросоюзу, 

Норвегії та Ісландії. CEER підтримує зв'язок з Єврокомісією, Директоратом з 

енергетики і транспорту (DG TREN), Директоратом з конкуренції та 

Директоратом досліджень. CEER також співпрацює з іншими організаціями 

енергетичних регуляторів, зокрема з американською NARUC, Регіональною 

асоціацією регуляторів енергетики у Центральній та Східній Європі ERRA, а 

також входить до Міжнародної конфедерації регуляторів енергетики IERN, 

головною метою якої є поліпшення громадського і політичного розуміння 

енергетичного регулювання та його ролі у вирішенні широкого спектра 

соціально-економічних, екологічних та ринкових проблем. 
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Розвиток енергетичної інфраструктури. Рекомендації ЄК щодо єдиного 

енергетичного ринку ЄС ґрунтуються на Пріоритетному плані об’єднання 

систем газопроводів та електричних мереж. Завдання поставлено таким чином: 

  визначити ланки інфраструктури, які необхідно побудувати, забезпечити 

політичну підтримку для ухвалення відповідних рішень; 

  призначити чотирьох європейських координаторів реалізації 

пріоритетних проектів, таких як: будівництво електромережі між Німеччиною, 

Польщею та Литвою; об’єднання в єдину мережу вітрильних установок уздовж 

узбережжя Північної Європи; об’єднання електромереж Іспанії та Франції; 

будівництво газопроводу «Набукко» для постачання природного газу з 

Каспійського регіону; 

  досягти домовленості щодо строку в п’ять років, упродовж якого мають 

бути завершені процедури планування і погодження європейських проектів у 

енергетичній сфері; 

  розглянути потреби у збільшенні фінансування для реалізації проектів 

транс’європейських енергетичних мереж, зокрема, сприяти інтеграції 

локальних систем виробництва електроенергії з відновлюваних джерел у 

загальну електричну мережу; 

  створити нову структуру для операторів систем передачі електроенергії з 

координації планування у сфері розвитку мереж. 

Лібералізація енергетичного ринку держав – членів ЄС, передбачена в 

Робочому документі ЄК 1988 р., почалася з ухвалення 26 червня 1990 р. 

Директиви 90/377/ЄС [242] стосовно процедури дій співдружності з підвищення 

прозорості цін на газ і електрику для кінцевих споживачів. Ця Директива 

зобов’язала держави-члени надавати Статистичному бюро ЄС інформацію про 

ринкові ціни на електрику і природний газ. ЄС досягло домовленості, що така 

інформація не повинна бути конфіденційною, і певною мірою встановило 

контроль за ціноутворенням на енергетичних ринках, що зумовило 

вирівнювання цін на електрику і газ по Співтовариству загалом, хоча рівень 

сучасних цін по країнах ЄС залишається доволі різним. 
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Прозорість ринку має стати важливою передумовою його розбудови. 

Йдеться передусім про єдині стандарти обміну інформацією, її доступність для 

нових компаній, зокрема стосовно наявних і планованих обсягів виробництва 

електроенергії. Крім того, впровадження цих заходів спрямоване на запобігання 

та унеможливлення маніпуляцій із цінами для споживачів. 

Європейська енергетична рада 

Сучасні виклики становлять загрозу також і для енергетичної безпеки 

країн ЄС, що спонукає їх до пошуку нових інститутів та захисних механізмів. У 

центрі уваги енергетичної політики лежить ідея створення Європейської 

енергетичної  ради (ЄЕР), яка базується на таких п’яти вимірах, як:  

– надійність енергопостачання, солідарність і довіра; 

– повна інтеграція ринку енергії; 

– заохочення енергоефективності; 

– декарбонізація економіки; 

– дослідження, інновації та збільшення конкурентоспроможності. 

Тлумачення зазначених вимірів містяться у затвердженій 25 лютого 

2015 р. стратегії ЄЕС (A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with 

a Forward-Looking Climate Change Policy). Ще через неповний місяць (27 

березня 2015 р.) країни ЄС і керівники урядів концептуально підтримали 

створення ЄЕС, акцептуючи пропозиції ЄК щодо п’яти основних вимірів 

ЄЕС. У червні 2015 р. на Раді міністрів енергетики ЄС було затверджено 

висновок щодо окремих елементів ЄЕС. Стратегія ЄЕС наразі вважається 

головною і включає документи деталізації ЄЕС, що сьогодні активно 

опрацьовуються. Стратегія пояснює сутність подальшої інтеграції 

енергетичного сектора країн ЄС і охоплює не тільки п’ять вимірів ЄЕС, а й 

визначає п’ятнадцять пунктів щодо досягнення політичних і геостратегічних 

цілей ЄЕС на період з 2015 р. по 2017 р. Пункти дії конкретизують і 

акцентують проблемні питання щодо окремих стратегічних вимірів, 

одночасно задаючи напрями вирішення цих проблемних питань. 
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У поясненнях загальної ситуації зазначається, що ЄС стає надвеликим 

імпортером енергії у світі, а саме імпортує приблизно 53% необхідних 

енергоресурсів і сплачує за це щороку 400 млрд євро. Природно, що ЄС прагне 

якомога скоріше завершити процес інтеграції внутрішнього ринку енергії і 

досягти цілей обмеження викидів парникових газів, тому намагається виробити 

максимально надійну, прозору й універсальну модель співпраці енергетичної 

дипломатії з постачальниками енергоресурсів із третіх країн. 

Подальша інтеграція ринків енергоресурсів, покращуючи рівень фізичних 

проміжних ланок газотранспортної системи та електромереж окремих країн і 

регіонів, оптимізуючи алгоритми торгових платформ або комунікацію бірж, 

вважається внутрішнім питанням тільки для країн ЄС, хоча і не виключається 

участь третіх сторін. Вирішення цього питання має перебувати у сфері як 

політичних так і правових ініціатив. 

Енергетичні пакети ЄС  

Перший енергетичний пакет ЄС 

Перші заходи ЄС стосовно регулювання процесів постачання 

електроенергії були закріплені Директивою 90/547/ЄС від 29 жовтня 1990 р. 

[243] про транзит електрики через енергосистеми і Директивою 91/296/ЄС від 

31 травня 1991 р. про транзит природного газу через енергосистеми. За своїм 

змістом обидві директиви були схожі, основні правила транзиту практично 

повністю співпадали. Низка директив, також прийнятих ЄС на початку 1990-х, 

була спрямована на гармонізацію законодавчих положень держав-членів щодо 

процедури постачань для державних потреб в енергетичному секторі. Це 

Директива ЄР 93/38/ЄС від 14 червня 1993 р. [244], що координує процедури 

постачань суб’єктами, які проводять діяльність у водному, енергетичному, 

транспортному і телекомунікаційному секторах, і Директива ЄР 92/13/ЄС від 25 

лютого 1992 р. [245], що координує законодавчі, регламентні та адміністративні 

положення щодо застосування правил ЄС до процедури постачань суб’єктами, 

що проводять діяльність у водному, енергетичному, транспортному і 

телекомунікаційному секторах. 



310 

 

Принципове значення для забезпечення газопостачання і постачання 

нафтою має Директива ЄР 94/22/ЄС від 30 травня 1994 р. [246] про умови 

використання дозволів на розвідку, дослідження і розробку вуглеводнів – 

найважливіших компонентів природного газу і нафти. Гармонізація правил 

щодо їхньої розвідки, видобутку і транспортування стала істотним кроком для 

підтримання функціонування внутрішнього енергетичного ринку. 

Процес юридичної лібералізації ринку електроенергії завершився 

ухваленням 19 грудня 1996 р. Директиви 96/92/ЄС щодо загальних правил для 

внутрішнього ринку електроенергії. Повну юридичну лібералізацію ринку 

газопостачання передбачала Директива 98/30/ЄС від 22 червня 1998 р. [247] 

щодо загальних правил для внутрішнього ринку природного газу. 

Другий енергетичний пакет ЄС 

У липні 2003 р. енергетичне законодавство ЄС суттєво реформовано. 

Чотири директиви щодо лібералізації ринків постачання газу і електрики – 

Директива 90/547/ЄС, Директива 91/296/ЄС, Директива 96/92/ЄС і Директива 

98/30/ЄС – були скасовані. З 1 липня 2004 р. їх замінили нові документи – 

Директива ЄП і ЄР 2003/54/ЄС від 26 червня 2003 р. [248] щодо загальних 

правил на внутрішньому ринку електрики (відміни Директиви 96/92/ЄС), а 

також Директива ЄП і ЄР 2003/55/ЄС від 26 червня 2003 р. 
[249] щодо 

загальних правил на внутрішньому ринку природного газу (відміни Директиви 

98/30/ЄС). Директива 2003/54/ЄС визначила загальні правила щодо генерації, 

передачі та постачання електроенергії у співдружності та містить норми щодо 

організації та функціонування енергетичного сектора економіки держав-членів, 

критерії та умови доступу на енергетичний ринок ЄС. 

Згідно з Директивою 2003/54/ЄС держави-члени самостійно 

встановлюють права і обов’язки підприємств електропостачання та визначають 

доступ виробників електроенергії на ринок на основі дозвільної системи або 

системи заявок. Держави-члени повинні забезпечувати доступ споживачів до 

систем електропостачання на основі принципів недискримінації і 

транспарентності, у тому числі й відносно тарифів, а також заходи щодо 
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підтримки відкритості своїх енергетичних ринків. Положення Директиви 

2003/54/ЄС доповнюються нормами, що містяться в Регламенті ЄП і ЄР 

№1228/2003 від 26 червня 2003 р. [250] про умови доступу до мереж для 

трансграничного обміну електрикою. Цей Регламент націлено на створення 

справедливих умов для трансграничного обміну електрикою при нормальній 

конкуренції і з урахуванням регіональної специфіки в державах-членах шляхом 

встановлення єдиної тарифікації при доступі на внутрішній ринок ЄС. 

Так звана «газова» Директива 2003/55/ЄС встановлює загальні правила 

для транспортування, постачання і зберігання природного газу. Документ 

закладає правила, що відносяться до організації та функціонування газового 

сектора економіки держав-членів, включаючи ринок постачання скрапленого 

(зрідженого) газу, забезпечує гармонізацію положень про порядок доступу на 

ринок відповідних підприємств. Директивою уводяться загальні критерії та 

процедури видачі дозволів підприємствам на транспортування, постачання і 

зберігання природного газу. Зазначена Директива спрямована на 

демонополізацію і розвиток ринку газопостачання в державах-членах шляхом 

його повного відкриття, стимулювання конкуренції в газовому секторі, 

інтеграції газотранспортних мереж при залежності газового ринку від 

постачальників газу з третіх країн. В основу реалізації зазначених заходів 

документ закладає принцип субсидіарності. 

Створення єдиних ринків газу та електроенергії в ЄС має вирішити три 

головні завдання: 

1) створення конкурентоспроможного ринку, що дасть можливість 

зменшити витрати на енергоресурси для населення та компаній, а також 

стимулювати впровадження заходів з енергоефективності та інвестиції; 

2) забезпечення стабільного економічного розвитку країн ЄС завдяки 

функціонуванню конкурентоспроможного ринку за рахунок впровадження 

ефективних ринкових інструментів, головним елементом яких має стати 

реальне застосування механізмів торгівлі викидами; 
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3) гарантування безпеки енергопостачання (як очікується, ефективний 

і конкурентоспроможний внутрішній ринок ЄС забезпечить головні переваги у 

сфері безпеки постачання та високі стандарти послуг для суспільства. 

При цьому висновки ЄК щодо поточного на той час стану створення 

внутрішнього ринку ЄС свідчили, що існуючі інституційні норми та правила не 

забезпечують виконання цього завдання. 

Третій енергетичний пакет ЄС 

Аналізуючи подальші процеси лібералізації ринків, ЄС відзначає, що 

спостерігається таке встановлення цін на електроенергію і газ операторами 

мереж постачання, внаслідок якого ринок не «дає сигнал» про необхідність 

уведення нових потужностей та відповідне залучення інвестицій. Блокується 

також доступ нових компаній до розподільчих мереж, що унеможливлює 

розширення послуг споживачам енергії. З огляду на цю ситуацію ЄК пропонує 

здійснити такі заходи: відокремити операторів мереж постачання від 

виробників енергії з метою усунути дискримінацію нових компаній 

монополістами, позбавити від їхнього контролю за мережами та вивести з-під 

національного протекціонізму. 

Усі директиви і регламенти Третього енергетичного пакета ЄС були 

опубліковані 14 серпня 2009 року, а саме: Регламент (ЄС) № 713/2009 про 

заснування Агентства зі співпраці органів регулювання енергетики [251]; 

Регламент (ЄС) № 714/2009 про умови доступу до мережі для транскордонних 

обмінів [252]; Регламент (ЄС) № 715/2009 про умови доступу до мереж передачі 

природного газу (також регулювання доступу до природного газу) [253]; 

Директива (ЄС) № 72/2009 про внутрішній ринок електроенергії [254]; 

Директива (ЄС) № 73/2009 про внутрішній ринок природного газу [255]. Після 

набрання чинності в 2009 р. керівних принципів Третього енергопакета 

державам – членам ЄС було надано півтора року, щоб привести національні 

законодавства у відповідність із загальноєвропейськими нормами. 
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На виконання нових правил у рамках заходів щодо реалізації Третього 

енергопакета було створено Агентство кооперації енергетичних регуляторів 

(European Agency for the Cooperation of Energy Regulators  – ACER), а також 

сформовані Європейська мережа операторів електропередавальних систем (англ.: 

European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E) та 

Європейська мережа операторів газотранспортних систем (англ.: European 

Network of Transmission System Operators for Gas – ENTSOG), у чиї завдання 

входять координація національних мережевих операторів і розроблення 

мережевих кодексів. 

Крім того, було проведено структурне реформування вертикально 

інтегрованих компаній з метою уникнення дискримінації, тобто відділення 

конкурентних видів діяльності (виробництво, продаж) від природно-

монопольного (транспортування). 

Передбачається, що діяльність незалежного оператора енергетичних 

мереж повинна спиратися на відповідну регуляторну базу. Будь-які обмеження 

щодо умов виокремлення операторів слід усунути. Для мережевих операторів 

передбачено три варіанти поділу: 

– оператор із поділом власності (Ownership unbundling – OU) забороняє 

компаніям, які здійснюють видобуток, генерацію або імпорт газу і 

електроенергії, контролювати або володіти мажоритарним пакетом акцій 

розподільних мереж; 

– незалежний системний оператор (Independent System Operator – ISO) 

дає вертикально інтегрованим компаніям можливість зберегти мережі у 

власності, але зобов’язує їх передати активи в управління незалежного 

системного оператора, тобто фактично позбавляє власників контролю над 

системою транспортування; 

– незалежний мережевий оператор (Independent Transmission Operator – 

ITO) дає великим компаніям можливість зберегти транспортні потужності як 

у власності, так і в управлінні, але під суворим контролем. 
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Станом на березень 2015 р. більшість власників європейських 

енергетичних мереж зробили такий вибір: 26 компаній з 11 країн ЄС вибрали 

варіант незалежного мережевого оператора (ITO); 22 компанії з 13 країн 

повністю розділили власність (OU). 6 компаній вибрали варіант незалежного 

системного оператора (ISO). Зазначимо, що норми Третього енергетичного 

пакета викликали суперечливі тлумачення стосовно легітимності їх 

застосування для трансграничних щодо  ЄС газопроводів, зокрема і стосовно 

газопроводу «Північний потік – 2». 

Четвертий енергетичний пакет ЄС 

Проект нового енергетичного пакета під назвою «Чиста енергія для всіх 

європейців»ЄК представила 30.11.2016 р [256]. Цей документ відображає 

бачення того, за яким сценарієм ЄС може здійснити перехід до нової 

енергетичної парадигми. Поштовхом для перегляду ключових параметрів 

енергетичної стратегії ЄС стала Паризька угода з питань зміни клімату. 

Зазначений документ представляє набір нормативних пропозицій і 

заходів, що охоплюють питання енергоефективності, ВДЕ, структури ринку 

електроенергії, правил постачання і регулювання. Однак уже скоро він може 

стати дороговказом для дій не тільки європейців, а й України. Поки що 

стартував тривалий процес консультацій, адже для запуску енергопакета 

необхідно, щоб пропозиції ЄК підтримали ЄП і ЄР. Публікація змін викликала 

занепокоєння експертів та громадськості. 

Незмінними залишаться пріоритети енергетичної політики ЄС. Натомість, 

по-перше, ЄК пропонує скасувати існуючі пільги для відновлюваної 

енергетики, зокрема, право першочергового включення таких потужностей до 

електромережі. По-друге, очікується збільшення залучення споживачів до 

роботи енергоринку. По-третє, ЄК пропонує збільшення кількості показників 

моніторингу енергоефективності [257]. 
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Останнє питання є найменш суперечливим, оскільки його підтримують 

усі сторони процесу – ЄК, ЄП, представники бізнесу, експерти. Дискусія 

виникає лише з приводу того, наскільки потрібно підняти планку приросту 

енергоефективності до 2030 р. Зараз її встановлено на рівні 27% від прогнозу 

рівнів енергоспоживання у 2030 р. ЄК пропонує збільшити цільовий 

показник до 30%. За оцінками ЄК, рішення збільшити мету на 3% 

коштуватиме енергосистемі додатково 9 млрд євро, проте за горизонтом 2050 

р. дасть економію на ту ж суму. Однак, на думку учасників ринку, на 2030 р. 

мета повинна бути більш амбітною і становити не менше 40%. Незважаючи 

на неоднозначне ставлення до змін, Четвертий енергетичний пакет ЄС 

знаменує подальший рух ЄК у напрямі посилення енергетичної політики 

сталого розвитку. 

Отже, незважаючи на особливості енергетичних балансів країн ЄС, 

можна стверджувати, що визначальними факторами для подальшої адаптації 

енергетичної політики ЄС до цілей сталого розвитку стануть такі вимоги: 

безпека енергопостачання (безпека поставок енергоресурсів та безпека об’єктів 

енергетики, зокрема безпека транзиту енергоресурсів); екологізація енергетики; 

лібералізація ринків енергоресурсів. Хоча країни ЄС об’єднані спільними 

критеріями та принципами енергетичної політики, методи і шляхи їх 

досягнення у кожній країні різняться внаслідок різної структури національних 

енергетичних балансів та можливостями доступу до джерел енергії. Оскільки 

жодна країна ЄС не має в достатніх обсягах власних запасів енергоресурсів, 

сучасні тенденції глобалізації та демонополізації ринків в умовах 

взаємозалежності спонукають до більш тісної співпраці, зокрема перейти до 

принципу колективної енергетичної безпеки, замість домінуючої у минулому 

ідеї національної енергетичної незалежності [258]. Проте на практиці політична 

солідарність серед країн ЄС не завжди знаходить віддзеркалення в 

одностайному ставленні до окремих панєвропейських енергетичних проєктів з 

диверсифікації джерел енергії. 
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4.2. Розвиток інституційного забезпечення національної енергетичної 

політики  

Концептуальні засади національної енергетичної політики 

Відштовхуючись від інституційних основ європейської енергетичної 

політки, можна сформулювати такі принципи формування та реалізації 

національної енергетичної політики сталого розвитку України: 

– принцип системності та емерджентності, що означає забезпечення 

балансу інтересів держави, бізнесу та суспільства на всіх рівнях територіально-

галузевої ієрархії управління в енергетичній сфері; 

– принцип еквівалентності, що означає пропорційний, рівноважний та 

недискримінаційний розвиток окремих галузей/підгалузей енергетичного 

сектора, а також регіональних/місцевих систем енергозабезпечення; 

– принцип субсидіарності, який полягає в оптимальному балансі 

централізації та децентралізації систем енергозабезпечення; 

– принцип різноманітності джерел енергії, що означає вільний розвиток 

нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії; 

– принцип відкритості, що означає вільний доступ третьої сторони до 

енергетичних мереж; 

– принцип сегментування, що означає розмежування ринків 

енергоресурсів на окремі види діяльності з виробництва, транспортування та 

збуту; 

– принцип транспарентності, що забезпечує прозорість отримання 

інформації споживачами про рівень цін на енергоносії та якість отриманих 

енергетичних послуг, а також спостереження (моніторинг) суспільства за 

енергетичними потоками; 

– принцип суверенітету споживача енергоресурсів, що означає 

забезпечення прав та реальної можливості споживачів стати повноцінним 

суб’єктом енергоринку (впливати на рівень цін з боку попиту); 
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– принцип адаптивності енергетичних систем, що означає коригування 

показників розвитку залежно від кон’юнктури енергетичних ринків; 

– принцип екологічності, що означає незавдання шкоди навколишньому 

природному середовищу, тобто відображає необхідність заходів з охорони 

навколишнього середовища при реалізації енергетичних проектів; 

– принцип соціальної справедливості, що потребує урахування в 

енергетичній політиці соціальних потреб як виробників, так і споживачів; 

– принцип відповідальності суб’єктів енергетичного ринку, органів 

державного регулювання за порушення законодавства країни. 

Основними цілями національної енергетичної політики є: 

– сталість та надійність забезпечення кінцевих споживачів 

(підприємств та домогосподарств) енергоресурсами та послугами. Індикатор – 

індекс сталості енергетичної ситуації (Energy Sustainability Index); 

– економічна ефективність функціонування енергетичного сектора (в 

нормальних режимах функціонування), що забезпечується без надання 

державної підтримки та втручання держави у процес функціонування ПЕК. 

Індикатор – рентабельність інвестицій у галузь. Показники – фінансова 

стійкість та капіталізація енергетичних компаній; 

– енергетична ефективність використання енергоресурсів національною 

економікою. Індикатор – енергомісткість ВВП країни. Показники – 

енергомісткість окремих галузей та регіонів, питомі витрати палива на 

виробництво готової продукції, душове споживання енергоресурсів; 

– гарантування енергетичної безпеки України для забезпечення 

енергетичних потреб суспільства в надзвичайних ситуаціях та спроможність 

керівництва держави формувати та здійснювати політику захисту національних 

інтересів. Індикатор – рівень залежності від одного постачальника в загальних 

первинних поставках енергії. Показники – частка імпорту в загальних 

первинних поставках енергії, рівень запасів енергетичних ресурсів, обсяги та 

час уведення в експлуатацію резервних потужностей. 
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Відповідно до цілей основними завданнями енергетичної політики є: 

 підвищення енергоефективності та конкурентоспроможності 

національної економіки; 

 диверсифікація джерел поставок та формування стратегічних запасів 

енергоресурсів; 

 оптимізація енергетичного балансу та структури енергогенеруючих 

потужностей, а також режимів функціонування енергетичних систем; 

 підвищення інвестиційної привабливості енергетичного сектора та 

конкурентоспроможності вітчизняного енергетичного бізнесу; 

 удосконалення системи управління в паливно-енергетичному комплексі, 

досягнення раціонального співвідношення форм власності в енергетичному 

секторі; 

 удосконалення системи незалежного регулювання на ринках 

енергоресурсів, захист конкуренції на лібералізованих енергетичних ринках; 

 удосконалення тарифної політики, ліквідація енергетичних субсидій 

між побутовим та реальним секторами економіки, а також між окремими 

галузями промисловості; 

 розширення ресурсної бази енергетичного сектора, збільшення 

власного видобутку первинних та виробництва вторинних енергоресурсів; 

 модернізація та збільшення транзитного потенціалу вітчизняної 

енергетичної інфраструктури; 

 інтеграція енергосистеми України з енергосистемою ЄС, усунення 

технічних бар’єрів у технологічному трансфері та асиметричних ефектів у 

зовнішній торгівлі енергоносіями; 

 розвиток галузевої науки та перспективних енерготехнологій; 

 покращення стану навколишнього природного середовища; 

 покращення соціального захисту робітників в енергетичній сфері; 

 забезпечення надійності та якості енергопостачання. 
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Основними механізмами досягнення  цілей енергетичної політики є:  

1) механізми структурно-галузевої політики, які використовуються 

державою для здійснення прогресивних змін у структурі енергетичного 

сектора, удосконалення міжгалузевих пропорцій, стимулювання розвитку 

галузей, які визначають стан НТП, забезпечують конкурентоспроможність 

вітчизняної продукції та зростання рівня життя населення; 

2) механізми інституційної політики, спрямовані на формування 

раціональної багатоукладної економічної системи шляхом трансформування 

відносин власності, здійснення приватизації та/або націоналізації виробничих 

фондів, забезпечення розвитку виробництва, еквівалентності відносин обміну 

між суб’єктами енергетичного ринку, державну підтримку усіх форм 

ефективного господарювання і ліквідацію будь-яких протизаконних 

економічних дій та пошук ефективних форм державно-приватного партнерства 

розвитку енергетики;  

3) механізми бюджетної політики, спрямовані на оптимізацію та 

раціоналізацію формування доходів і використання державних фінансових 

ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у розвиток 

енергетики, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері 

міжбюджетних відносин стосовно енергетичної сфери; 

4) механізми інвестиційної політики, спрямовані на створення 

суб’єктам енергетичного сектора необхідних умов для залучення та 

концентрації коштів на потреби розширеного відтворення основних засобів 

виробництва ПЕК, переважно у галузях, розвиток яких визначено як пріоритети 

структурно-галузевої політики; 

5) механізми амортизаційної політики, спрямовані на створення 

суб’єктам енергетичного сектора найбільш сприятливих та рівноцінних умов 

забезпечення процесу розширеного відтворення основних виробничих і 

невиробничих фондів переважно на якісно новій технологічній основі; 

6) механізми тарифної політики, спрямовані на контроль за об’єктивно 

обумовленими ринковими цінами на енергоресурси, регулювання державою 
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відносин обміну між суб’єктами енергоринку з метою забезпечення 

еквівалентності у процесі реалізації енергетичних товарів та послуг; 

7) механізми антимонопольної політики, спрямовані на захист 

економічної конкуренції, недопущення проявів дискримінації одних суб’єктів 

іншими, насамперед у сфері монопольного ціноутворення та за рахунок 

зниження якості продукції та/або послуг; 

8) механізми податкової політики, спрямовані на забезпечення 

економічно обґрунтованого податкового навантаження, стимулювання 

розширеного відтворення енергетики за рахунок власних джерел; 

9) механізми грошово-кредитної політики, спрямовані на забезпечення 

національного господарства економічно необхідним обсягом грошової маси, 

досягнення ефективного готівкового обігу, залучення коштів суб’єктів 

господарювання та населення до банківської системи, стимулювання 

використання кредитних ресурсів на потреби розвитку ПЕК; 

10) механізми зовнішньоекономічної політики та енергетичної 

дипломатії, спрямовані на підтримку державою відносин суб’єктів 

господарювання з іноземними партнерами та захист національного 

енергетичного ринку, активізації участі представників держави у міжнародному 

діалозі стосовно ключових питань енергетичної політики сталого розвитку; 

11) механізми екологічної політики, що забезпечують раціональне 

використання та повноцінне відтворення енергетичних природних ресурсів, 

визначення видів та ефективних ставок екологічних податків та штрафів для 

суб’єктів енергетичного ринку; 

12) механізми соціальної політики захисту прав споживачів ПЕР та 

робітників ПЕК, підвищення зайнятості та запобігання еміграції кваліфікованих 

робітників, справедливої та своєчасної виплати заробітної плати, соціального 

захисту та соціального забезпечення. 

Звернемо увагу, що проблема інтеграції енергетичної політики України 

та ЄС стикається з внутрішньої проблемою комплементарністі енергетичної та 

економічної політики України [259]. 
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Нормативно-правова система України у сфері енергетики 

Світовий досвід свідчить, що успішне формування ринкового середовища 

і регулювання у сфері енергетики можливе лише за умови ефективної системи 

нормативно-правового забезпечення, що є адекватною умовам функціонування 

енергетичного сектору країни. Отже, створення відповідної нормативно-

правової бази є необхідною передумовою впровадження ринкових механізмів 

регулювання та успішного функціонування ПЕК держави. На жаль, через низку 

об’єктивних і суб’єктивних чинників синхронізувати ці процеси на 

початковому етапі ринкових реформ в Україні не вдалося. Із набуттям країною 

незалежності стартовий правовий вакуум обумовив системні кризові явища в 

енергозабезпеченні. Однією з причин такого стану стало нерозуміння щодо 

взаємообумовленості стратегічного розвитку економіки та енергетики країни. 

Виявилося, що за відсутності чіткої економічної стратегії розвитку держави 

принципово не можливо сформувати відповідну енергетичну стратегію [260]. 

Розвиток енергетичного законодавства України є одним із пріоритетних 

завдань і напрямів реалізації енергетичної політики. Будь-які економічні, 

інституційні та інші перетворення в енергетиці, а також внутрішня та зовнішня 

політика у цій сфері має ґрунтуватися виключно на положеннях законів 

України. Саме ці закони мають стати основою правового регулювання 

енергетичних відносин.  

Багато проблем нормативного забезпечення діяльності в енергетичному 

секторі економіки країни вдалося вирішити. Проте залишається проблема 

несистемності законодавчого поля, суперечливості окремих механізмів 

регулювання, дублювання функцій управління, процедур виконання та 

контролю, а також інші специфічні питання. Зрештою, відсутній рамковий 

закон, який би встановлював засади енергетичної політики держави. 

Система нормативно-правового забезпечення функціонування та 

розвитку вітчизняного ПЕК і ринків енергоресурсів базується на Конституції 

України (рис. 4.1). Функціонування кожної з галузей ПЕК підпадає під 

юрисдикцію окремого закону. 
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Рис. 4.1. Система нормативно-правового забезпечення національної 

енергетичної політики 
Джерело: узагальнено і складено автором. 
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Базові умови проведення енергетичної політики визначені Конституцією 

України, які деталізуються Законами України, нормативними актами (указами) 

Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України, Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та 

комунальних послуг. 

Після проголошення незалежності України та відокремлення 

енергосистеми держави від єдиної енергетичної системи колишнього СРСР 

процес нормативно-правового забезпечення був спрямований насамперед на 

запобігання системним кризовим явищам в енергозабезпеченні держави. 

Упродовж 90-х років минулого століття система антикризових заходів щодо 

енергопостачання ухвалювалася численними відповідними постановами 

Кабінету Міністрів України та указами Президента, відповідно до повноважень 

на перехідний період. Наприклад, типову назву мала одна з перших постанов 

Кабінету Міністрів України від 31.08.1991 р. № 180 «Про режим 

енергозабезпечення народного господарства і населення республіки в умовах 

дефіциту палива» [261]. Загострення проблем з енергопостачанням в 

опалювальний період знайшло відображення у типових щорічних постановах 

КМ щодо енергозабезпечення країни.  

Починаючи з 2003 р. у роботі Верховної Ради України намітилася 

тенденція переходу від законотворчості за принципом «накладання латок» до 

створення структурованого та системного законодавчого поля. Саме такий 

підхід реалізується Комітетом Верховної Ради України з питань паливно-

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки у роботі 

стосовно удосконалення відповідного законодавства. Формування та розвиток 

інституційного забезпечення окремих ринків енергоресурсів в Україні 

представлено у розділі 3. Нижче  розглянемо особливості нормативно-правовго 

забезпечення загальних питань та завдань національної енергетичної політики. 
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Державне управління,  регулювання та контроль 

Реалізація державної політики в ПЕК, регулювання, ліцензування, 
збалансування інтересів держави, різних галузей промисловості та побутових 
споживачів є прерогативою держави. Контроль за якістю послуг, захист прав 
споживачів може дублюватися громадськими, приватними та іншими 
організаціями, але відповідальність повністю покладена на ЦОВВ. 

Державне регулювання підприємств енергетичної галузі здійснюється 
через сукупність методів, серед яких: антимонопольні заходи, правове 
регулювання, застосування системи податків і використання різних норм 
амортизації, регулювання цін та встановлення тарифів, надання державних 
дозволів на здійснення діяльності, контроль за якістю послуг. 

Забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на основі 
збалансування інтересів суспільства, суб’єктів природних монополій та 
споживачів їхніх товарів і послуг здійснюється НКРЕКП, яка створена у 1994 
році  у зв’язку з переходом від адміністративного управління до економічного 
регулювання діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності та 
організаційно-правових форм, спочатку у сфері електроенергетики, а згодом і у 
сфері газопостачання. Комісія має реалізовувати свої повноваження з 
економічного регулювання незалежно від центральних органів виконавчої 
влади (ЦОВВ), органів місцевого самоврядування з тим, щоб забезпечити 
залучення інвестицій у цей сектор економіки держави та звільнити суб’єктів 
підприємницької діяльності різних форм власності від адміністративного тиску 
владних структур. НКРЕКП проводить діяльність у формі цінового 
регулювання, ліцензування, захисту прав споживачів. 

Значне коло відносин, які виникають у сферах природних монополій, 
врегульовано у Законі України «Про природні монополії» [262], що визначає 
правові, економічні та організаційні засади державного регулювання діяльності 
суб’єктів природних монополій в Україні. Метою цього закону є забезпечення 
ефективності функціонування ринків, що перебувають у стані природних 
монополій, на основі збалансування інтересів суспільства, суб’єктів природних 
монополій та споживачів їхніх товарів. 
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Серед таких компаній є обласні енергопостачальні компанії (обленерго), 
які є природними монополістами з передавання і постачання електроенергії на 
відповідних територіях. Їх діяльність відповідно до ліцензованих умов 
регулюється територіальними відділеннями НКРЕКП, а також щодо стану 
конкурентного поля – регіональними відділеннями АМКУ. 

Одним із головних інструментів державного регулювання суб’єктів 
підприємницької діяльності є ліцензування діяльності у сфері енергетики та 
енергоефективності. Регулювання діяльності природних монополій і суміжних з 
ними ринків у електроенергетиці шляхом ліцензування їхньої діяльності є одним 
із головних завдань НКРЕКП. Ліцензування у сфері енергоефективності здійснює 
Держенергоефективності, основним завданням якого є реалізація державної 
політики у сфері ефективного використання ПЕР, енергозбереження та ВДЕ. 

Видавання ліцензій на виробництво, передачу та постачання електроенергії, 
започатковане ще у 1996 р., здійснюється відповідно до Інструкції про порядок 
видачі суб’єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності 
ліцензій на виробництво, передачу та постачання електроенергії, a також згідно з 
Порядком видачі НКРЕКП ліцензій на провадження діяльності, пов’язаної з 
виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим 
виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на 
теплоелектроцентралях та установках із використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.04.1999 р. № 753 [263]. 

Ліцензування підприємницької діяльності у сфері природних монополій 
має певні особливості та здійснюється не лише з метою встановлення штучних 
обмежень для підприємницької діяльності, а й з метою сприяння конкуренції на 
суміжних із монопольним ринках, а також захисту прав споживачів і 
підприємців, які користуються послугами природних монополій, шляхом 
обмеження впливу на процес ціноутворення підприємців, які займають 
монопольне становище. Водночас ліцензіями передбачається і захист прав 
самих монополістів, таких як покриття економічно обґрунтованих витрат на 
здійснення діяльності й забезпечення прийнятної норми прибутку, дотримання 
правил користування послугами споживачів. 
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В електроенергетиці підлягають ліцензуванню: виробництво 

електроенергії (в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється 

ліцензійними умовами); передача електроенергії магістральними та 

міждержавними електричними мережами; передача електроенергії місцевими 

(локальними) електричними мережами; постачання електроенергії за 

регульованим тарифом; постачання електроенергії за нерегульованим тарифом; 

оптове постачання електроенергії. 

НКРЕКП контролює ліцензовану діяльність обласних енергопостачальних 

компаній стосовно випадків зловживання ними своїм монопольним становищем, 

перевірки фактів нецільового використання коштів розподільними та 

енергогенеруючими компаніями, порушення антимонопольного законодавства, 

недотримання порядку публічних закупівель товарів, робіт і послуг державними 

компаніями, неналежного проведення розрахунків із оптовим постачальником 

електроенергії, непроведення розрахунків енергокомпаніями за передачу 

електричної енергії електромережами інших ліцензіатів тощо. Таким чином, 

важелі НКРЕКП для впливу на монополістів-обленерго – це коригування тарифів, 

штрафи та ліцензування. 

Положення директив ЄС встановлюють ряд вимог до національних 

регулюючих агенцій на енергетичних ринках держав – членів ЄС. 

Найголовнішими з них є вимоги до реальної незалежності регулятора у процесі 

відбору його членів, прийняття рішень та фінансової компенсації членів 

регулятора, а також визначення достатніх повноважень, необхідних для нагляду 

за станом конкуренції у тих сегментах ринку, де конкуренція є можливою, та 

здійснення незалежного регулювання компаній – природних монополістів, 

забезпечуючи баланс між інтересами споживачів, держави та бізнесу. Окремо 

слід виділити положення Директив 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС (які фактично 

дублюються у тексті цих директив, зокрема, у главі VIII Директиви 2009/73/ЄС 

та главі IX Директиви 2009/72/ЄС) щодо суттєвих вимог до національного 

регулятора на енергетичних ринках. 
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Одночасно з ухваленням законопроекту про ринок електричної енергії 

Верховна Рада України 22 вересня 2016 р. прийняла закон «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних 

послуг» № 2966-д, який набув чинності 26.11.2016 р. [264]. Законом 

встановлюється, що НКРЕКП є незалежним державним колегіальним органом. 

Регулятор здійснює державне регулювання з метою досягнення балансу інтересів 

споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, і держави, забезпечення енергетичної безпеки, 

європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України. 

Натомість в  червні 2019 року Конституційний суд України визнав 

неконституційними ряд положень закону про НКРЕКП. За своїми функціями, 

завданнями і повноваженням НКРЕКП по суті є центральним органом виконавчої 

влади, а тому відповідно до Конституції закон мав визначити саме такий її статус, 

який передбачає входження НКРЕКП в систему ЦОВВ і спрямування її роботи 

Кабінетом Міністрів України. На наш погляд, такий підхід суперечить статусу 

НКРЕКП як незалежного регулятора ринку. 

  

Національна енергетична безпека 

Енергетична безпека України як складова національної безпеки набула 

актуальності з моменту набуття незалежності країни [265]. Тому проблеми з 

енергозабезпечення держави з самого початку стали предметом розгляду та 

прийняття РНБО відповідних рішень із їх подальшим затвердженням указами 

Президента України.  

Одним з перших нормативних документів з цього питання стала 

«Концепція діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні енергетичної 

безпеки України» (1998 р.) [266]. Зокрема, у Концепції визначено, що 

«енергетична безпека України є невід’ємною складовою національної та 

економічної безпеки і необхідною умовою існування та розвитку держави. 

Енергетична безпека – своєчасне, повне і безперебійне забезпечення якісним 

паливом та енергією матеріального виробництва, невиробничої сфери, 

https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/14/648771/
https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/14/648771/
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населення, комунально-побутових та інших споживачів, запобігання 

шкідливому впливові на довкілля транспортування, перетворення і споживання 

паливно-енергетичних ресурсів в умовах сучасних ринкових відносин, 

тенденцій та показників світового ринку енергоносіїв». 

Указом Президента України від 10 березня 2000 р. №457/2000 [267] 

уведено в дію рішення РНБОУ від 14 лютого 2000 р. «Про невідкладні заходи 

щодо подолання кризовий явищ у паливно-енергетичному комплексі України», 

зокрема, запроваджено низку заходів щодо удосконалення нормативно-

правового забезпечення ефективного функціонування галузі, механізмів 

фінансових розрахунків, матеріальної бази підприємств ПЕК, постачання 

енергоносіїв та диверсифікації їхніх джерел, розвитку вітчизняного 

енергетичного машинобудування, запобігання проявам корупції та злочинності. 

Така увага до кризової ситуації та розв’язання найгостріших проблем в ПЕК 

України  сприяла стабілізації енергозабезпечення. 

Розгортання ланцюга неплатежів і розбалансування енергетичної системи 

країни поряд із проблемами поставки імпортних енергоресурсів стали 

об’єктивною підставою для необхідності запровадження системних заходів у 

напрямі подолання кризових явищ. Уперше системним характером щодо 

прийняття відповідних рішень відзначається постанова Кабінету Міністрів 

України «План невідкладних заходів щодо стабілізації становища в паливно-

енергетичному комплексі» від 22 березня 2000 р. № 538. Зокрема, цим Планом 

було передбачено запровадження стабілізаційних заходів за такими напрямами: 

правове та наукове забезпечення заходів щодо стабілізації становища у ПЕК; 

зменшення пікових навантажень в ОЕС України; підвищення ефективності 

роботи підприємств ПЕК та визначення умов для прискорення їхньої 

приватизації; запровадження дієвої системи розрахунків за спожиті енергоносії 

та контролю за їхнім станом; удосконалення системи ціноутворення у ПЕК; 

здійснення першочергових заходів із енергозбереження; проведення щоденного 

моніторингу становища у ПЕК. 
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Проблеми функціонування ПЕК у надзвичайних ситуаціях декілька разів 

розглядалися Верховною Радою України, про що у 1996-2000 рр. були прийняті 

відповідні постанови [268]. З огляду на об’єктивні оцінки реального стану справ у 

ПЕК України та зміну ситуації на світовому ринку енергоносіїв, із метою 

забезпечення енергетичної безпеки держави як одного з головних питань 

національної безпеки, з урахуванням наявності відповідних міжнародних 

зобов’язань України, для упередження виникнення надзвичайних ситуацій у ПЕК, 

забезпечення нормального режиму його функціонування та збалансованого 

розвитку залежно від темпів і пропорцій соціально-економічного розвитку 

держави, Верховна Рада України у жовтні 2005 р. схвалила постанову «Про 

заходи щодо запобігання енергетичній кризі в Україні».  

Зокрема, Постанова передбачала утворення міжвідомчої робочої групи, 

до складу якої було включено представників Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, провідних наукових установ, із метою: 

– систематизації законодавчих актів у сфері ПЕК та розроблення 

пропозицій щодо усунення виявлених суперечностей і законодавчо 

неврегульованих питань, у тому числі щодо стимулювання ВДЕ; 

– аналізу міжнародних договорів енергетичного спрямування, а також 

вироблення рекомендацій щодо приєднання до них України; 

– створення енергетичної «дорожньої карти» України, що передбачатиме 

розроблення стратегічного плану збільшення видобутку енергоносіїв в Україні, 

запровадження енергозберігаючих технологій реалізації національної програми 

створення ядерно-паливного циклу. 

Також зазначеною постановою за участю Комітету Верховної Ради 

України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та 

ядерної безпеки та Національної академії наук України передбачено: 

– розробити концепцію енергетичного законодавства України та 

гармонізації його до положень енергетичного права ЄС; 

– завершити розроблення адаптованої до енергетичної політики ЄС 

енергетичної стратегії України на довгостроковий період, яка має базуватися на 
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концепції інноваційного розвитку, та забезпечити перехід до стратегічного 

управління в енергетичному секторі; 

– розробити проект Закону України про енергетичну політику, в якому 

регламентувати термінологію, базові принципи та концептуальні засади 

енергетичної політики, а також процес підготовки програмних документів. 

Більшість з цих завдань не були викоані через цілку низку причин, 

головним чином через відсутність політичного консенсусу щодо консолідації 

зусиль, звісно і спільної відповідальності держави та бізнесу у питаннях 

забезпечення національної енергетичної безпеки. 

У загальному сенсі, сприймаючи наведене визначення безпеки як «стан 

захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 

держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства…» [269], поняття 

енергетична безпека формулюється як «стан захищеності держави (регіону), 

суспільства, громадян, народного господарства від загроз дефіциту чи від 

необґрунтованих потреб в енергії економічно доступних ПЕР за нормальних 

умов і в надзвичайних ситуаціях» чи як «стан захищеності життєво важливих 

енергетичних інтересів особистості, суспільства, держави від внутрішніх та 

зовнішніх загроз», де під енергетичними інтересами розуміють «безперебійне 

забезпечення споживачів доступними ПЕР прийнятної якості за нормальних 

умов та в надзвичайних ситуаціях». 

В «Основних напрямах державної політики у сфері забезпечення 

енергетичної безпеки України», схвалених Указом Президента України від 27 

грудня 2005 р. № 1868/2005 [270] наголошується, що «енергетична безпека є 

однією з найважливіших складових національної безпеки, необхідною умовою 

забезпечення сталого розвитку держави». Енергетична безпека визначається як 

стан енергетики, що гарантує технічно та економічно безпечне задоволення 

поточних і перспективних потреб споживачів енергії та збереження 

навколишнього середовища. Основними індикаторами енергетичної безпеки, 

крім енерго- та електромісткості економіки, є: ступінь самозабезпечення 
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енергоресурсами; використання енерготранзитного потенціалу; частка 

домінуючого ресурсу у структурі поставок енергоносіїв; частка кінцевого 

споживання енергії у загальних поставках енергоносіїв тощо. Отже, з 2005 року 

енергетична безпека розглядається як умова сталого розвитку. 

Із метою законодавчого закріплення позитивних стабілізаційних рішень 

та необхідності запровадження рішень, спрямованих на подальший розвиток 

ПЕК, було ухвалено Закон України «Про заходи, спрямовані на забезпечення 

сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 

23.06.2005 р. № 2711-IV [271], який визначає комплекс організаційних та 

економічних заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування 

підприємств ПЕК. Метою цього Закону є сприяння поліпшенню фінансового 

становища підприємств ПЕК, запобігання їхньому банкрутству та підвищення 

рівня інвестиційної привабливості шляхом урегулювання процедурних питань і 

впровадження механізмів погашення заборгованості, надання суб’єктам 

господарської діяльності права їхнього застосування, визначення порядку 

взаємодії ЦОВВ та органів місцевого самоврядування, розпорядників 

бюджетних коштів із суб’єктами господарської діяльності щодо застосування 

механізмів погашення заборгованості. 

Відповідно до зазначеного Закону підприємства ПЕК можуть поліпшити 

своє фінансове становище та зменшити наявні суми заборгованості шляхом 

застосування однієї із передбачених процедур: взаєморозрахунків, погашення 

заборгованості з частковою оплатою її суми, реструктуризації та списання 

заборгованості. Практична реалізація положень цього закону засвідчила 

необхідність його удосконалення. 

Із метою більш чіткого регламентування та координації дій державних 

органів влади щодо роботи енергосистеми країни у період надзвичайних 

ситуацій Верховною Радою України схвалено Закон України «Про 

функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період» від 

02.11.2006 р. № 307-V [272], який був покликаний врегулювати відносини, що 

виникають у зв’язку з виробництвом, передачею, постачанням і використанням 
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енергоносіїв в особливий період підприємствами, установами та організаціями 

ПЕК незалежно від форми власності, їхню взаємодію з органами державної 

влади. Натомість, саме поняття «особливий період» у тексті Закону не було 

визначено, хоча зазвичай це прописується у будь-якому комплексному законі (у 

розділі, присвяченому визначенню термінів). 

Продовжуючи процес моніторингу стану енергозабезпечення та рівня 

енергетичної безпеки країни, РНБО України розглянула у 2007 р. означене 

питання та відзначала у своєму рішенні недостатній рівень стану енергетичної 

безпеки держави [273]. Вжиті Кабінетом Міністрів України заходи щодо 

оптимізації функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку 

нафтопереробної промисловості в основному дали змогу виконати рішення 

РНБО. Разом із тим більшість проблемних питань, порушених у рішенні РНБО 

від 9 грудня 2005 р. «Про стан енергетичної безпеки України та основні засади 

державної політики у сфері її забезпечення», уведеному в дію Указом 

Президента України від 27 грудня 2005 р., повною мірою не були вирішені. 

У Рішенні РНБО відзначається, що на кінець 2008 р. не було створено 

ефективних механізмів стимулювання впровадження енергозберігаючих 

технологій, скорочення питомих витрат енергоресурсів у суспільному 

виробництві, використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, не 

забезпечено визначення в установленому порядку умов приватизації підприємств 

паливно-енергетичного комплексу. На початковому етапі перебуває розроблення 

порядку формування єдиного енергетичного балансу та проведення моніторингу 

його показників. Залишається недосконалим регулювання діяльності у сфері 

природних монополій, що є основною причиною непрозорості при формуванні 

цін для суб’єктів паливно-енергетичного комплексу та створює умови для 

монопольних зловживань на енергетичних ринках. Загалом аналіз стану 

виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань 

енергетичної безпеки та розвитку процесів і тенденцій в енергетиці засвідчив 

необхідність упровадження комплексу додаткових заходів щодо забезпечення 

національної енергетичної безпеки. 
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Із початком розгортання фінансово-економічної кризи у 2008 р. уряд 

запропонував антикризовий пакет законопроектів і рішень. Зокрема, схвалено 

Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього 

ринку на період до 2012 року [274]. У листопаді 2008 р. підписано Меморандум 

між Кабінетом Міністрів України та підприємствами гірничо-металургійного 

комплексу, в якому визначено обов’язки сторін, зокрема, уряд взяв на себе 

зобов’язання щодо кредитування підприємств гірничо-металургійного 

комплексу; забезпечення поставок природного газу для підприємств ГМК за 

ціною його імпорту в Україну; забезпечення збереження існуючих ринків збуту 

третіх країн на рівні дипломатичних домовленостей; забезпечення зниження 

тарифів на залізничні перевезення продукції ГМК пропорційно розміру 

зниження вартості металопродукції для Укрзалізниці. Власники металургійних 

підприємств у свою чергу зобов’язалися: реалізувати комплекс заходів щодо 

зменшення собівартості своєї продукції; продовжити виконання раніше 

затверджених інвестиційних програм, пов’язаних із впровадженням 

енергозберігаючих технологій. Зрештою, у 2008 р. був запроваджений 

мораторій на підвищення цін на товари та послуги суб’єктів природних 

монополій, у тому числі енергетичних. 

Негативним фактором у функціонуванні ринку електроенергії був і 

залишається високий рівень перехресного субсидіювання промисловими 

споживачами вартості електричної енергії, що відпускається за пільговими 

тарифами населенню та іншим категоріям споживачів (вугледобувним 

підприємствам, гірничо-металургійним, хімічним підприємствам тощо). 

Фактично, перехресні субсидії вже набули міжгалузевого характеру. Слід 

зазначити, що попри позитивний ефект для експортоорієнтованих галузей 

(металургійної та хімічної промисловості), підприємства ПЕК країни 

опинилися у вкрай складному фінансово-економічному стані. 
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Розглянувши поточну ситуацію та проаналізувавши стан виконання 

попередніх рішень у сфері енергетики РНБО у 2009 р. констатувало, що ПЕК 

функціонує в умовах збереження раніше ідентифікованих ризиків та дальшого 

накопичення реальних загроз енергетичній безпеці держави [275]. 

Починаючи з 2014 р. проблема національної енергетичної безпеки набула 

вже зовсім іншого – загрозливого – характеру. Якщо раніше всі упереджувальні 

заходи були розраховані на застосування в «особливий період у мирний час», 

то вже після анексії Криму та окупації ОРДЛО стало зрозумілим, що система 

енергопостачання країни потребує невідкладної диверсифікації зовнішніх 

поставок енергоресурсів. 

Згідно зі «Стратегією національної безпеки України» від 26.05.2015 р., 

актуальною загрозою національній безпеці України визначено «дії по 

блокуванню зусиль України щодо протидії монополізації стратегічних галузей 

національної економіки російським капіталом, щодо позбавлення залежності 

від монопольних постачань критичної сировини, насамперед енергетичних 

ресурсів» [276]. Серед інших загроз енергетичній безпеці названі: спотворення 

ринкових механізмів в енергетичному секторі; недостатній рівень 

диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та технологій; криміналізація та 

корумпованість енергетичної сфери; недієва політика енергоефективності та 

енергозабезпечення. Звернемо увагу, що всі названі чинники, у тому числі  

криміналізація та корумпованість вже тривалий час мали місце і загрозливий 

характер для системи енергозабезпечення країни [277]. 

Необхідність посилення рівня інституційного забезпечення проблеми 

національної безпеки в цілому та національної енергетичної безпеки зумовила 

прийняття Закону України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 

р. № 2469-VIII [278]. Уже на законодавчому рівні цим документом до 

фундаментальних національних інтересів віднесено «сталий розвиток 

національної економіки, громадянського суспільства і держави для 

забезпечення зростання рівня та якості життя населення». Відповідно до Закону 

передбачається розроблення Стратегії національної безпеки. 
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Формування та моніторинг енергетичного балансу країни 

Проблема формування та моніторингу енергетичного балансу України 
постала одночасно із набуттям державної незалежності, проте її й досі не 
вирішено, оскільки зберігаються труднощі щодо дотримання принципів 
прозорості та достовірності даних енергетичного балансу в натуральному та 
вартісному вимірах, побудованого на основі сучасних інформаційно-

комунікаційних систем моніторингу. Це призводить до неадекватності 
прогнозних оцінок, а також деяких уже прийнятих і майбутніх рішень щодо 
реалізації енергетичної політики сталого розвитку України. Зокрема, це 
ускладнює визначення стратегічних орієнтирів та пропорцій перспективного 
енергетичного балансу країни. Недосконалість механізмів реалізації 
державного управління та регулювання ринкових відносин разом із відсутністю 
належної системи контролю за рухом енергетичних потоків призводить до 
розвитку корупції та тіньової економіки. Наразі ця проблема має особливу 
актуальність у контексті інтеграції енергетичних ринків України та ЄС. 

Здавалося б цілком очевидна необхідність складання зведеного 
енергобалансу для незалежної держави на практиці тривалий час ігнорувалася. 
Дискусії та дослідження з цієї проблематики розпочалися лише у 2004–2005 рр. 
[279 – 283] за ініціативи Національної академії наук України і були викликані 
необхідністю розроблення Енергетичної стратегії України до 2030 року. Проте 
публікації переважно стосувалися замикаючого циклу досліджень, а саме 
моделювання та прогнозування балансів енергоресурсів. 

У 2013 р., після опрацювання рекомендацій НАН України, Державна 
служба статистики України почала публікацію енергетичного балансу України 
за формою МЕА. Проте зазначимо, що в Україні було імплементовано лише 
форму представлення зведеного енергетичного балансу, що заснована на схемі 
оцінки трьох складових єдиного балансу – первинного балансу, балансу 
перетворення та балансу кінцевого споживання. За методологією збору та 
обробки первинних даних енергобаланс, як і раніше, формується за даними 
галузевих міністерств та відомств на основі опитувальних листів Держстату. 
Крім того, ліквідовано деякі форми статистичної звітності, що стосувалися 
первинного обліку споживання енергоресурсів [284]. 
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Статистики звертають особливу увагу на статтю енергетичного балансу 

«статистична різниця», що відображає певні невідповідності між загальним 

постачанням первинної енергії та її споживанням [285]. У країнах з 

розвиненими ринками статистична різниця між ресурсною частиною та 

споживанням переважно становить не більше 1% і виникає, як правило, через 

наявність невідповідностей відповідей респондентів на запитання щодо 

споживання енергії. В Україні зазначена різниця за такими видами палива, як 

вугілля, бензин та газойлі, перевищує 7–12%. І це не просто статистична 

різниця, за нею стоять значні обсяги тіньової економіки [286].  

Таким чином, Держстат залишається сам на сам із відповідальністю за 

якість та достовірність представлених у балансі даних. При тому, що функцію 

моніторингу енергетичних ринків монопольного типу покладено на НКРЕКП. 

Це, звісно, ускладнює процес верифікації даних енергобалансу. Хоча як 

безумовно важливий інструмент формування енергетичної політики держави 

енергетичний баланс повинен використовуватись у комплексному підході до 

вирішення проблем енергозабезпечення та енергоефективності з урахуванням 

низки економічних, технологічних, політичних і соціальних аспектів [287]. 

За результатами обговорення цього питання уряд зрештою ухвалив 

нормативний документ організаційного та методологічного характеру [288]. 

Останні публікації, викликані новими вимогами імплементації європейських 

директив, зосереджуються головним чином на відповідності форми і пропорцій 

енергетичного балансу України поточним та перспективним трендам 

європейської енергетичної політики. Натомість зазначимо, що безумовно 

важливі дослідження з економічного аналізу пропорцій енергобалансу в 

натуральному та вартісному вимірах матимуть практичну значимість для 

енергетичної політики держави лише за умови якісної первинної інформації. 
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Між тим існуюча в Україні система розрахунків та практика нарахувань 

за нормами споживання енергетичних ресурсів і послуг, а також система обліку 

та звітності споживання та оплати ресурсів і послуг не відповідає реальній 

ситуації з об’ємами споживання та оплати. Теоретичні розрахунки та емпіричні 

спостереження показують, що в цілому по країні оплата за спожиті 

енергоресурси та послуги перевищує вартість поставлених енергоресурсів і 

послуг, за різними оцінками, у декілька разів. Зауважимо, що численні спроби 

визначити економічно обґрунтований, а точніше – об’єктивно обумовлений 

рівень тарифів на житлово-комунальні послуги як урядовими структурами, так і 

незалежними, у тому числі зарубіжними експертами, протягом тривалого 

періоду часу виявилися марними. Це уможливлює спекуляції на темі 

економічної обґрунтованості тарифів та цін на енергоресурси. 

Крім того, у країні фактично відсутня система верифікації якості 

поставлених енергоресурсів та послуг, оцінки втрат суб’єктів економічної 

(підприємницької діяльності) від ненадійності енергопостачання. Питання 

переходу до системи оплати енергоресурсів за калорійним еквівалентом 

енергоресурсів неодноразово було внесено до планів заходів з реалізації 

програм підвищення енергоефективності у країні, реформування паливно-

енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства, формування 

прозорих та конкурентних ринків енергоресурсів та суміжних послуг. Отже, у 

країні зростає дисбаланс інформаційних, натуральних та фінансових потоків по 

всьому логістичному контуру системи енергозабезпечення. Без вирішення 

цього питання неможливо скласти енергетичний баланс країни у вартісному 

вимірі для визначення, прогнозування та планування енергоефективності 

економіки, а також оптимізації структури та пропорцій енергетичного балансу 

держави. Наразі у країні на законодавчому рівні взагалі відсутнє таке поняття, 

як зведений енергетичний баланс країни. Державна служба статистики України 

надає дані на основі опитувальних листів із затримкою у 2–3 роки). Відповідно 

увесь ланцюжок постачальників користується відсутністю прозорості для 

штучного завищення витрат та, відповідно, завищення тарифів. 
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Відповідно до постанови Президії НАН України «Щодо розробки 

національної системи обліку та контролю за споживанням енергоресурсів у 

житлово-комунальному господарстві України» № 101 від 16.05.2012 р. 

відзначається важливість і актуальність розробки національної системи обліку 

та контролю за споживанням енергоресурсів у житлово-комунальному 

господарстві України на основі інтелектуальних засобів, які напрацьовані 

вітчизняними науково-дослідними установами. Зазначається також, що 

провідні країни світу приділяють серйозну увагу розв’язанню цієї проблеми, 

яка в умовах глобалізації та інтеграції енергетичних ринків стає потужним 

фактором конкурентоспроможності економіки. 

Для забезпечення функціонування ринку електричної енергії за нової 

моделі ринку необхідне створення технічної інфраструктури – інформаційних 

систем, засобів комерційного обліку електричної енергії та телекомунікаційної 

системи. Законом України «Про засади функціонування ринку електричної 

енергії України» [289] від 24.10.2013 № 663-VII передбачено запровадження 

комерційного обліку електричної енергії як сукупності процесів та процедур із 

забезпечення формування даних щодо обсягів відпущеної, переданої, 

розподіленої, спожитої, імпортованої та експортованої електричної енергії у 

визначений проміжок часу з метою використання таких даних для здійснення 

розрахунків між суб’єктами ринку електричної енергії. Наразі НАН України 

розроблено проект Концепції формування інтелектуальної енергетичної 

системи України, що отримала позитивну оцінку та підтримку Верховної Ради 

України і центральних органів виконавчої влади. Згідно з цією Концепцією 

інтелектуальний облік є важливим напрямом підвищення енергоефективності 

роботи ОЕС України та початковим етапом формування інтелектуальної 

енергетичної системи. Аналогічної системи обліку потребують потоки інших 

енергоресурсів та суміжних послуг. Відзначимо, що проблема застосування 

інформаційних технологій в системах управління ризиками енергоменеджменту 

постала набагато раніше ніж фактичні прояви цих загроз для національної 

енергетичної системи [290]. 
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Вітчизняні вчені запропонували відповідні інформаційно-комунікаційні 

технології для моніторингу руху енергетичних потоків у режимі реального 

часу. Зокрема, створено масштабоване сімейство інтелектуальних 

паралельних комп’ютерів Інпарком різної продуктивності зі штатним 

програмним забезпеченням, що забезпечать надійне зберігання даних 

моніторингу та подолання обмежень продуктивності при обробленні великої 

кількості складних запитів і об’ємних обчислень у реальному часі, а також 

високопродуктивну роботу інформаційно-аналітичної системи на основі 

розподілених (паралельних) обчислень для розв’язання задач 

трансобчислювальної складності при математичному моделюванні процесів 

прийняття рішень та прогнозування в паливно-енергетичному секторі та 

житлово-комунальному господарстві. ДНВП «Електронмаш» розробив і 

апробував експериментальну систему автоматизованого обліку споживання 

та керування віддаленим доступом до різних видів енергоресурсів (води, 

електроенергії, газу, тепла), включаючи інтелектуальні вимірювальні 

прилади, у квартирах та житлових будинках у комунальному секторі 

народного господарства. 

Системний моніторинг енергоспоживання дає змогу не тільки виявити 

перевитрату ресурсів, а й змінює саме ставлення користувачів до енергоресурсів, 

сприяє їх більш економному споживанню. Потік даних, необхідний для 

моніторингу системи енергозабезпечення, на порядок перевищує масив даних, з 

якими мають справу користувачі енергосистеми. Паперова звітність має 

поступитися сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям у міру 

впровадження сучасних систем дистанційного моніторингу та диспетчеризації. 

На зміну старій системі має прийти сучасний цифровий автоматизований збір і 

первинна обробка даних на мікрорівні та їх передача захищеними каналами 

(технологія Blockchain) з використанням сучасних протоколів на макрорівень 

(база Bigdate) з метою подальшого зберігання та аналізу даних [291]. 
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Економічний ефект від упровадження системи моніторингу досягається 
за рахунок синхронності та точності вимірювань, виключення «людського 
фактора»; скорочення термінів передачі даних; скорочення транспортних та 
інших комунікаційних витрат; своєчасного виявлення, локалізації та усунення 
втрат від несанкціонованого відбору; зниження власного споживання 
енергоресурсів на господарські потреби; оперативної протидії спробам 
незаконного проникнення в приміщення розподільних вузлів; можливості 
розширення обсягу і функціональності системи [292].  Проте основний ефект 
від запровадження прозорої системи моніторингу полягає в економії, потенціал 
якої перебуває у сфері енергоефективності. 

 

Стратегічне планування розвитку енергетичного сектору 

Реактивний характер енергетичної політики тривалий час не дозволяв 
сформулювати довгострокову візію розвитку енергетичного сектору. Першою 
спробою встановити відповідні цільові індикатори стала у 1996 році розробка 
Міністерством економіки України Національної енергетичної програми до 2010 
року [293]. Проте вже з перших років виявився її нереалістичний характер через 
певну поверховість зроблених припущень, невідповідність горизонту 
планування та недосконалість методологічного інструментарію. 

Наступним кроком у цьому напрямі стала розробка Національною 
академією наук України Енергетичної стратегії України на період до 2030 р., яка 
пройшла широке обговорення серед експертного середовища та громадських 
організацій в рамках числених круглих столів і зрештою була схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.06 р. № 145-р. Названа 
Енергетична стратегія визначала базовий сценарій розвитку енергетики, у тому 
числі електроенергетики, основні програми, що мають бути розроблені для її 
реалізації, а також комплекс організаційних, правових та економічних заходів, що 
мав бути здійснений на виконання Енергетичної стратегії. Слід відзначити, що 
вектор розвитку енергетичного сектору країни згідно цього документу базувався 
на пріоритетному використанні власних ПЕР, а саме передбачав атомно-

вугільний сценарій розвитку енергетичної політики держави. 
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Затверджена Кабінетом Міністрів України 15 березня 2006 р. Енергетична 

стратегія України до 2030 року стала важливим кроком в напрямі формування 

дієвої системи управління в паливно-енергетичному секторі, спроможної 

працювати на вирішення актуальних на той час завдань. Відповідно до 

Енергетичної стратегії України основними пріоритетами енергетичної політики 

України було максимальне збільшення видобутку власних енергоресурсів 

(насамперед збільшення частки вугілля й атомної енергії в енергетичному 

балансі країни) і реалізація політики енергозбереження. Енергетичною 

стратегією України передбачалося забезпечення енергетичної незалежності 

країни шляхом збільшення виробництва електроенергії на власних ПЕР, 

зменшення імпорту ПЕР за рахунок збільшення видобутку власних ресурсів, 

зменшення енергомісткості ВВП країни більш ніж удвічі. 

Незважаючи на те, що над проектом Енергетичної стратегії працювало 

широке коло вчених, фахівців і експертів, основні положення обговорювалися 

за участю громадських організацій на численних круглих столах, а перша 

презентація відбулася на парламентських слуханнях улітку 2005 р., у 

затвердженій редакції Енергетична стратегія України до 2030 р. викликає 

подальші дискусії.  

Причина наявності суттєвих проблемних питань змісту та реалізації 

національної Енергетичної стратегії на період до 2030 р. полягає в тому, що 

при її підготовці було порушено базові принципи розроблення державних 

програмних документів стратегічного характеру [294], а саме: принцип 

системності розроблення, принцип комплексності розгляду проблем, принцип 

узгодженості структурних складових, принцип обґрунтованості 

розрахункових параметрів, принцип реалістичності задекларованих механізмів 

реалізації державної стратегії (з огляду на ресурсні можливості країни). 
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Причин цьому, на наш погляд, декілька. Основні з них такі: 

  при розробленні Енергетичної стратегії не вдалося уникнути вже 

традиційного для аналогічних документів так званого відомчого підходу, що 

значною мірою спричинило компіляцію вже існуючих галузевих програм; 

  процес ухвалення Енергетичної стратегії збігся з періодом гострої 

політичної боротьби в Україні і став предметом гострої дискусії у пошуку балансу 

інтересів між різними політичними силами та фінансово-промисловими групами; 

  зростання цін на природний газ змушує ще раз замислитися над 

структурними аспектами розвитку промисловості та відповідного 

енергетичного балансу, процесами взаємозаміщення та еластичності попиту 

щодо основних видів енергетичних ресурсів; 

  відсутність єдиного енергетичного балансу відповідно до міжнародних 

статистичних рекомендацій ускладнює визначення оптимальних із погляду 

економічної ефективності пропорцій енергетичного балансу; 

  незважаючи на те, що в проекті Енергетичної стратегії зазначаються 

соціальні та екологічні параметри, вони не ставлять чітких обмежень у 

реалізації енергетичної політики держави; 

  в умовах недосконалості законодавчої бази в енергетичній сфері 

(наприклад, за відсутності базового закону, що визначає принципи енергетичної 

політики) і нечіткого розподілу повноважень у системі керування 

(регулювання) на рівні виконавчої влади надзвичайно складно організувати 

державний контроль і здійснювати економічні заходи; 

  у довгостроковому важливо мати чітке уявлення щодо ступеня 

лібералізації та рівня державного регулювання енергетичних ринків (опції 

ринку і держави), темпів здійснення відповідної програми приватизації; 

  відсутність економічного механізму реалізації Енергетичної стратегії 

щодо названих вище основних напрямів ставить під сумнів реальність до-

сягнення цільових орієнтирів енергетичної політики держави і, відповідно, 

збільшення ризиків для довгострокових інвестиційних програм. 
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Прийнята у 2006 р. стратегія розвитку енергетичної галузі до 2030 р. уже 

через декілька років не відповідала реаліям і вимагала серйозного осмислення 

та оновлення, зважаючи на зміну кон’юнктури на світовому енергетичному 

ринку, що зумовило актуальність запровадження системи моніторингу та 

стратегічного планування розвитку енергетичного сектору держави. Зважаючи 

на це у 2013 році було прийнято нову редакцію Енергетичної стратегії України 

до 2030 року [295] з акцентом на збільшення видобутку власних нафти та 

природного газу (нафтогазовий сценарій).  

Натомість загострення геополітичної та економічної ситуації в країні 

зумовило появу наступної редакції цього стратегічно важливого документу - 

Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність” [296] (безпековий та сталий 

сценарій). На відміну від попередніх редакцій такого важливо для розвитку 

ПЕК країни документу, було усунуто так званий «галузевий» або «відомчий» 

підхід, що тривалий час створював конфлікт інтересів між різними сферами 

впливу на окремих сегментах енергетичного ринку України, у тому числі у 

розподілі бюджетних асигнувань у розвиток енергетики. Наріжним каменем 

постали питання забезпечення національної енергетичної безпеки та досягення 

цільових орієнтирів національної енергетичної політики відповідно до 

міжнародних (європейських) зобов’язань. Проте, цілком адекватний 

методологічний підхід до системного розвиту енергетики в нових умовах був 

розроблений за відсутності чіткого бачення економічних механізмів досягнення 

задекларованих цілей. Саме в цей період приймалися важливі рішення щодо 

формування конкурентних ринків природного газу та електроенергії, що не 

дозволяло чітко виявити джерела фінансування та рушійні сили подальшого 

розвитку енергетики країни. Як приклад можна назвати зміну пріоритетів 

стосовно розвитку виробництва електроенергії з використанням ВДЕ. Після 

прийняття нового закону про формування конкурентного ринку електроенергії 

окремі вторинні нормативні акти уряду фактично створили ризики для 

подальших інвестицій у цей перспективний сегмент ринку.   



344 

 

4.3. Інституційна пастка приватизації енергетичних компаній в 

Україні  
За даними Мінекономторгівлі України, на початок 2018 р. питома вага 

середньої вартості необоротних та оборотних активів суб'єктів господарювання 

державного сектора економіки становила 24,8%. Цей показник зіставний з 

аналогічним показником у інших промислово розвинених країнах (у Канаді, 

Великій Британії, Італії – близько 15%, у США та Німеччині – близько 20%, у 

Польщі – 25%). Натомість у сфері енергетики України він усе ще залишається 

відносно високим, наприклад у секторі електрогенерації – 61,6%. 

Як результат, у сфері енергетики зберігається база для конфлікту 

інтересів, особливо в галузях природних монополій. АМКУ виконує функцію 

нагляду за дотриманням антимонопольного законодавства, ФДМУ – 

забезпечення приватизації державного майна та відповідних надходжень до 

держбюджету, Міненерговуглепром України – функцію забезпечення 

надійності роботи ОЕС та управління державними енергокомпаніями, НКРЕКП 

– функцію регулювання тарифів за результатами контролю обґрунтованості 

витрат постачальників, обласні енергопостачальні компанії (обленерго) – 

доведення рівня тарифів до економічно обґрунтованого рівня (що на практиці 

означає здебільшого підвищення тарифів на постачання електроенергії шляхом 

включення до них необґрунтованих витрат), незалежні постачальники 

електроенергії – функцію отримання вільного доступу до електромереж. За 

умов відсутності механізмів інституційного та громадянського контролю база 

для конфліктів поки що є стабільною. Саме так, через значний за обсягом 

ринок, який формує і контролює держава, розширюється поле, на якому 

виникають конфлікти між державою і бізнесом [297].  

Історія приватизації в Україні, її позитивні та негативні наслідки 

неоднозначно оцінювалися зацікавленими сторонами – державою, бізнесом та 

суспільством [298].  
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Насамперед, ідеться про збереження балансу національних інтересів при 

приватизації великих (інколи стратегічно важливих для економічної безпеки 

держави) підприємств таких інфраструктурних галузей, як енергетика, 

транспорт, зв’язок. На наш погляд, така ситуація обумовлена тим, що з самого 

початку проведення великої приватизації не були чітко визначені та на 

законодавчому рівні закріплені цілі, умови та механізми перерозподілу прав 

державної власності на основі суспільного консенсусу. Навіть такі поняття, як 

«стратегічні підприємства» та «стратегічні інвестори», не знайшли свого 

законодавчого визначення. 

Отже, актуальним завданням залишається досягнення оптимальної частки 

держвласності в економіці шляхом приватизації та дерегуляції економічної 

діяльності. Першочерговим завданням є визначення галузей, пріоритетних для 

приватизації, і галузей, що переважно залишаться в державній власності (це в 

основному об’єкти, які забезпечують виконання державою основних функцій і 

гарантують національну та економічну безпеку). Також важливо створити для 

кожної галузі обмежений список об’єктів, що не підлягають приватизації, або, 

маючи підтвердження того, що таких об’єктів в галузі немає, зняти заборону 

(мораторій) щодо приватизації таких підприємств. Усе це вимагає нових 

науково обґрунтованих підходів до визначення самої категорії стратегічних 

підприємств та стратегічних інвесторів, які також мають виступати суб’єктами 

гарантування національної економічної безпеки. Таким чином, є сенс 

переосмислити та оцінити результати приватизації, що вже відбулася, а також 

шукати нові підходи до взаємодії інститутів держави, бізнесу та суспільства у 

процесі трансформації прав власності. 

Загальні питання регулювання трансформації відносин власності 

підприємств електроенергетики визначені Законом України «Про приватизацію 

державного майна» від 04.03.1992 р. № 2163-ХІІ [299]. Згідно з цим законом 

«основними пріоритетами приватизації є підвищення ефективності 

виробництва та мотивації до праці, прискорення структурної перебудови і 

розвитку економіки України». Згідно з Концепцією функціонування та 
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розвитку оптового ринку електричної енергії України приватизація в енергетиці 

розглядалася як необхідний етап процесу формування конкурентної структури 

ринку електроенергії. Натомість розмежування прав власності між видами 

економічної діяльності (сегментами ринку електроенергії) не передбачалося. В 

Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, питанням формування 

ефективної структури власності у ПЕК було присвячено окремий розділ, 

зокрема питанням приватизації – два окремі підрозділи. Як, основний акцент 

мав ставитися на інноваційної моделі приватизації, застосування якої дасть 

змогу залучити кошти недержавних інвесторів. Таким чином, одразу було 

поставлено декілька цілей без визначення пріоритетності між ними. 

Попередній розподіл підприємств електроенергетики здійснено за такими 

групами: 1) об’єкти, заборонені до приватизації (АЕС, ГЕС, магістральні 

електромережі); 2) об’єкти електрогенерації, не заборонені до приватизації 

(Донбасенерго, Дніпроенерго, Західенерго, Центренерго); 3) об’єкти 

регіональної дистрибуції, не заборонені до приватизації (усі обленерго). 

Незважаючи на те, що приватизація електроенергетичної галузі за такою 

схемою практично завершена, рівень відповідальності держави та бізнесу за 

енергетичну безпеку країни залишається незадовільним, про що свідчать обсяги 

залучення інвестицій в оновлення енергетичного обладнання та подальше 

збільшення рівня фізичного та морального зношування виробничих фондів. 

В Україні відбулося декілька етапів приватизації енергетичних активів, 

які відрізняються концептуальними підходами щодо поєднання принципів 

лібералізації та протекціонізму. Досвід показав, що при виборі напряму та 

механізмів реалізації ринкових реформ в енергетиці, у тому числі 

корпоратизації та приватизації підприємств ПЕК, не в повному обсязі було 

враховано стартові умови та особливості перехідного періоду економіки країни 

[300].  Вітчизняні інвестори виявилися неготовими конкурувати з досвідченими 

іноземними компаніями на відкритих аукціонах, натомість отримували 

енергоактиви через механізми банкрутства та/або рейдерських захватів. Цікаво 

зазначити, що Україна за приклад організації ринку електроенергії обрала 
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британську модель енергетичного пулу. Однак у Великій Британії головним 

лейтмотивом проведеної приватизації стало не отримання максимальних 

фінансових ресурсів, а залучення до енергетичного ринку якомога більшої 

кількості зацікавлених власників – як фізичних, так і юридичних осіб. 

На першому етапі у 1997–1998 рр. під інвестиційні зобов’язання було 

продано пакети акцій розміром від 20 до 45% статутних фондів дев’яти з 27 

обленерго. З другої половини 1998 р. перевага надавалася некомерційним 

конкурсам. Для підвищення зацікавленості інвесторів умови проведення 

конкурсів включали положення про право інвестора-переможця взяти в 

управління державний пакет акцій без конкурсу. 

На другому етапі у 2001 р., відповідно до затвердженої Державної 

програми приватизації на 2000–2002 рр., на тендерних засадах продано 

контрольні пакети акцій іще шести обласних енергопостачальних компаній. На 

цьому етапі, на відміну від першого, було проведено передприватизаційну 

підготовку і створено умови для покращення фінансово-економічного стану 

обленерго – реструктуризовано борги за електричну енергію, що купувалася в 

ОРЕ, а також запроваджено спеціальну методику тарифоутворення. 

Визначальною проблемою другого етапу приватизації стало 

непорозуміння між ФДМУ та Міністерством енергетики України. ФДМУ, 

зважаючи на поточну економічну ситуацію, вважав за доцільне досягнення 

максимальних доходів від приватизації для державного бюджету, де існував 

дефіцит ресурсів – головним чином на покриття соціальних гарантій та виплату 

заробітної плати у галузях, що отримають субсидії. Міністерство енергетики у 

межах своєї компетенції наполягало на проведенні некомерційних конкурсів з 

метою залучення до процесу приватизації стратегічних власників, які мали 

реальні можливості та досвід інвестування у підприємства електроенергетики. 

Відсутність компромісу у цьому питанні призвело до призупинення процесу 

приватизації, а отже, і до відповідної втрати часу на шляху формування 

реальної конкуренції на енергоринку. 
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Звичайно, для реалізації програми реконструкції та модернізації діючих 

державних ТЕС коштів від приватизації недостатньо. Але цих фінансових 

ресурсів досить для того, щоб принаймні частково здійснити 

передприватизаційну підготовку, збільшити капіталізацію активів 

енергокомпаній на базі ТЕС та реалізувати окремі інвестиційні проекти в 

енергогенеруючих компаніях на базі ГЕС та АЕС, які наразі не підлягають 

приватизації. 

Зобов’язання уряду щодо гарантованого рівня рентабельності призвели 

до необхідності підвищення тарифів. Але існуючий рівень тарифів не 

задовольняє і державні енергопостачальні компанії. Витратний механізм 

ціноутворення стає причиною того, що діюча схема формування тарифу на ОРЕ 

відображає неоптимальну структуру енергосистеми України, замість того щоб 

стимулювати раціоналізацію структури генерації електроенергії. 

Наразі НКРЕКП у питаннях цінової політики здійснює перехід до методу 

стимулюючого тарифоутворення або методу регулювання бази інвестованого 

капіталу RAB (Regulatory Asset Base). Відповідним чином тривають дискусії 

щодо уніфікованих або диференційованих ставок прибутку на реінвестований 

капітал. Це питання було розглянуто нами раніше. Зауважимо лише, що це 

питання залишається дискусійним з огляду на необхідність дотримання 

принципу рівних умов для всіх гравців на ринку. 

Перехід до ринкових механізмів ціноутворення можливий лише за умови 

узгодження процесів приватизації та вдосконалення правил гри не лише на 

ОРЕ, а й у інших сегментах ринку електроенергії. За відсутності розмежування 

прав власності реальний вплив конкуренції на тарифи у сфері енергопостачання 

навряд чи можливий. Сталося так, що у перехідний період лібералізація 

енергетики зумовила конкурентні відносини лише де-юре. Де-факто споживачі 

не мають механізму зміни постачальників, а тому позбавлені так званого 

економічного суверенітету. 
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У такій ситуації було надто складно здійснювати контроль за 

дотриманням антимонопольного законодавства [301]. Хоча обмеження 

монопольного впливу виробників є компетенцією АМКУ, у сфері енергетики 

такі повноваження має державний регулюючий орган НКРЕКП. Відповідно до 

Закону України «Про електроенергетику», НКРЕКП надано повноваження 

визначати правочинність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, 

участі в об’єднаннях, а також придбання або відчуження понад 25% часток 

(акцій, паїв) активів суб’єктів підприємницької діяльності (ліцензіатів). З метою 

реалізації цієї статті Закону НКРЕКП передбачила, що для здійснення 

підприємницької діяльності ліцензіат не може мати у власності понад 25% 

загальної ліцензованої електроенергетичної потужності. 

Після початкового досвіду приватизації у секторі електроенергетики, так 

само як і на інших ринках енергоресурсів (нафти/нафтопродуктів, природного 

газу, вугілля), уряд вдався до консолідації державних активів, створивши НАК 

«Енергетична компанія України» (НАК «ЕКУ»). Таким чином, майнова 

структура електроенергетики у 2007 р. мала такий вигляд: у тепловій 

електроенергетиці 11 електростанцій входили до складу 4 акціонерних 

енергогенеруючих компаній з державною часткою акцій понад 70%, 3 

електростанції належали приватній компанії; передачу електричної енергії 

розподільчими мережами здійснювали 43 постачальники за регульованим 

тарифом, з яких 15 були акціонерними енергопостачальними компаніями з 

державною часткою акцій понад 50%. 

Після двох етапів приватизації інвестори стали володіти контрольними 

пакетами акцій у 14 енергопостачальних компаніях. У приватній власності 

також перебувала одна енергогенеруюча компанія, що експлуатує ТЕС 

(«Східенерго»). Держава володіла контрольними пакетами в 14 інших 

енергопостачальних компаніях та в 4 енергогенеруючих компаніях, що 

експлуатують ТЕС.  
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Після затвердження першої редакції Енергетичної стратегії України до 

2030 року Мінпаливенерго у 2007 р. запропонувало відновити приватизацію 

в енергетиці, що була призупинена з 2001 р. Мінпаливенерго пропонувало 

провести приватизацію об’єктів електроенергетики на засадах конкурсного 

продажу промисловим інвесторам, які відповідають встановленим для 

електроенергетики кваліфікаційним вимогам, за застосування певного виду 

конкурсного продажу залежно від розміру державного пакету акцій, який 

виставляється на продаж. При цьому половина коштів від продажу об’єктів 

електроенергетики мала би спрямовуватися до основного фонду державного 

бюджету, а половина – до спеціального фонду, який використовується 

виключно на потреби відтворення або будівництва нових основних 

виробничих фондів. 

Проте позиція Мінпаливенерго на той час не була повністю погоджена 

з Міністерством фінансів та Міністерством економіки. Несприйняття 

Мінфіном ідей Мінпаливенерго пов’язано з тим, що частину коштів, 

отриманих від приватизації енергокомпаній, планувалося спрямувати не в 

бюджет, а на модернізацію галузі. На підприємствах, де держава володіла 

понад 75% акцій, планувалося проведення додаткової емісії. Гроші, отримані 

від продажу акцій, згідно з Концепцією мали бути спрямовані на 

реконструкцію та розвиток підприємств.  

Наприкінці 2007 р. ФДМУ оголосив конкурси з продажу 25% акцій 

шести обленерго.  Проте вже 6 березня 2008 р. на засіданні РНБО на підставі 

Указу Президента України 06.03.2008 р. № 200/2008 [302] було прийнято 

рішення не допустити приватизації цих підприємств. Зокрема, йшлося про те, 

що «не можна допускати приватизацію стратегічних галузей до затвердження 

програми їх розвитку». За різними оцінками, виручка від продажу цих шести 

пакетів акцій могла становити 2,5–4 млрд грн. На період 

передприватизаційної підготовки енергетичні компанії мали переходити від 

сфери управління Мінпаливенерго до ФДМУ. 
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Отже, до радикальної зміни приватизаційної політики уряд змусило 
критичне зношування фондів ПЕК. У рамках реформи електроенергетики 
було відмінено мораторій на приватизацію об’єктів енергетики  та здійснено 
підготовку до приватизації енергогенеруючих компаній. Нова Концепція 
приватизації в електроенергетиці передбачала значно більшу кількість 
активів для продажу і зважувала на потребу у стратегічних інвесторах та 
конкурентних приватизаційних угодах [303]. 

Натомість слід зазначити, що українська енергетика за період 
фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. значно знизила рівень 
капіталізації. За період першої хвилі кризи енергогенеруючі компанії 
втратили 75% своєї вартості. На середину 2009 р. їх сукупна ринкова вартість 
становила 1,6 млрд дол. США порівняно з історичним піком 6,4 млрд дол. 
США на кінець 2007 р.  З урахуванням уповільнення відновлення 
макропоказників економіки, подальшого зношування фондів через 
інвестиційні ризики, закономірно очікувалося подальше падіння вартості 
енергетичних компаній. Так і сталося, коли з середини 2011 р. і до осені 2013 
р. котирування енергетичних активів катастрофічно зменшилося – на 50–
70%.  Цікаво, що при цьому динаміка курсів акцій енергокомпаній на 
фондовому ринку свідчила про більш високу ліквідність державних 
енергогенеруючих компаній порівняно з приватизованими обленерго.  

Новий етап приватизації в енергетиці відбувся у 2011–2013 рр. 
Приватизація обленерго показала, що нових інвесторів, готових вкладати в 

електроенергетику, не з’явилося. Фінансово-промислові групи, які 
отримували державні пакети акцій обленерго на минулих аукціонах, уже 
були власниками їх міноритарних пакетів і вставновили майже повний 
оперативний контроль над ними.  

Досвід приватизації показав, що невеликі за рівнем капіталізації активів 
фірми, що стають новими інвесторами енергокомпаній, проводять лише 
поточну модернізацію основних фондів і не готові до здійснення масштабних 
проектів з нового будівництва. Дрібні компанії, які прийшли в український 
енергобізнес, поступово залишили енергетичний ринок.  
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З одного боку, залучення стратегічного інвестора, що має значний досвід 

роботи в енергетичній сфері, безумовно позитивно вплинуло на розвиток 

електроенергетики. З іншого боку, враховуючи, що ціна на електроенергію, 

вироблену на ТЕС, значно залежить від ціни на паливо, концентрація активів 

одного монопольного формування може призвести до викривлення цінових 

сигналів на ринку вугільної продукції, що, у свою чергу, може зумовити 

зростання тарифів на електроенергію. 

Перехід прав власності на контрольні пакети акцій енергетичних 

компаній до крупних приватних підприємців зумовили значне скорочення 

частки державних підприємств у постачанні вугілля на ТЕС. 

У 2014 р. НКРЕКП здійснила порівняльний аналіз діяльності приватних і 

державних енергокомпаній за період 2010–2013 рр. Для порівняльного аналізу 

було обрано лише регіональні розподільчі постачальні компанії (обленерго), 

оскільки інші компанії суттєво відрізняються від обленерго і коректне 

порівняння з ними неможливе. Обленерго були розділені на дві групи за 

формою власності: приватні та державні. За цими результатами та іншими 

техніко-економічними показниками можна здійснити порівняльну оцінку 

ефективності енергокомпаній за формою власності (табл. 4.1). 

Аналіз ґрунтується на таких показниках діяльності енергокомпаній. 

Показники надійності електропостачання. До показників надійності 

електропостачання належить індекс середньої тривалості перерв у 

електропостачанні в системі. На основі отриманих даних було неможливо зробити 

однозначний висновок щодо відмінності показників надійності електропостачанні 

приватних і державних компаній, оскільки, через відсутність технічних засобів 

реєстрації перерв у електропостачанні, деякі компанії надають до НКРЕКП 

недостовірні дані. Для забезпечення достовірності даних, які отримані у результаті 

моніторингу якості послуг, Комісією прийнято рішення про обов’язкове 

впровадження кол-центрів, у інвестпрограмах компаній передбачено 

фінансування впровадження технічних засобів систем диспетчерського 

управління, які можуть забезпечити реєстрацію перерв у енергопостачанні. 
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Показники комерційної якості послуг. За результатами аналізу гірший, 

порівняно з приватними, результат спостерігався у державних компаніях. Стала 

тенденція на покращення або погіршення результату як у приватних, так і в 

державних компаніях не простежується. Важливим елементом системи якості 

послуг є наявність кол-центрів в енергокомпаніях.  

Рівень розрахунків з ОРЕ. Державні енергокомпанії із року в рік 

демонструють зростання рівня розрахунків з ОРЕ, за винятком 2013 р. Тоді як у 

приватних компаніях тенденцій (на погіршення або на покращення) не 

спостерігалося. Більші рівні розрахунків можуть свідчити про погашення 

реструктуризованої заборгованості перед ОРЕ. Менш ніж 100% рівень 

розрахунків обумовлений неповними розрахунками споживачів з обленерго. 

Позитивні значення різниці між рівнем розрахунків енергопостачальних 

компаній з ОРЕ і рівнем розрахунків споживачів свідчать про залучення 

компаніями додаткових коштів для розрахунку з ОРЕ. 

Рівень виконання інвестиційних програм. За результатами аналізу можна 

зробити висновок, що рівень виконання інвестпрограм у приватних компаній 

вищий, ніж у державних. 

Кількість скарг споживачів до інформаційно-консультаційних центрів 

(ІКЦ) щодо надійності та якості електропостачання. Тенденція до зростання 

кількості скарг споживачів до ІКЦ спостерігається як у державних компаніях, 

так і в приватних. При цьому досить суттєве зростання у 2013 р. 

продемонстрували державні компанії. Разом із тим збільшення кількості скарг 

споживачів може бути пов’язане зі зростанням рівня поінформованості 

споживачів щодо можливостей здійснення процедур оскарження. 

Суми штрафів за порушення компаніями ліцензійних умов. Штрафи 

накладаються на компанії НКРЕКП за порушення ліцензійних умов за 

результатами планових та позапланових перевірок. Їх розмір свідчить про те, 

наскільки систематично компанія порушує ліцензійні умови. Тенденція до 

зростання сум штрафів за порушення ліцензійних умов у розрахунку на 100 тис. 

абонентів спостерігається як у державних компаніях, так і у приватних.  
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Таблиця 4.1 

Порівняльний аналіз державних та приватних енергокомпаній 

№ 
з/п 

 

Показник 

Приватні компанії Державні компанії 
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

1 Розрахунки 
енергопостачальних 
компаній з ОРЕ у 
2010–2013 рр., %  

101,3 99,5 102,3 99,4 99,9 100,8 102,8 101,7 

2 Різниця між рівнем 
розрахунків 
енергопостачальних 
компаній з ОРЕ та 
рівнем розрахунків 
споживачів з 
компаніями у 2010–
2013 рр., %  

1,8 0,8 1,2 0,9 1,4 3,3 2,6 2,2 

3 Виконання 
інвестиційних програм 
енергопостачальними 
компаніями у 2010–
2013 рр., %  

81,1 85,8 94,8 88,9 78,8 80,0 79,8 88,2 

4 Кількість скарг 
споживачів до ІКЦ на 
100 тис. абонентів 
щодо надійності та 
якості 
електропостачання, од. 

17 24 23 31 10 9 11 27 

5 Суми штрафів на 100 
тис. абонентів за 
порушення ліцензійних 
умов у 2010–2013 рр., 
тис. грн. 

2,5 5,7 6,1 7,8 2,7 3,6 10,0 5,1 

Джерело: за даними НКРЕКП України. 

Відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства з 

метою забезпечення рівних умов конкуренції для роботи енергетичних 

компаній різної форми власності постала необхідність реформи ринку 

електроенергії у напрямі майнового розділення активів виробників та 

операторів мереж згідно з положеннями Третього енергопакета ЄС. Основні 

положення енергопакета передбачають переважно правове роз’єднання 

вертикально-інтегрованих енергетичних компаній та обмеження інвестицій із 

третіх країн. 



355 

 

У цьому контексті Міненерговуглепром зверталося до АМКУ з 
клопотанням здійснити перевірку рівня концентрації об’єктів 
електроенергетичної галузі відповідно до вимог конкуренції. За даними АМКУ, 
при розгляді заяв на концентрацію на загальнодержавному ринку електричної 
енергії виявлено, що жоден суб’єкт господарювання окремо та/або разом зі 
спорідненими підприємствами в результаті здійснення концентрації не може 
змінити умови конкуренції на оптовому ринку електроенергії. За таких 
обставин, за висновком АМКУ, зміна форми власності електропередавальних 
компаній не впливає на зміну стану конкуренції на ринку передачі електричної 
енергії місцевими електромережами (обленерго). 

Необхідно зауважити, що у 2013 р. Міненерговуглепром з метою захисту 
інтересів державних вугледобувних підприємств у частині шляхів реалізації 
виробленої ними продукції в умовах постійного збільшення частки приватного 
енергетичного сектора розробив проект розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 21 
вересня 2011 р. № 930 і від 2.11.2011 р. № 1106», яким передбачалося закріпити за 
приватизованими енергогенеруючими компаніями зобов’язання покупця 
забезпечити використання вугілля, що видобувається на шахтах державної 
власності, не менше 25% від загального обсягу палива, що використовується 
акціонерним товариством для виробництва електричної та теплової енергії. 

Проте ініціативи Міненерговуглепрому не були підтримані іншими 
центральними органами виконавчої влади, оскільки відповідно до чинного 
законодавства державний орган приватизації не має права змінювати вимоги до 
проведення конкурсу на приватизацію після публікації інформаційного 
повідомлення про проведення такого конкурсу, а внесення змін до вже 
укладених договорів купівлі-продажу було можливе лише за згодою сторін. 

За результатами проведеного на той час моніторингу роботи 
енергопостачальних компаній з’ясувалося, що середній показник виконання 
інвестиційних програм енергетичних компаній становив 82,5%. Нижчий за 
середній показник виконання інвестпрограм спостерігався у як серед 
державних так і серед приватизованих енергопостачальних компаній.  
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Отже, за результатами порівняльної оцінки неможливо було зробити 

однозначний висновок щодо впливу форми власності на ефективність 

діяльності енергокомпаній. Можна лише стверджувати, що загалом енергетика 

країни продовжувала деградувати. Звісно, що зростання експлуатаційних 

витрат і надалі перекладалося на споживачів. Така ситуація була зумовлена 

також відсутністю в Україні перевірених світовим досвідом механізмів 

повернення інвестицій на реновацію основних фондів. 

Ефективність приватизації в енергетичній галузі неодноразово ставала 

предметом розгляду Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації 

Верховної Ради України, яка у своїх рекомендаціях висловлювала відповідні 

зауваження щодо беззаперечного дотримання базових принципів приватизації, 

а саме: обґрунтування доцільності та переліку об’єктів приватизації; 

збереження цілісності майнових комплексів; дотримання антимонопольного 

законодавства; визначення профільного статусу бенефіціарів (з метою 

уникнення спекуляцій); забезпечення рівних умов та прозорості проведення 

приватизаційних конкурсів (із залученням як вітчизняних, так і зарубіжних 

інвесторів); контролю за дотриманням постприватизаційних зобов’язань, 

зокрема виконання соціального пакета; формування цивілізованих форм злиття 

та поглинання енергетичних активів тощо. 

Але, на жаль, логіка, механізми та легітимність процесу визначалися в 

різних центрах прийняття рішень. Тому замість формування конкурентних 

сегментів енергетичного ринку була сформована олігополія всім відомих 

вертикально інтегрованих фінансово-промислових груп з чітко визначеним 

регіональним розподілом. Де-факто на оптовому ринку конкуренція має лише 

формальний характер, а на роздрібному ринку кінцеві споживачі так і не 

отримали економічного суверенітету – права та можливості самостійно 

обирати постачальників.  
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Дефіцит інвестиційних ресурсів на відновлення промислових 

потужностей країни змусило владу повернутися до питання приватизації 

залишків державної власності. За планами, у 2015-2017 рр. були щорічно 

передбачені приватизаційні надходження на рівні 17 млрд грн, але фактично 

план приватизації виконувався лише на рівні 5%. Розглядаючи у плюси та 

мінуси приватизації в енергетичній галузі можна стверджувати, що 

приватизація генеруючих енергокомпаній має бути продовжена. 

При цьому необхідно зауважити: аби досягти успіху у здійсненні 

поточної політики приватизації, необхідно враховувати низку вимог, у тому 

числі встановлення рівних конкурентних умов для усіх учасників ринку, 

визначення єдиного підходу до приватизації об’єктів електроенергетики, 

встановлення дієвого державного контролю за їх діяльністю в 

постприватизаційний період та належного корпоративного управління 

стратегічними об’єктами з точки зору надійності та безпеки енергопостачання. 

Зважаючи на відсутність у держави коштів на модернізацію «великої 

енергетики», серед експертів інколи виникають дискусії щодо можливості 

приватизації атомної та гідроенергетики. Випадково чи ні, але на початку 

2015 р. у США було ухвалено закон HR 5859, який, серед іншого, передбачає 

«підтримку приватизації енергетичного сектора України». У законі, який був 

одноголосно підтриманий американськими конгресменами, йдеться про те, 

що США «допомагають Україні стати незалежною від постачань 

енергетичних ресурсів із Росії». При цьому додається, що США 

«допомагатимуть у приватизації», використовуючи співпрацю у рамках 

Всесвітнього банку, МВФ, Європейського банку інвестицій. Фактично 

йдеться про те, що США представили документ, який чітко засвідчує 

неабиякий інтерес американських інвесторів до енергетичної системи 

України. До того ж з оновленого переліку підприємств, що не підлягають 

приватизації, виключені гідроенергетичні компанії.  
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Світовий досвід засвідчує, що АЕС та ГЕС можуть ефективно 

функціонувати, перебуваючи у приватній власності. Проте, враховуючи 

специфіку України, необхідно розглядати інші можливості залучення 

інвестицій в атомну промисловість [304]. У сучасних умовах хронічного 

дефіциту державного бюджету реалізація масштабних інвестиційних 

проектів в Україні можлива лише у формі державно-приватного 

партнерства, що, попри ухвалення ще у 2010 році Закону України «Про 

державно-приватне партнерство», поки що не набула поширення у сфері 

розбудови вітчизняної виробничої інфраструктури. Хоча варто зважати на 

значний світовий досвід у цьому напрямі. 

В атомній промисловості світу для фінансування великих проектів 

останнім часом найбільш поширеними є схеми ВОО (Build − Own − Operate, 

будую − володію − експлуатую) і ВООТ (Build − Own − Operate − Transfer, 

будую − володію − експлуатую − передаю), в яких головну роль відіграє  

приватний капітал. Ці схеми особливо підходять для застосування у країнах, що 

розвиваються, які переважно не мають фінансових ресурсів, достатніх для 

спорудження АЕС (загальна вартість спорудження АЕС становить не менше 5–

7 млрд дол. США, а термін реалізації від початку проектувальних робіт до 

уведення в експлуатацію – близько 12 років). У таких випадках державі 

доводиться сподіватися на приватний капітал. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 р. №271 «Про 

проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015–2017 роках» 

затверджено перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації 

у 2016–2017 рр. [305] Зазначений перелік, зокрема, містить 29 об’єктів 

державної власності, управління якими здійснює Міненерговуглепром України. 

Усі передбачені підприємства енергетичної галузі були передані ФДМУ для 

здійснення подальших заходів з приватизації. 
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Приватизація вуглевидобувних підприємств України має свою історію та 

специфіку. З метою забезпечення приватизації вугледобувних об’єктів у 2012 р. 

ухвалено Закон України «Про особливості приватизації вугледобувних 

підприємств» та ряд нормативно-правових актів, які визначають особливості 

правового, економічного та організаційного регулювання процесу приватизації. 

Відповідно до нього управління вугледобувними підприємствами до 

завершення приватизації здійснюється органом, уповноваженим управляти 

державним майном, тобто ФДМУ. 

Способами приватизації вугледобувних підприємств встановлені: 

– продаж на аукціоні (законом передбачена можливість дворазового 

зниження початкової ціни об’єкта приватизації – на 30 та на 50% – у разі, якщо 

аукціон не відбувся через відсутність покупців); 

– продаж на інвестиційному конкурсі (у разі якщо аукціон не відбувся 

після зниження початкової ціни на 50%). Критерієм визначення переможця 

інвестиційного конкурсу є запропонована учасниками конкурсу максимальна 

величина приведеного вартісного обсягу інвестицій в об’єкт приватизації, 

виражена у грошовому еквіваленті. 

Законодавчо було визначено заходи з передприватизаційної підготовки, 

які державний орган приватизації здійснює для конкурентного продажу, а саме: 

проведення інвентаризації; упорядкування технічної та будівельної 

документації щодо об’єкта приватизації; виділення земельної ділянки, 

закріпленої за об’єктом приватизації, у натурі (на місцевості), оформлення 

землевпорядної документації; визначення заходів соціального захисту 

працівників та розвитку інфраструктури. 

Станом на початок 2018 р. було завершено передприватизаційну 

підготовку лише п’яти вугледобувних об’єктів. У зв’язку з проведенням 

Операції об’єднаних сил (ООС) заходи з підготовки до приватизації об’єктів 

Донецької та Луганської областей стали неможливими. Серед інших чинників, 

що впливають на терміни завершення приватизації вугледобувних об’єктів, 
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можна назвати: затягування в часі на місцевих рівнях вирішення питань щодо 

оформлення землевпорядної документації та об’єктів нерухомості (відмови 

місцевих органів влади затверджувати документацію із землеустрою, 

погоджувати плани земельних ділянок тощо); відсутність у підприємств коштів 

для оформлення документації щодо прав власності на об’єкти нерухомості та 

проведення екологічного аудиту, а також наявність значних боргів по 

заробітній платі та перед бюджетами усіх рівнів. Майно майже всіх 

вугледобувних об’єктів, що підлягають приватизації, перебуває у податковій 

заставі та/або арештоване відділами державної виконавчої служби. 

Загалом можна констатувати, що функція управління держмайном в 

Україні здійснюється неефективно, що повною мірою стосується і сфери 

енергетики. Діяльність державних компаній та їх корпоративне управління є 

непрозорими, важкоконтрольованими й низькоефективними. Аналіз роботи 

ПЕК показує, що стримуючим чинником його розвитку є домінуюче положення 

держави у секторі генерації, проте вона не здатна виступити ефективним 

власником, про що свідчить переважно низький рівень ефективності діяльності 

компаній. Через відсутність чіткого формального інституційного забезпечення 

трансформації прав власності процеси приватизації енергокомпаній 

відбувалися через задіяння неформальних інститутів, таких як доведення до 

банкрутства (приватизація «за борги»), рейдерство, корупційні схеми тощо. 

Унаслідок цього приватизація державних компаній в Україні у сфері 

енергопостачання не стала інструментом формування конкурентної 

структури енергетичних ринків. Більше того, вона не стала джерелом 

додаткових інвестиційних ресурсів для тих стратегічних активів галузі, що 

залишилися в державній власності (газотранспортна система, атомна та 

гідроенергетика). Крім того, приватні енергокомпанії, за деякими винятками, не 

продемонстрували значний прогрес у зменшенні експлуатаційних витрат. 
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За підсумками приватизації енергетики України, на наш погляд, склалася 

несиметрична ситуація у трикутнику балансу інтересів держави, бізнесу та 

суспільства, оскільки замість державної монополії сформована олігопольна 

структура ринку електроенергії, не забезпечено економічний суверенітет 

споживача, а відповідальність за енергетичну безпеку країни розподілена між 

бізнесом та державою вкрай непропорційно [306]. Приватні власники не готові 

солідарно відповідати за національну енергетичну безпеку відповідно до 

поточної ситуації, повністю перекладаючи цю проблему на державу. На наш 

погляд, неможливість формування конкурентної структури ринків 

електроенергії та природного газу (що зберігається попри прийняті останнім 

часом закони) була закладена ще на етапі корпоратизації підприємств ПЕК, 

активи яких були об’єднані за принципом видової діяльності та вертикальної 

інтеграції, які апріорі не здатні конкурувати між собою. Феномен ДТЕК-

компанії, що поступово трансформувалася від вертикальної до змішаної 

(вертикально-горизонтальної) інтеграції, переконливо свідчить, за якою схемою 

потрібно було формувати принципи приватизації підприємств ПЕК. 
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4.4. Дорожня карта та проблеми імплементації в Україні 

європейських правових норм у сфері енергетики  
Процес співробітництва України та ЄС у сфері енергетики та 

енергоефективності розпочався з приєднання до Енергетичної Хартії, яка 
встановлювала принципи недискримінаційних умов торгівлі енергоресурсами, 
зокрема, в частині транзиту на ринках електроенергії та природного газу. Україна 
ратифікувала Договір до Енергетичної Хартії відповідним Законом України від 6 
лютого 1998 р. № 89/98-ВР [307]. 

Початком активної фази співробітництва України з країнами ЄС в 
енергетичній сфері можна вважати Меморандум про взаєморозуміння між 
Україною та ЄС щодо співробітництва у сфері енергетики [308], укладений 1 
грудня 2005 р. (рис. 4.2). Відповідно до нього передбачалася реалізація 
дорожніх карт за такими напрямами як: ядерна безпека, інтеграція ринків 
електроенергії та природного газу, підвищення безпеки енергопостачання і 
транзиту вуглеводнів, енергоефективність. 

 
 

Рис. 4.2. Інституційна обумовленість енергетичного співробітництва 
України та ЄС 

Джерело: складено автором. 
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Подальшим кроком у цьому напрямі були переговори наприкінці 2008 р. 

стосовно набуття Україною членства в Енергетичному Співтоваристві. 

Відповідно до результатів переговорів та прийнятих Радою Міністрів 

Енергетичного Співтовариства рішень, 24 жовтня 2010 р. був підписаний 

Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства [309]. Цей документ набрав чинності з 1 лютого 2011 р., і цей 

факт потрібно вважати початком підготовки для імплементації Україною актів 

законодавства ЄС в енергетичній сфері. Згідно з планами були передбачені 

зміни законодавства у таких сферах, як: газовий ринок; ринок електроенергії; 

видобуток вуглеводнів; охорона НПС; антимонопольна діяльність; ВДЕ; 

енергоефективність; статистика.  

Приєднання України до Енергетичного Співтовариства та імплементація 

економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачає 

проведення у країні комплексних ринкових реформ в енергетиці, спрямованих на 

подальшу інтеграцію в європейський енергетичний простір [310]
,. Важливим 

напрямом технологічної синхронізації та інтеграції енергосистем України та ЄС 

стає реформа щодо гармонізації систем технічного регулювання [311]. 

Приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства у 2009 р. має наслідком не лише те, що Україна взяла кількісні 

зобов’язання щодо прогресу у сфері енергоефективності та ВДЕ, а й поставило 

завдання проведення у країні комплексних ринкових реформ в енергетиці, 

спрямованих на подальшу інтеграцію в європейський енергетичний простір. 

Актуальність та новий ракурс цієї проблематики обумовлені набуттям чинності 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Хоча Угода вперше серед 

документів такого роду містить окремий розділ, присвячений співробітництву в 

енергетичній сфері, пріоритетними залишаються домовленості в рамках 

Енергетичного Співтовариства. 
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Відповідно до Протоколу про приєднання України до Договору про 

заснування Енергетичного Співтовариства, імплементація Другого 

енергетичного пакета мала відбутися до 1 січня 2012 р. Однак зобов’язання за 

директивами, що віднесені до Другого енергетичного пакета, виконано частково. 

Досі немає чіткої позиції нашої держави щодо імплементації Третього 

енергетичного пакета, за яким країни Енергетичного Співтовариства взяли 

зобов’язання впровадити більшість його положень ще до 1 січня 2015 р. Як 

відомо, основними вимогами директив Третього енергетичного пакета є 

розмежування ринку природних монополій на сегменти з виробництва, продажу 

та транспортування енергоносіїв, а також вимога недискримінаційного доступу 

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

енергопакета, цей принцип розповсюджується також і на права власності. 

Наступним кроком євроінтеграції України стала Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС [312], яка передбачила, крім іншого, продовження 

співробітництва у сфері енергетики та енергоефективності. Документ став 

основою широкомасштабного наближення вітчизняного законодавства до норм і 

правил ЄС. Цей факт свідчить про початок формування якісно нової правової 

основи для співпраці в енергетичному секторі. У випадках, коли положення Угоди 

про асоціацію вступають у суперечність із вимогами Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства, при розробленні планів імплементації 

враховуються останні версії директив і регламентів ЄС. Відповідно, Кабінет 

Міністрів України у 2015 р. затвердив розпорядження «Про схвалення 

розроблених Мінененерговугілля планів імплементації деяких актів законодавства 

ЄС в енергетичній сфері» [313]. 

Угода про асоціацію передбачає необхідність проведення реформ у 

енергетичній сфері. Ці питання розглядаються у розділі IV «Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею» та у розділі V «Економічне та галузеве 

співробітництво» глави 11 «Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями». 

У зазначеній главі наведено поняття енергетичних товарів, визначено 

положення щодо їх транзиту та транспортування, співробітництва у сфері 
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використання інфраструктури передачі та збереження природного газу. 

Значну увагу приділено принципам регулювання цін на енергоносії, 

уникнення подвійного ціноутворення. Також встановлена заборона на митні 

збори та кількісне обмеження на імпорт та експорт енергетичних товарів. 

Особливу увагу слід звернути на те, що статті цієї глави регламентують 

діяльність національного регуляторного органу у сфері енергетики. 

Визначено зв’язок з положеннями Договору про Енергетичне Співтовариство 

та закріплено норми з різних питань енергетичного сектора економіки. 

Реалізація положень розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» 

передбачає поступове регуляторне зближення та гармонізацію законодавства 

України та ЄС. Цей розділ містить положення щодо розвитку співпраці у 28 

сферах, одна з яких – це співпраця у сфері енергетики, включаючи ядерну. 

Відповідно прописані положення, де розглянуто цілі, завдання, напрями та 

форми співпраці в енергетичній сфері. У відповідних статтях розділу є 

посилання на додатки, що містять перелік та терміни імплементації актів 

законодавства країн ЄС. Згідно з цією частиною Угоди про асоціацію 

необхідними є імплементація та впровадження понад 300 директив та 

регламентів країн Європейського Союзу, а також різних актів acquis ЄС, серед 

яких у сфері енергетики та енергоефективності визначено перелік важливих 

директив та регламентів. Терміни імплементації актів становлять від 2 до 7 

років з моменту набуття чинності. Але більша частина актів законодавства ЄС 

повинна бути імплементована протягом 2–5 років. 

Головною метою виконання взятих зобов’язань України слід вважати 

розвиток енергетики та інтеграцію до енергетичної системи країн ЄС. Відповідно 

потрібно адаптувати вітчизняне законодавство до нових вимог, що визначені ст. 

341 розділу V Угоди про асоціацію та до визначеного переліку директив, 

регламентів та термінів, зазначених у додатку XXVII. 

Дорожня карта імплементації європейських директив та регламентів у 

систему відповідного нормативно-правового забезпечення ринків енергоресурсів 

України наведена на рис. 4.3.  
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Рис. 4.3. Дорожня карта енергетичного співробітництва України та ЄС 

Джерело: складено автором. 
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Перелік директив та регламентів, що зазначені у додатку XXVII Угоди 

про асоціацію, можна віднести до Другого енергетичного пакета ЄС. Однак 

виникає ситуація, коли країни ЄС використовують директиви та регламенти 

Третього енергетичного пакета, метою впровадження якого є створення 

Єдиного енергетичного ринку. Ст. 278 Угоди про асоціацію встановлено, що у 

випадку виникнення розбіжностей між положеннями Угоди та законодавства 

ЄС, положення Енергетичного Співтовариства мають переважну силу. Тому за 

основу було взято останні версії директив та регламентів згідно з планом про 

приєднання України до Енергетичного Співтовариства. 

Протягом 2014–2017 рр. Україна мала зобов’язання імплементувати ряд 

нормативних актів ЄС у різних сферах, половина з яких стосувалася енергетики 

та енергоефективності. Першочерговим завданням стало виконання вимог 

стосовно імплементації директив та регламентів для ринків електроенергії та 

природного газу, а також енергоефективності. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. № 847-р 

«Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони» [314] передбачено відповідний 

план заходів. Цей документ передбачив ухвалення нормативно-правових актів 

відповідно до положень Угоди про асоціацію Україна-ЄС з урахуванням нових 

директив та регламентів законодавства ЄС. Виконання взятих Україною 

зобов’язань у сфері енергетики та енергоефективності можна розглядати і як 

поступову економічну інтеграцію з країнами ЄС і як перехід до стратегії 

сталого розвитку України в широкому сенсі цього поняття. З цього контексту 

виникає потреба в розробленні відповідних стратегій розвитку окремих 

секторів економіки, планів імплементації законодавства та формуванні цілісної 

системи із впровадження реформ. 
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З метою наближення законодавства України до вимог ЄС різними гілками 

влади були розроблені плани впровадження реформ. Так, з метою поєднання в 

єдиному документі плану дій щодо економічних реформ Верховною Радою 

України 4 червня 2015 р. було затверджено постанову «Про план законодавчого 

забезпечення реформ в Україні» [315], де визначені реформи для різних галузей 

економіки. План визначає перелік необхідних законопроектів, їх концептуальні 

засади з урахуванням міжнародних вимог, відповідальні комітети Верховної 

Ради України, а також терміни підготовки та ухвалення законопроектів. У 

розділі IV «Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування 

економіки» цього документу передбачається проведення як міжгалузевих, так і 

галузевих реформ з урахуванням стратегічних документів. Передбачено 

розроблення законопроектів як для інфраструктурної політики, так і для 

енергетичної політики в цілому. Стосовно ПЕК України визначена необхідність 

ухвалення 31 законопроекту. 

Аналізуючи процес імплементації законодавства ЄС за останні роки, 

доцільно зробити відповідний секторальний огляд. Слід мати на увазі, що 

положення Угоди про асоціацію підпадають під тимчасове застосування 

відповідно до ст. 486 Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради 

Європейського Союзу від 30 вересня 2014 р. щодо тимчасового застосування 

положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [316]. 

У цілому можна відзначити, що найбільший прогрес щодо адаптації 

законодавства України до норм ЄС та їх імплементації на практиці відбувся у 

секторі газу, тоді як зміни у секторах електроенергетики та 

енергоефективності є фрагментарними і значно відстають від графіка, 

визначеного відповідними зобов’язаннями України перед Енергетичним 

Співтовариством. Відзначимо, що після прийняття базових законодавчих 

актів основна проблема впровадження ринкових відносин у сфері енергетики 

була у розробці та прийнятті ЦОВВ актів вторинного права. 
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Так, національне інституційне середовище, що регулює ринок газу, 

майже повністю адаптоване до вимог Третього енергетичного пакета ЄС 

після ухвалення рамкового Закону України «Про ринок природного газу»  

[317] та майже повного ухвалення так званого вторинного права. Зміни у 

нормативно-правовому полі стосувалися реформи ціноутворення, організації 

реверсу газу з ЄС та започаткування розділення вертикально інтегрованих 

монополій у сегментах транспортування, постачання та дистрибуції 

природного газу (анбандлінгу). Водночас про повну імплементацію можна 

буде говорити лише після ухвалення законодавства, що регулюватиме права 

власності у сегменті газорозподільчих мереж та завершення розділення ПАТ 

«НАК «Нафтогаз України». 

Регулювання ринку електроенергії досі відбувається за старою 

моделлю ринку, що допускає значні викривлення ринкового механізму і 

несумісна з рамковим законодавством ЄС. Наразі процес переходу ринку 

електроенергії в Україні на правила Третього енергопакета ЄС визначається 

Законом України «Про ринок електричної енергії України» [318], який 

відповідає останнім нормам ЄС, але повною мірою не забезпечений 

вторинними актами, що відтерміновує дату початку реформи вітчизняного 

ринку електроенергії. Передбачена законом моель ринку електроенергії 

потребубує розробки спеціального програмного забезпечення та алгоритмів, 

для чого необхідний певний час. 

Важливим кроком стало ухвалення нового закону про національного 

регулятора на ринках природного газу та електроенергії за європейськими 

принципами незалежності діяльності. Проте деякі повноваження цього 

важливого інституту не були забезпечені відповідними ресурсами 

організаційно-правового та інформаційного характеру. Крім того, робота 

НКРЕКП формально була заблокована Конституційним судом України згідно 

рішення про неконституційність створення регуляторного органу. 
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Адаптація законодавства України до норм ЄС у сфері енергоефективності 

почалася у зворотному порядку: було ухвалено низку законодавчих актів 

«вторинного» законодавства на тлі відсутності базового рамкового 

законодавства. Так, Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» 

був ухвалений 22.06.2017 р. та уведений  в дію 23.07.2018 р. [319]. Проте 

базовий законопроект «Про енергетичну ефективність» уже тривалий час 

перебуває на стадії розгляду у Кабінеті Міністрів України. Слід відзначити, що 

парламент та уряд зробили ряд важливих кроків для запуску процесу 

енергомодернізації у секторі житлово-комунального господарства, розробивши 

і ухваливши законодавство, що регулює організацію ринку енергосервісу та 

порядок проведення енергоефективних заходів з ОСББ, а також прийняли 

кілька технічних стандартів з питань енергоаудиту та енергоменеджменту. 

З метою виконання зобов’язань, взятих Україною в рамках Договору про 

заснування Енергетичного Співтовариства, розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 25.11.2015 р. № 1228-р прийнято Національний план дій з 

енергоефективності до 2020 року. Загальною метою на національному рівні 

встановлено досягнення кількості збереженої енергії у 2020 р. у розмірі 9% від 

середньої кількості кінцевого енергоспоживання [320]. 

На виконання директиви 2009/28/ЕС Європейського Парламенту і Ради 

від 23 квітня Україна прийняла Національний план дій з відновлюваної 

енергетики до 2020 року [321], який передбачає заходи щодо виконання 

зобов’язання України перед Енергетичним Співтовариством у частині 

доведення частки енергоносіїв вироблених з відновлюваних джерел енергії не 

менш як 11% від кінцевого сукупного споживання енергоресурсів, що 

становить 8,53 млн т н.е., більша частка яких (5,85 млн т н.е.) припадатиме на 

альтернативні джерела енергії в системах опалення та охолодження. 

Виконання зазначених планів дасть Україні можливість наблизитися до 

відповідних енергоекологічних координат країн ЄС (рис. 4.4) [322]. 
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Рис. 4.4. Вектор інтеграції Україна – ЄС у системі енерго- та еколого-

економічних координат сталого розвитку 
Джерело: складено за даними Міжнародного енергетичного агентства  

 

Зазначимо, що пріоритети енергетичної політики сталого розвитку для 

України та ЄС дещо відрізняються у ключових цільових індикаторів. У 2007 р. 

Рада Європи визначила взаємопов’язані цілі в енергетичній та кліматичній 

політиці на 2020 р., включаючи скорочення викидів ПГ на 20%, збільшення 

частки відновлюваної енергії до 20% і досягнення поліпшення ефективності 

використання енергії на 20%. Для України відповідні цілі виглядають 

наступним чином: досягнення кількості збереженої енергії у 2020 р. у розмірі  

9%  від середньої кількості кінцевого енергоспоживання; доведення частки 

енергоносіїв вироблених з ВДЕ не менш як 11% від кінцевого сукупного 

споживання енергоресурсів.  
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Ситуація з оцінкою норм ЄС у сфері енергоефективності є чудовою 

ілюстрацією суперечностей між положеннями Угоди про асоціацію та чинними 

вимогами Енергетичного Співтовариства (що мають пріоритетну дію). За час 

після підписання Угоди про асоціацію відбулося оновлення відповідних 

європейських директив з енергоефективності. 

Зокрема відбулися такі зміни: 

• Директиви №2004/8/ЄС про заохочення когенерації [323] та № 

2006/32/ЄС про кінцеву ефективність використання енергії та енергосервісні 

послуги [324] втратили силу. Натомість була прийнята нова Директива № 

2012/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2015 р. «Про 

енергоефективність» [325] із дедлайном для імплементації до 15 жовтня 2017 р.; 

• Євросоюз перейшов на іншу законодавчу модель маркування стосовно 

рівнів енергоспоживання продукції, вимоги до якої тепер встановлюються 

Директивою №2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 

року «Про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про 

товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими 

продуктами» [326]. Оскільки Угода про асоціацію не була оновлена відповідно до 

цих змін, останній дедлайн по «новій» директиві визначено лише у графіку 

Енергетичного Співтовариства – до 01.01.2012 р., що вимагає включення цієї 

директиви до переліку об’єктів імплементації; 

• Директива № 2002/91/ЄС «Про енергетичні характеристики будівель» 

була замінена на Директиву № 2010/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради 

від 19 травня 2010 р. [327] з аналогічною назвою. Відповідно до останньої версії 

графіку зобов’язань України перед Енергетичним Співтовариством Україна 

також змушена взяти інший дедлайн, що мав статися значно раніше, ніж 

визначено в Угоді для «старої» версії Директиви (повна імплементація «старої» 

директиви мала відбутися до листопада 2019 р.). 

З огляду на принцип пріоритету зобов’язань, які визначені графіком 

Енергетичного Співтовариства для України, доцільно оцінити прогрес 

імплементації директив ЄС, дедлайни по яких наведені на рис. 4.5. 
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Рис. 4.5. Дедлайни імплементації Україною директив ЄС 

Джерело: Лір В.Е., Биконя О.С. Інституційне забезпечення євроінтеграції України у сфері 
енергетики та енергоефективності // Економіка та право. – 2017. – № 1(46). –  С. 92–104.  

 

 

Зокрема, в інтерпретації Енергетичного Співтовариства терміни 

імплементації спливли ще у 2012 р. стосовно таких директив, як: 

• Директива № 2010/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 

травня 2010 року «Про енергетичні характеристики будівель»; 

• Директива № 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 

19 травня 2010 року «Про вказування за допомогою маркування та стандартної 

інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів 

енергоспоживчими продуктами». 
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Директива № 2010/31/ЄС «Про енергетичні характеристики будівель» має 

на меті законодавче визначення мінімальних рівнів енергоспоживання для нових 

будівель або будівель, що проходять реновацію з метою зниження витрат енергії 

у житловому секторі. Так, наприклад, всі нові будівлі після 31 грудня 2020 р. 

мають відповідати стандарту нульового рівня енергоспоживання (тобто власна 

генерація енергії будинком має покривати його енерговитрати). Для нових 

громадських будівель цей строк мав настати іще раніше – до 31 грудня 2018 р. 

Також, як згадувалося вище, адаптуючи своє законодавство до вимог 

Директиви 2010/31/ЄС, Україна має встановити мінімальні рівні 

енергоспоживання при: а) будівництві нових будівель; б) суттєвій 

реконструкції старих будівель; в) заміни чи модернізації головних 

конструктивних елементів будинку (систем опалення/охолодження, дахів, 

стін тощо). 

Як допоміжні заходи планується налагодження системи інспекцій для 

оцінки стану систем опалення/охолодження будівель, випуск сертифікатів 

енергоспоживання (енергетичних паспортів), що повинна мати кожна будівля, а 

також розроблення фінансових стимулів для власників будівель з метою 

покращення їх енергоефективності. Зазначимо, що за існуючої невеликої 

кількості уповноважених ЕСКО видача енергетичних паспортів значно 

розтягнеться у часі. 

Директива № 2010/30/ЄС «Про енергетичне маркування» містить вимогу 

до виробників ряду побутової техніки в обов’язковому порядку її маркування 

по схемі рівнів енергоспоживання, для кожного виду якої специфічні вимоги 

щодо енергоспоживання визначені у дев’яти директивах. 

Сама схема рівнів енергоспоживання загалом виглядає як перелік рівнів 

енергоспоживання (або класів енергоефективності) від найвищого А до 

найнижчого G. Для кожного виду, наприклад побутової техніки, кожна літера 

відповідає певному визначеному рівню енергоспоживання.  
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Таким чином споживачеві надається інформація про те, скільки енергії 

він витрачатиме, придбавши (або взявши у кредит) таку техніку. Директива 

2010/30/ЄС додала нові класи енергоефективності у верхньому діапазоні, такі 

як А+, А++, А+++, щоб урахувати найкращі нові зразки техніки, 

енергоспоживання яких перевищує норми за класом А, а також запровадила 

новий тип маркування (так звані EU Energy Label), який став більш 

уніфікованим (новий дизайн у вигляді піктограм), що спростило продаж 

енергоспоживаючої техніки у країнах ЄС та на ринках третіх країн. 

За логікою законодавства ЄС регулювання енергоефективності є 

комплексним і, зокрема, адаптація законодавства України у сфері 

енергоефективності житлових будівель мала відбуватися шляхом одночасного 

перенесення норм Директив 2012/27/ЄС та 2010/31/ЄС. Так, Директива 

2012/27/ЄС, окрім загальних цілей країни з енергоефективності, містить також 

цільові показники щодо частки площі громадських будівель, які мають бути 

модернізованими щороку, та містить вимоги до організації системи ЕСКО 

(енергосервісних послуг), стандартів енергоаудиту та енергоменеджменту, без 

яких жодна нормальна енергомодернізація у житловому секторі не буде 

можливою на практиці. Таким чином, ці «спарені» директиви мали створити 

загальну рамкову систему для законодавчого врегулювання ринку 

енергомодернізації будівель. 

В Україні рамкові законопроекти, покликані адаптувати законодавство 

до вимог згаданих вище директив, досі не прийняті. Натомість було ухвалено 

ряд законодавчих актів із так званого «вторинного» законодавства, що 

регулює детальні процедури у сфері енергомодернізації. Зокрема, ухвалено 

три закони, два з яких мали на меті запуск механізму енергосервісних 

контрактів – закони України про енергосервісні компанії [328] та про ОСББ 

[329]. Останній дав старт реформі управління у секторі багатоквартирних 

житлових будинків, що має дати співвласникам будинків можливість 

здійснювати енергоефективні заходи.  
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Крім зазначених законів, також було прийнято кілька технічних 

стандартів, що визначають технічні характеристики з енергоспоживання 

новими будинками, а також нові національні стандарти з енергоаудиту та 

енергетичного менеджменту ISO 50000. Що стосується законодавства про 

енергетичне маркування побутових приладів, то Мінекономторгівлі прийняло 

технічний регламент щодо енергетичного маркування електричних ламп та 

світильників (постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 340 

[330]), інші ж необхідні технічні регламенти перебувають у стадії розробки. 

Підсумовуючи проведений аналіз, наведемо основні проблеми 

імплементації в Україні енергетичного законодавства ЄС, які полягають у: 

– значному технологічному розриві в енергетичному секторі України та 

ЄС (різна архітектура мереж та структура генеруючих потужностей, дефіцит 

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

електропостачання, кількісний та якісний склад суміжних послуг); 

– угодами не не прописуються чіткі форми співробітництва у сфері 

розвитку технологій, наприклад механізму участі України в європейських 

технологічних платформах та спільних наукових програмах; 

– неможливості імплементації законодавства ЄС через механізм простого 

копіювання (перекладу) директив та регламентів, як це відбувається у сфері 

технічного регулювання України (за методом обкладинки); 

– недостатній швидкості ухвалення первинних правових актів та 

реалістичності їх виконання шляхом ухвалення відповідних актів вторинного 

права – це основна дилема імплементації; 

– відсутності санкцій за невиконання положень регламентів та директив 

імплементованих у національне законодавство; 

– низькому рівні прозорості, достовірності та зіставності даних 

енергетичної статистики; 

– відсутності інститутів забезпечення суверенітету споживача; 

– нечіткого віднесення регламентів ЄС – актів прямої дії та директив ЄС – 

норм обов’язкової рекомендації для прийняття до юрисдикції. 
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Важливо відзначити, що процес інтеграції України та ЄС у сфері 

енергетики та енергоефективності не означає автоматичної аплікації 

інституційної бази енергетичних ринків [331]. Гармонізація енергетичної 

політики України та ЄС стосується також формування та реалізації 

національної енергетичної стратегії дій. Натомість порівняльний аналіз 

цільових орієнтирів енергетичної політики України та ЄС показує 

варіативність у досягненні цілей сталого розвитку. Для України на період до 

2030 року пріоритетним завданням поставлене підвищення рівня 

енергоефективності економіки на 46%, тобто досягнення рівня європейських 

країн, який вони вже мають. 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%. Різні кількісні цільові параметри, однак, не означають різних базисних 

умов проведення енергетичної політики сталого розвитку.  

Загалом верифікація процесу європейської інтеграції України в 

енергетичній сфері показує, що наша країна поділяє європейські принципи, цілі 

та критерії сталого розвитку енергетики, проте не застосовує європейські 

методи виконання поставлених завдань. Успішність реформ у сфері енергетики 

та енергоефективності залежатиме не лише від імплементації Україною 

європейських енергетичних директив і регламентів. Європейські цінності 

мають бути перенесені в усі сфери суспільного буття, – зокрема, в частині 

прозорості заходів політики, досягнення консенсусу всіх стейкхолдерів, 

механізмів планування та прогнозування (сучасних систем підтримки 

прийняття рішень та управління ризиками, енергетичного форсайту, 

технологічних платформ), відповідальності за прострочення виконання планів 

та неефективне управління, слабку координацію між органами державної влади 

(дублювання функцій), патріотичної та відповідальної позиції бізнесу, 

енергоощадної та екологічної свідомості громадян, суспільної активації 

енергетичної політики (залучення громадськості), тощо. 
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Соціальні, а також екологічні імперативи енергетичної політики для 

європейських країн стали ключовими у досягненні цілей сталого розвитку. 

Позиція громадських організацій країн ЄС стосовно цілей енергетичної 

політики давно вже стала детермінантою європейської політики. На певних 

проміжках часу суспільна думка навіть формувала політичний устрій окремих 

європейських країн. «Зелений рух» на теренах Європи є безумовним фактором і 

драйвером при формуванні енергетичної стратегії Європейського Союзу. 

Зазначимо, що цей вектор пов’язується з безумовним пріоритетом лібералізації 

енергетичних ринків. Екологічна політика ЄС постійно збуджує світову 

спільноту до активізації політики запобігання зміні клімату та укладання 

відповідних міжнародних угод. Невипадково центр тяжіння кліматичної 

стурбованості останніми роками перенесений до європейської столиці – 

Парижа, де досягнуто відповідних домовленостей щодо обмеження викидів ПГ. 

Узгоджені завдяки принципу добровільності національні обмеження становлять 

наразі основу домовленостей щодо обмеження антропогенних викидів 

парникових газів та зростання глобальної температури. 

Донедавна певну відстороненість від цілей низьковуглецевого розвитку 

стосовно обмеження викидів ПГ виявляли найбільші емітенти США та Китай. 

Але останніми роками Китай різко змінив позицію щодо кліматичної політики, 

не в останню чергу через безпосередній прояв наслідків зміни клімату. 
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Висновки до розділу 4 

За період лібералізації енергетичних ринків у рамках ЄС сформовано 

потужну нормативно-правову базу регулювання енергетики. Процес формування 

інституційного забезпечення енергетичної політики ЄС постійно удосконалюється 

за результатами моніторингу досягнення закладених цілей. Незважаючи на спільні 

принципи, цілі та механізми їх досягнення, наднаціональні інститути ЄС 

залишають за кожною країною право самостійно визначатися щодо форми 

національної імплементації рамкового законодавства ЄС відповідно до своїх 

особливостей та можливостей щодо прогресу у досягненні спільних цілей 

енергетичної політики сталого розвитку. Особливістю формування інституційного 

забезпечення енергетичної політики ЄС є її демократичний характер. Ідеться про 

підготовку так званих «зелених» та «білих» книг. Перші закладають дискусійні 

положення щодо поглядів майбутнього енергетики, а другі – декларують 

узгоджені цілі спільної енергетичної політики. 

Формування інституційного середовища енергетичної політики 

України з самого початку було обумовлене надглибокою енергетичною 

кризою. У 90-х роках минулого століття головною рушійною силою 

регламентації діяльності органів виконавчої влади у сфері енергетики стали 

рішення Ради національної безпеки та оборони України та укази Президента 

України щодо впровадження таких рішень у дію. Працюючи в умовах 

реальної загрози розвалу щойно відокремленої енергетичної системи України 

державні органи обмежувалися виключно антикризовими терміновими 

рішеннями для забезпечення стабільності енергопостачання. Законодавча 

невизначеність щодо багатьох норм та правил функціонування енергетичних 

ринків сприяла неконтрольованому формуванню промислово-фінансових 

груп у сфері енергетики та монопольній регіоналізації корпоративних прав 

на енергетичні активи [332]. 
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Більш-менш цілеспрямованого характеру законотворча діяльність у сфері 

енергетики набула лише починаючи з 2003 р., коли за ініціативи РНБО України 

були прийняті рішення системного характеру інституційного забезпечення 

енергетичної політики держави. Натомість закладені у той час рішення 

стосовно базового законодавства у сфері енергетики, як, наприклад, 

законопроект «Про основи енергетичної політики України», хоча і був 

розроблений у своїх концептуальних положеннях, так і не став предметом 

уваги вищого законодавчого органу держави.  

Функція управління держмайном в Україні здійснюється неефективно. 

Діяльність державних компаній та їх корпоративне управління є непрозорими, 

важкоконтрольованими та низькоефективними. Аналіз роботи паливно-

енергетичного комплексу засвідчує, що стримуючим чинником його розвитку є 

домінуюче положення держави у секторі генерації, яка не здатна виступити 

ефективним власником, про що свідчить низький рівень ефективності 

управління. 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 

(газотранспортнрї системи, атомної та гідроенергетики). Крім того, 

приватизовані енергокомпанії, за деякими винятками, не продемонстрували 

значний прогрес у зменшенні експлуатаційних витрат. 

За підсумками приватизації енергетики України склалася асиметрична 

форма у трикутнику балансу інтересів держави, бізнесу та суспільства, оскільки 

замість державної монополії сформована олігопольна структура ринку 

електроенергії, не забезпечений економічний суверенітет споживача, а 

відповідальність за енергетичну безпеку країни між бізнесом та державою є 

вкрай непропорційною. Неможливість формування конкурентної структури 

ринків електроенергії та природного газу (яка нівелюватиме ухвалені закони) 

була закладена ще на етапі корпоратизації підприємств ПЕК, активи яких були 

об’єднані за принципом видової діяльності та вертикальної інтеграції. 
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Світовий досвід доводить, що не існує універсальних рецептів щодо 

обрання форми власності у сфері енергетики. Також не існує і однозначної 
залежності між рівнем лібералізації та глибиною приватизації. Ефективність 
функціонування ринків і компаній скоріше залежить від форми та рівня 
співробітництва (довіри та контролю) між державою, бізнесом та суспільством. 
Одним із варіантів реформування є створення публічних акціонерних компаній. 
Ключовою вимогою для такої компанії є прозорість її діяльності. Непослідовність 
та певна фрагментальність, а отже, і низька ефективність приватизації в енергетиці 
України зумовлена, на наш погляд, відсутністю консолідованої точки зору 
державних органів щодо оптимального ступеня лібералізації та моделі 
регулювання ринків. 

Одним із головних чинників відсутності очікуваних ефектів від 
приватизації є непорозуміння та різне бачення напрямів використання коштів, 
отриманих від приватизації енергетичних компаній. Профільне міністерство 
(Міненерговуглепром) розглядає приватизаційні надходження як інвестиційний 
ресурс. З іншого боку, Мінфін та ФДМУ розглядають цей ресурс як джерело 
макроекономічної фінансової стабілізації та поліпшення платіжного балансу 
країни, особливо у періоди критичного стану економіки. Отже, процес 
приватизації в сучасних умовах не створює інвестиційного ресурсу для 
розвитку енергетики держави. Процесу приватизації має передувати низка 
рішень щодо інституційних засад розвитку ринку електроенергії, розроблення 
умов та договорів із потенційними інвесторами щодо інвестиційних зобов’язань 
та ступеня відповідальності бізнесу за енергетичну безпеку країни. 
Продовження програми приватизації енергопостачальних компаній має бути 
здійснено із забезпеченням інвестиційної привабливості об’єктів приватизації 
та посиленням контролю за виконанням зобов’язань нових власників, у тому 
числі й у соціальних питаннях. Фінансові ресурси, отримані від приватизації, 
мають бути спрямовані виключно на реалізацію програми модернізації 
основних фондів державних енергетичних компаній з метою підвищення їх 
технологічної ефективності та комерційної привабливості на наступному етапі 
приватизаційних процесів. 
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Наразі функцію складання зведеного енергетичного балансу держави 
виконує лише Державна служба статистики України, що публікує енергобаланс 
за формою МЕА, однак первинну інформацію отримує від міністерств та 
відомств, які наразі не мають адміністративного управління над більшістю 
приватизованих підприємств відповідної галузі або виду економічної 
діяльності. Разом із тим організація моніторингу показників енергетичного 
балансу України покладена на Держенергоефективності, що, на жаль, не має 
відповідної юридичної, методологічної, організаційно-технічної бази, а також 
фінансового та кадрового забезпечення для збирання достовірної інформації в 
режимі реального часу та формування на цій основі енергетичного балансу 
країни. Фактично Держенергоефективності виконує функції реалізації 
державної політики енергоефективності (заходів з енергоефективності), у той 
час, як у розвинених країнах світу національні енергетичні агенції акумулюють 
усю інформаційну базу щодо руху енергетичних потоків у державі та готують 
тематичні аналітичні матеріали щодо енергетичної політики держави, у тому 
числі і на предмет її відповідності критеріям сталого розвитку. 

Відповідно до закону про НКРЕКП функція моніторингу енергетичних 
потоків покладена на цей орган. За існуючої системи Регулятор виконує свої 
функції практично «всліпу», не маючи об’єктивно обумовленого рівня витрат 
та цін, а тому змушений відштовхуватися від інформації самих постачальників. 
У такій ситуації перманентне зростання тарифів підвищує активність 
громадських організацій стосовно забезпечення реалізації своїх конституційних 
прав про доступ до життєво важливої інформації. Перекриття 
неплатоспроможного попиту субсидіями, які до того ж нараховуються з огляду 
на завищені, порівняно з фактичними обсягами споживання, нормативи, лише 
відтерміновує вирішення проблеми дисбалансу енергетичних та фінансових 
потоків. Мільярдні обсяги субсидій, які врешті-решт консервують 
енерговитратність економіки, доцільніше було б спрямувати на оновлення 
енергетичної інфраструктури та реалізацію заходів з енергоефективності. 
Монетизація субсидій також не вирішує проблему і може лише посилити кризу 
неплатежів у системі енергопостачання. 

 



383 

 

Для усунення дисбалансу енергетичних, фінансових та інформаційних 

потоків в енергетичному секторі та у житлово-комунальному господарстві 

необхідний перехід до системи цифрового моніторингу виробництва, 

споживання, транспортування та оплати за паливно-енергетичні ресурси і 

житлово-комунальні послуги. Ця система включає багато аспектів вирішення 

проблем енергоефективності та енергозбереження, які стануть предметом 

подальших перспективних досліджень на базі вже нової інформаційної 

платформи. Зокрема, розробку та запровадження комплексу уніфікованих 

організаційних, технічних, комунікаційних, інформаційних, програмних засобів 

і методів формування всіх видів енергетичних балансів та моніторингу його 

індикативних показників за єдиними стандартами, а також створення 

автоматизованих програмно-технічних засобів обліку та контролю за 

споживанням енергоресурсів і використанням житлово-комунальних послуг. 

Лише із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

можливо підвищити прозорість, достовірність та зіставність обліку споживання 

та оплати за паливно-енергетичні ресурси в режимі реального часу і на цій 

основі сформувати якісні енергетичні баланси на всіх рівнях територіально-

виробничої ієрархії управління. 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС демонструє як 

позитивні зрушення, так і ті обставини, що заважають ефективно виконувати 

зобов’язання та адаптувати національне законодавство до законодавства ЄС. У 

цілому можна відзначити, що найбільший прогрес в адаптації законодавства 

України до норм ЄС та їх імплементації на практиці відбувся у секторі газу та 

електроенергетики. Слід відзначити, що темпи розроблення та прийняття актів 

так званого «вторинного законодавства», а також виконання вже прийнятих 

рішень, наприклад, щодо анбандлінгу, не відповідають узгодженим дедлайнам і 

можуть значно подовжити перехідний період запровадження нових правил 

ринків електроенергії та природного газу. 

 



384 

 

Адаптація законодавства до норм ЄС у сфері енергоефективності 
почалася у зворотному порядку: була ухвалена низка законодавчих актів 
«вторинного» законодавства на тлі відсутності базового рамкового 
законодавства. Так, один із таких базових законопроектів «Про енергетичну 
ефективність» уже декілька років перебуває у стадії розроблення і не вноситься 
на розгляд Верховної Ради України. Слід відзначити, що уряд і парламент 
зробили ряд важливих кроків для запуску процесу енергомодернізації у секторі 
житлових будинків, розробивши і ухваливши законодавство, що регулює 
організацію ринку енергосервісу. 

Верифікація процесу європейської інтеграції України в енергетичній 
сфері показує, що наша країна 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, суспільної активації 
енергетичної політики тощо. 

Можна передбачити, що ЄС буде значно ретельніше розглядати 
можливості інтеграції України до європейської енергосистеми через низку 
факторів. По-перше, Україна сама є великим центром споживання 
енергоресурсів, причому в осяжній перспективі структура та індустріальна 
спрямованість матеріального виробництва суттєво не зміниться. По-друге, 
структура енергосистеми України не збалансована стосовно регулювання 
графіку навантажень, а генерація не відповідає європейським параметрам 
якості електроенергії. По-третє, ані Україна, ані ЄС не матимуть найближчим 
часом у достатніх обсягах вільних інвестиційних ресурсів для радикальної 
зміни структури, технологічного рівня та ресурсної бази енергетики України. 
Слід сподіватися, що співробітництво України та ЄС у сфері енергетики дасть 
можливість якнайшвидше гармонізувати інституційні, техніко-технологічні та 
організаційно-фінансові засоби реалізації спільної енергетичної політики 

сталого розвитку як ключового вектора інтеграції Україна-ЄС. 
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РОЗДІЛ 5 

ІНТЕРНАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

5.1. Відображення енергоекономічних показників в системах 
індикаторів людського розвитку  

Історія знає доволі багато прикладів як успішного, так і невдалого 
використання соціологічної дії під час революційних змін. Ідеться 
насамперед про ідентифікацію в соціоекономічному вимірі партнерства 
держави та бізнесу [333]. Ресурси та можливості цих інститутів дають 
підстави сподіватись на успішність такого партнерства. Сутністю 
економічних реформ мають стати соціальна спрямованість і спільна 
соціальна відповідальність держави та бізнесу. Спостереження за розвитком 
економічної думки та господарської практики Заходу XIX–ХХ ст. свідчить, 
що корпораціям доведеться подумати про те, як досягати і соціальних, і 
економічних цінностей задля уникнення соціальних потрясінь. Суспільство 
не заперечує ідей отримання прибутку і прагнення до багатства, але 
розширює ці поняття включенням соціального прибутку та справедливості 
розподілу сукупного продукту [334]. При цьому, як показує Ф.Фукуяма, 
соціалізованість економіки принципово важлива тому, що практично всі 
види діяльності передбачають не індивідуальну, а колективну участь людей.  

Концепція людського розвитку з’явилася і набула розвитку в останнє 
десятиріччя ХХ ст. Теорія людського капіталу формалізувала цю концепцію, 
поєднавши категорію прагматизму, «доходоцентризму» із привабливими для 
цивілізованих країн гуманітарними ідеями демократії та «людиноцентризму». 
Наразі ця концепція розвивається у напрямі обґрунтування необхідності 
дотримання бізнесом моральних цінностей [335]. 

Теорія людського капіталу стала фундаментом, на якому формувалися та 

поширювалися ідеї людського розвитку, що поступово оволодівали політичними 

та бізнесовими елітами [336]. Концепція людського розвитку стала ядром 

особливої теоретичної конструкції, орієнтованої на практику державного 

управління. Методологічні положення теорії ґрунтуються на аксіомі щодо 
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неможливості звести суспільний прогрес до зростання грошового доходу чи 

примноження матеріального багатства. Основоположний принцип полягає в тому, 

що економіка існує для людського розвитку, а не люди для розвитку економіки. 

Повноцінний людський розвиток можливий лише за умови, коли всі людські 

потреби – як первинні, так і більш високого рівня ієрархії – задовольняються 

однаково достатньою мірою. 

Емпіричні спостереження показують, що за будь-яких високих темпів 
економічного зростання досягнення прогресу далеко не завжди забезпечують 
життєво важливі для людини умови існування, серед яких можна виділити такі, 
як: стан та охорона здоров’я, подовження життя людини; стан освіти та 
оволодіння знаннями для використання сучасних можливостей інформаційно-

комунікаційних технологій; доступність до якісних ресурсів та засобів 
існування, що забезпечуватимуть гідний рівень життя. Людський розвиток 
убачається як процес розширення людських можливостей, що забезпечується 
базовими правами і свободами людини, яких у сучасному світі далеко не 
завжди дотримуються. Матеріальний добробут розглядається лише як одна із 
важливих складових життєдіяльності, для деяких верств населення, можливо, 
пріоритетна, але далеко не єдина мета для усіх. 

Концепції людського розвитку та людського капіталу мають багато чого 
спільного, однак вони не є тотожними. Центральною категорією концепції 
людського розвитку є людський потенціал, який за своєю сутністю та 
смисловим навантаженням поняття значно ширше, ніж людський капітал. 

У концепції людського капіталу економічна ефективність здійснення 
інвестицій в людину (освіту, здоров’я та ін.) розглядаються насамперед як засіб 
збільшення працездатності та продуктивності праці та, як наслідок, 
збільшення доходу. Отже, людський капітал розглядається як фактор або як 
засіб досягнення добробуту людини, а не як мета економічної діяльності. У 
концепції людського розвитку благополучна людина – це мета, а забезпечення 
її добробуту є обов’язковим завданням її розвитку. 
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Тема людського потенціалу знайшла віддзеркалення у концепції 
людського розвитку, що останніми роками отримала широке визнання, у тому 
числі завдяки теоретичним розробкам індійського ученого, лауреата 
Нобелівської премії з економіки (1998 р.) Амартії Сена [337]. Відправним 
пунктом у дослідженнях цього вченого став підхід «з точки зору можливостей» 
(capability approach). Цей аспект підводить до обґрунтування тези про те, що 
процес розвитку – це кількісне зростання не лише матеріального добробуту, а й 
розширення та рівність можливостей людей, що передбачає «велику свободу 
вибору, щоб кожен міг вибирати з великого числа варіантів ту мету і той образ 
життя, які він вважає кращими». 

Особистий дохід, відповідно до концепції людського розвитку, – це лише 
один з компонентів благополуччя, до якого прагне людина. Незважаючи на 
важливість матеріальної компоненти, вона не відображає всю багатогранність 
та різноманіття людського життя. На думку А.Сена, економічне зростання стає 
передумовою людського розвитку лише тоді, коли воно забезпечує не лише 
підвищення доходу на душу населення, а й дає можливість мати достатній 
рівень державних субвенцій у розвиток соціальної сфери, безпеку 
життєдіяльності, а також супроводжується досягненням справедливого 
розподілу ресурсів у економіці. 

Розробки А.Сена отримали продовження у доповідях Програми розвитку 
ООН (ПРООН).  Концепція людського розвитку відштовхується від 
необхідності пошуку балансу між економічною ефективністю та соціальною 
справедливістю. Державна політика, орієнтована на економічне зростання, не 
завжди враховує життєво важливі потреби тієї частини суспільства, яка 
неспроможна самостійно вирішити проблему їх задоволення.  

З іншого боку, надмірне перекладання відповідальності за задоволення 
потреб суспільства на державу або на іншу третю сторону може призвести до 
поширення утриманських настроїв та патерналізму, що неминуче нівелює 
індивідуальну ініціативу та економічну активність. Тому завданням держави є 
забезпечення. Це також повною мірою стосується і рівних можливостей – як 
фізичних, так і економічних – доступу до джерел енергії, оскільки вони 
відносяться до базових (первинних) потреб людей. 
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Концептуальна схема людського розвитку будується на таких принципах: 

– продуктивність праці (люди повинні брати участь у процесі формування 

доходу, тому економічне зростання, динаміка зайнятості та оплати праці є 

визначальними факторами людського розвитку); 

– рівність можливостей (ліквідація бар’єрів, пов’язаних із расою, статтю, 

місцем проживання, рівнем добробуту, що перешкоджає участі в політичному, 

соціальному та економічному житті); 

– сталість розвитку (відсутність фінансових, соціальних, демографічних, 

екологічних боргів сучасного покоління перед майбутнім, забезпечення 

справедливої алокації ресурсів розвитку між поколіннями); 

– розширення можливостей (розвиток ініціативності та самостійності, 

відповідальне ставлення людей за свою долю та долю своїх дітей, активну 

участь населення у процесах ухвалення рішень і підвищення ролі 

громадянського суспільства); 

– суспільне благополуччя (необхідність у соціально відповідальних 

формах розвитку ринкових стосунків, наявність соціальної згуртованості). 

Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) (Human Development Index) 

використовується ПРООН для порівняльного аналізу рівня розвитку у різних 

країнах. ІРЛП розраховується, зважаючи на набір різнопланових показників: 

економічних (ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності), 

соціальних (рівень письменності дорослого населення країни і сукупна частка 

учнів) і демографічних (середня тривалість життя). 

Три складові цього індексу можна інтерпретувати як набір ресурсів 

людського розвитку, – чим вищі за кількісним значенням ці складові, тим 

більші можливості для зростання людського потенціалу. При цьому дефіцит 

будь-якого ресурсу істотно обмежує розвиток людини, якщо не 

унеможливлює його взагалі. Багато аналітиків не вважають цей перелік 

ресурсів достатнім і пропонують використовувати більш розгорнуту 

сукупність характеристик людського розвитку (В.Петров, Н.Рімашевська, 

Б.Юдін та ін.) [338]. 
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На думку деяких вчених-екологів, ІРЛП має враховувати також і 

показники сталого розвитку по окремих країнах, зокрема викиди парникових 

газів. Приклад деяких північних країн (Норвегії, Данії) та інших розвинених 

країн свідчить, що значні витрати палива вже не є такими обов’язковими для 

благополуччя людини і що між енергоспоживанням та рівнем освіти разом із 

рівнем охорони здоров’я немає прямого зв’язку. 

Програма розвитку ООН щорічно публікує «Доповідь про розвиток 

людини», що розкриває стан вирішення цієї проблеми у світовому масштабі та 

містить підсумковий ренкінг країн за ІРЛП. Деякі країни публікують 

національні доповіді, що відображають особливості реалізації політики 

людського розвитку. ІРЛП, менший за 0,5, свідчить про низький рівень, а 

більший за 0,8 – про високий розвиток. 

У доповіді ПРООН 2016 р. [339] представлено дані, які охоплюють 188 

країн. Виявилося, що рейтинг країн за рівнем ІРЛП не збігається з рівнем 

добробуту. Країни було оцінено на підставі комплексу критеріїв, таких як 

тривалість життя, рівень охорони здоров’я, доступ до освіти, знань та 

інформації. Оцінку було поділено на чотири групи: дуже високий, високий, 

середній і низький рівень. Отже, індекс людського розвитку є інтегральним 

показником, що відображає: демографічну ситуацію, розвиток ринку праці, 

національний дохід, матеріальний добробут, гендерну рівність, житлові умови, 

рівень охорони здоров’я та освіти, фінансування людського розвитку, стан 

довкілля. Максимальне значення індексу – 1, мінімальне – 0. 

За підсумками доповіді ПРООН перший рядок у рейтингу посіла 

Норвегія, за якою йдуть Австралія та Швейцарія. Україна потрапила в другу 

групу (високий рівень), однак порівняно з 2010 р. опинилася на 12 позицій 

нижче (81-ше місце порівняно з 69 у 2010 р.). Інтегральний ІРЛП України має 

значення 0,747. З усіх країн колишнього СРСР лише Естонія, Латвія і Литва 

змогли увійти до першої групи держав з дуже високим рівнем людського 

розвитку (місця з 1-го по 50-те). Основні показники України такі: очікувана 

тривалість життя при народженні – 68,6 рік; середня тривалість отримання 
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освіти – 11,3 рік; очікувана тривалість здобування освіти – 14,6 рік; ВВП на 

душу населення (у цінах 2008 р.) – 6535 дол. США. Зазначимо, що на 

інтегральний показник ІРЛП значний вплив мають вагові коефіцієнти різних 

показників, а тому і результати мають певну суб’єктивну ознаку. 

За даними Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України, 

Індекс людського розвитку в Україні донедавна становив 0,796, і це був 

непоганий показник. На думку експертів, Україна перебуває у середині списку 

країн з високим рівнем Індексу людського розвитку лише завдяки відносно 

високому рівню освіти та медицини. Останніми роками Україна втратила свої 

позиції у цьому рейтингу через індекси нерівності та бідності, а також 

середнього рівня тривалості життя, що в українців  чи не найнижчий у Європі. 

Незважаючи на те, що Україну віднесено до групи країн з високим рівнем 

людського розвитку, за даними останньої доповіді ПРООН лише 17% українців 

задоволені рівнем свого життя. 

У доповіді ПРООН показники, що характеризують сталий розвиток, 

поділяються на три групи: екологічна сталість (частка використання ВДЕ, 

викиди діоксиду вуглецю на душу населення, площа лісів, споживання прісної 

води); економічна сталість (вичерпання природних ресурсів, заощадження, 

зовнішній борг, концентрація експорту, витрати на наукові дослідження та 

розробки), а також соціальна сталість (гендерна нерівність, бідність, 

демографічні пропорції). 

Зазначимо, що на глобальному рівні ПРООН не виділяє енергетичну 

сталість в окрему групу критеріїв, хоча і пропонує діапазон варіантів 

мобілізації енергетичних ресурсів на 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, невигідних для бідних верств 

населення, до економічно ефективного використання природних ресурсів. 
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Натомість, окремі доповіді ПРООН інколи фокусуються на енергетичній 

проблематиці. Сьогодні енергетичний сектор забезпечує життєдіяльність усіх 

галузей і багато в чому визначає формування основних фінансово-економічних 

показників країни, а отже, і рівень соціального забезпечення. Для того, щоб 

ПЕК динамічно розвивався і забезпечував сталий розвиток економіки країни, 

держава має проводити політику, спрямовану на максимально ефективну 

алокацію енергетичних ресурсів. При цьому дуже важливо забезпечувати не 

лише фізичну, а й економічну доступність людей до джерел енергії. 

Енергетична та екологічна безпека, а також енергетична та економічна 

ефективність – стратегічні орієнтири національної енергетичної політики 

сталого розвитку. Для досягнення цих орієнтирів украй важлива наявність 

достатньої нормативно-правової бази, що повністю відповідала би вимогам 

сьогоднішнього дня, забезпечувала стабільність, повноту нормативно-

правового поля в енергетичній сфері, сприяла би динамічному розвитку 

паливно-енергетичного комплексу та енергетичного ринку. 

Незважаючи на відмінності у поглядах на тенденції розвитку 

енергетики, світова спільнота і, насамперед, країни – лідери світової 

економіки перебувають у постійному пошуку прийнятних ефективних 

механізмів вирішення складних проблем шляхом енергетичного діалогу. 

Ідеться насамперед про диверсифікацію маршрутів транспортування 

енергоресурсів, підвищення енергоефективності, забезпечення прозорості 

ринків, використання ВДЕ, вирішення проблем енергетичної бідності та 

екології. Наразі продовжується активний процес енергетичного діалогу щодо 

актуалізації законодавчої і нормативно-правової бази у сфері 

енергозбереження, енергоефективності та поновлюваних джерел енергії, а 

також формування структури управління енергозбереженням у країнах 

(систем енергоменеджменту на всіх рівнях територіально-виробничої ієрархії 

управління). 
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Глобальна економічна криза зумовила необхідність зміни традиційних 

показників розвитку. Макроекономічні показники нерідко спотворюють реальні 

економічні, соціальні та екологічні процеси. Щодо виміру сталого розвитку 

можна виділити два найбільш поширені методологічні підходи: розрахунок 

інтегрального індикатора і розробку системи індикаторів, кожен з яких 

відображає окремі аспекти сталості. 

Енергетичний поріг, до якого наблизилося людство на початку XXI ст., 

спричинив більш широке врахування енергетичних параметрів у показниках 

сталого розвитку. Згідно з положеннями ОЕСР, індикатори людського розвитку 

поділяються на шість категорій: соціальні індикатори; індикатори стану 

навколишнього природного середовища; економічні індикатори; енергетичні 

індикатори; житлові індикатори; індикатори сталості. 

На сьогодні існує декілька систем індикаторів сталого розвитку, 

розроблених міжнародними організаціями та окремими країнами. Серед 

інтегральних показників і систем індикаторів можна виділити ті, які 

безпосередньо включають енергоекономічні показники. Достатньо згадати 

показники з «Цілей розвитку тисячоліття» ООН, енергетичні індикатори 

Світового банку та ін. Пріоритетне місце серед них займає показник 

енергомісткості. 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 величина і склад 

викидів впливають на здоров’я людей). 

У попередніх розділах ішлося про місце України за рейтингами 

енергоекономічних індикаторів. Для України енергомісткість – ключовий 

індикатор, що характеризує сталість розвитку як країни загалом, так і її 

енергетичного сектора. Тому вона може виступати як найважливіший 

перспективний показник для країни, який необхідно включати у програми, 

стратегії, концепції, проекти на державному і регіональному рівнях. 



393 

 

Починаючи з 2000 р. траєкторія рівня енергоефективності України 

визначалася лише фактором зменшення енергомісткості ВВП за відносно 

незначним зменшенням душового споживання енергоресурсів. За індексом 

доступності до джерел енергії (у рейтингу Energy Trilemma Index) 

Всесвітньої енергетичної ради Україна у 2016 р. посіла 61-ше місце серед 125 

країн світу, оскільки ВЕР оцінює можливість доступу до енергії не лише за 

інфраструктурними характеристиками, а також і економічну можливість 

населення задовольняти потреби в енергії. У соціальному вимірі енергетичної 

політики це свідчить про те, що рівень добробуту громадян України обмежує 

доступ до енергії за прийнятними цінами, а тому і знижує якість 

життєдіяльності населення і – врешті-решт – можливості людського розвитку 

українців. 

У Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», оприлюдненої 

у 2017 р. наведені завдання та індикатори сталого розвитку, адаптовані для 

України, зокрема, стосовно досягнення цілі № 7 – доступність та чиста енергія. У 

цьому напрямі руху до сталого розвитку для України поставлені такі завдання: 

1) розширити інфраструктуру та модернізувати мережі для забезпечення 

надійного та сталого енергопостачання на основі впровадження інноваційних 

технологій; 2) забезпечити диверсифікацію постачання первинних 

енергетичних ресурсів; 3) збільшити частку енергії з відновлюваних джерел у 

національному енергетичному балансі, зокрема за рахунок уведення 

додаткових потужностей об’єктів, що виробляють енергію з відновлюваних 

джерел; 4) підвищити енергоефективність економіки. Оцінка прогресу у 

виконанні завдань здійснюватиметься за відповідними індикаторами, цільові 

значення яких встановлені на період  до 2030 р. 
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5.2. Досвід та ефективність використання економічних механізмів 

реалізації політики низьковуглецевого розвитку  

Зміна клімату є однією з найгостріших проблем сучасного світу, оскільки 

створює реальну загрозу розвитку сучасної цивілізації. На думку багатьох 

вчених, спалювання викопного палива є головним чинником збільшення 

викидів парникових газів (ПГ), що призводить до процесу глобальної зміни 

клімату. Тому у фокусі уваги світової спільноти постала проблема зменшення 

викидів ПГ за рахунок активізації політики енергоефективності та розширення 

використання ВДЕ. 

Епохальною подією, що перегорнула сторінку історичного літопису 

людства, стала Конференція ООН зі зміни клімату, яка відбулася у 1992 р. у 

Ріо-де-Жанейро. З цього моменту почався глобальний діалог щодо пошуку 

взаємоприйнятних дій щодо зменшення антропогенного впливу на стан 

навколишнього природного середовища. Підписання представниками 150 країн 

РКЗК ООН свідчить про те, що зміна клімату суттєво загрожує екології Землі та 

економічному розвитку людства. Активна кліматична політика світової 

спільноти наприкінці XX ст. та початку XXI ст. призвела до помітної 

стабілізації глобальних викидів діоксиду вуглецю (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Динаміка глобальних викидів СО2 за регіонами світу 

Джерело: World Energy & СО2 Data [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://yearbook.enerdata.ru/co2-fuel-combustion/CO2-emissions-data-from-fuel-combustion.html 
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Натомість визнання можливих глобальних проблем для існування (не 

лише майбутніх, а й сучасного покоління) наражається на проблему консенсусу 

з приводу кількісних зобов’язань скорочення викидів ПГ та механізмів їх 

досягнення. Виявилося, що визнання спільної солідарності та відповідальності 

за стан довкілля в економічно розділеному світі не дає гарантій запобігання 

глобальній катастрофі. Уперше кількісні зобов’язання щодо обмеження викидів 

ПГ для найбільших країн-емітентів були встановлені у Кіотському протоколі 

(КП) до РКЗК ООН (1997 р.), який був ратифікований Верховною Радою 

України [340]. 

У перший період дії КП РКЗК ООН (2008–2012 рр.) загальний обсяг 

викидів ПГ в атмосферу мав бути скорочений на 5,2% відносно рівня 1990 р. 

Кожна держава отримала певні квоти на викиди ПГ в атмосферу. 

Невикористані ліміти країни отримали можливість продати. Така ринкова 

схема давала можливість додаткових надходжень до бюджету країн, що 

перебувають на стадії розвитку. Передбачалося, що ці додаткові фінансові 

ресурси спрямовуватимуться на реалізацію національних проектів з 

енергоефективності, а також заходів з адаптації до наслідків зміни клімату. 

Відповідно до встановлених цілей ЄС мав скоротити викиди ПГ на 8%, Японія 

та Канада – на 6%. Україна взяла на себе зобов’язання не перевищити рівень 

викидів ПГ базового 1990 р. Другий період дії КП РКЗК розпочався у 2013 р. 

Щоправда, у ньому відмовилися брати участь Росія, Японія та Нова Зеландія, а 

також Канада, яка у грудні 2011 р. офіційно вийшла з угоди. Сутність 

Кіотського протоколу не змінилася, за винятком обмеження на продаж квот на 

викиди СО2 у розмірі не більше 2%. 

Однак амбітних цілей світова спільнота так і не досягла. За період 

2004–2014 рр. глобальні викиди ПГ зменшилися лише на 2%. Хоча 

порівняно з 1990 р. викиди ПГ учасниками КП скоротилися на 20%. Аналіз 

використання потенціалу енергозбереження та зменшення викидів ПГ у 

країнах, що співробітничають з МЕА, свідчить про середньорічну економію 
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енергоресурсів на рівні 1 ЕДж на країну, що дає змогу щороку уникати 

емісії 80 Мт діоксиду вуглецю та економити близько 11 млрд дол. США. 

Однак порівняно з першою декадою нинішнього століття світовий  темп 

підвищення енергоефективності уповільнився, при тому що секторальний 

аналіз демонструє суттєвий потенціал енергоефективності  [341]. Крім того, 

Кіотський протокол РКЗК ООН дав потужний імпульс для нових ініціатив 

та розвитку ВДЕ. 

Побутовий сектор у світі споживає близько 80 ЕДж на рік, що утворює 

близько 4 Гт емісій діоксиду вуглецю (у тому числі непрямі емісії від 

електроспоживання). Це єдиний сектор, що з 1990 р. наростив 

енергоспоживання у країнах ОЕСР більше (на 22%), ніж у інших країнах (на 

18%). У структурі паливоспоживання побутовим сектором у країнах ОЕСР 

переважають електроенергія та природний газ (72%), в інших країнах – 

відновлювані джерела енергії (59%), здебільшого біомаса. Важливо, що у 

більшості країн із перехідною економікою теплова енергія для комунального 

теплопостачання – найбільший за обсягом енергетичний товар, який 

споживається домогосподарствами. Зростання номенклатури та кількості 

електричних побутових пристроїв і збільшення житлової площі приміщень у 

розвинених країнах і надалі зумовлює підвищення попиту на електроенергію. 

Сфера послуг споживає близько 30 ЕДж енергії, що призводить до 3 Гт 

емісій ПГ. 73% енергоспоживання цим сектором – у країнах ОЕСР, де 

споживається переважно електроенергія та природний газ, а також 

нафтопродукти (Тихоокеанський регіон та Мексика), а в інших країнах – 

передусім вугілля (Китай та ПАР), біомаса (Індія) і теплова енергія для 

комунального теплопостачання (Росія). Загалом спостерігаються різновекторні 

тенденції зменшення показника питомого енергоспоживання на одиницю 

валової доданої вартості сектора та енергоспоживання на одиницю площі. 
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З 1990 р. енергоспоживання транспортним сектором у світі зросло на 37% 
(найінтенсивніше – автомобільним транспортом країн, що не є членами ОЕСР) 
– до 75 ЕДж, що спричиняє 5,3 Гт викидів СО2. Із зростанням на 30% 
пасажиропотоку автомобільний пасажирський транспорт споживає тепер на 
24% палива більше, ніж у 1990 р. Покращення ефективності двигунів 
нівелюється збільшенням кількості транспортних засобів та кількості 
транспортних заторів. Енергоспоживання вантажним транспортом зросло на 
27% при зростанні вантажопотоків на 34%, головним чином через оптимізацію 
завантаження транспортних засобів та удосконалення логістики. 

Для виробництва електроенергії у світі витрачається близько третини 
палива, що спричиняє викиди близько 10 Гт діоксиду вуглецю. Середньо-

світовий показник ККД виробництва електроенергії з органічних видів палива 
становить 36%, зокрема: 34% – з використанням вугілля, 40% – газу, 37% – 

мазуту. Рівень ефективності виробництва електроенергії за останні роки у 
розвинених країнах поступово зростає. Однак технічно досяжний потенціал 
підвищення ефективності залишається значним: на рівні 21–29 ЕДж на рік, 
переважно у вугільній енергогенерації. Половина потенціалу сконцентрована у 
розвинених країнах. 

Складний і тривалий процес міжнародного діалогу щодо подальших 
заходів кліматичної політики завершився підписанням у 2016 р. Паризької 
кліматичної угоди. Метою угоди (відповідно до ст. 2) стала активізація 
виконання Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, зокрема, утримання 
зростання глобальної середньої температури набагато нижче за 2°C і 
докладання зусиль для обмеження зростання температури до рівня 1,5° C. 
Експерти висловлюють різні думки стосовно перспектив реалізації нової 
кліматичної угоди через неоднозначну позицію окремих країн. Одним із 
факторів, що може дискредитувати зусилля міжнародної спільноти у боротьбі з 
глобальним потеплінням, є позиція адміністрації США, яка 1 червня 2017 р. 
офіційно заявила про вихід з Паризької угоди. Розвинені країни світу 
зобов’язалися до 2025 р. залучити мінімум 100 млрд дол. США на досягнення 
прогресу у реалізації кліматичної політики. 
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Досягнуті у Парижі домовленості зобов’язують країни надавати 

національні плани зі зниження обсягів викидів ПГ (INDC – Intednded Nationally 

Determined Contributions – очікуваний національно визначений внесок). Частина 

країн прийняла для себе достатньо «м’які» обмеження, наприклад Китай, який 

здатний виконати план уже в найближчі п’ять років, частина країн, насамперед 

країни ЄС – «жорсткі» обмеження. Європейський Союз (ЄС-28) та Норвегія 

прийняли зобов’язання скоротити викиди ПГ на 40% до 2030 р. порівняно з 

1990 р. Однак, за прогнозами МЕА (IEA New Policy), навіть у сценарії «Нова 

політика» європейські країни неспроможні виконати INDC. Це пов’язано з тим, 

що основний драйвер низьковуглецевого розвитку – використання ВДЕ – в 

європейських країнах до 2035 р. буде наближатися до вичерпання свого 

потенціалу. Для прискореного використання ВДЕ та виконання INDC 

європейським країнам доведеться підвищувати ціну на вуглець у секторі 

електроенергетики, що зумовить рентабельність проектів з уловлювання та 

зберігання вуглецю до 2030 р. 

Оскільки транспортний сектор стане основним генератором викидів, 

близько 2020 р. європейським країнам доведеться розповсюджувати систему 

торгівлі квотами на викиди ПГ на цей сегмент ринку та стимулювати широке 

використання електромобілів. Досягнення технологічних меж зменшення 

споживання палива автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння 

очікується на рубежі 2025 р., що змушуватиме запроваджувати вуглецевий 

податок на нафтопродукти для стимулювання оновлення автопарку та 

розповсюдження електромобілів. Зрештою, така політика зумовить загальне 

зменшення попиту на нафту в Європі. 

Україна підписала РКЗК ООН у червні 1992 р., ратифікувала її у жовтні 

1996 р., а у серпні 1997 р. стала Стороною Конвенції. Як країна, що входить до 

Додатку 1 до Конвенції, Україна підготувала Перше національне повідомлення з 

питань зміни клімату, як це вимагається РКЗК ООН. 
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Відповідно до статті 4.2b Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, 
Україна використовувала 1990 р. як базовий для розробки національного 
кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами всіх 
парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом. При 
розробці національного кадастру парникових газів України брались до уваги 
ПГ прямої дії: вуглекислий газ (СО2), метан (СН4), закис азоту (N2O). 

Враховувались також ПГ непрямої дії: монооксид вуглецю (СО), оксиди азоту 
(NOx) та летючі неметанові органічні сполуки. 

На виконання статті 4 та 12 Рамкової конвенції ООН  про зміну клімату 
та статті 7 Кіотського протоколу Міністерство екології та природних ресурсів 
України готує Національне повідомлення зі зміни клімату [342]. У 1990 році 
загальні викиди ПГ в Україні становили 232,882 млн т у перерахунку на 
вуглецевий еквівалент. Викиди СО2 становлять 75% від загального обсягу 
викидів, переважно за рахунок спалювання органічного палива. Частка метану 
становить 24%. Ці викиди формуються, зокрема, за рахунок діяльності у 
сільському господарстві та відходів. Викиди закису азоту менш значні – 1%. 

Сектор енергетики (спалювання органічного палива) спричиняє близько 95% 
викидів СО2 та 75 % усіх обсягів ПГ. 

Очікуваний національно визначений внесок України до нової глобальної 
Паризької кліматичної угоди відштовхується від того, що викиди ПГ в Україні 
до 2030 р. не перевищуватимуть рівень 1990 р., тобто Україна не обтяжена 
міжнародними зобов’язаннями щодо рівня викидів ПГ. Очевидно, світова 
спільнота із розумінням поставилася до складних соціально-економічних 
обставин, які склалися у країні за останні роки через зовнішні геополітичні 
чинники. Згідно з прогнозними оцінками, за будь-яких реалістичних умов 
Україна не перевищить встановлений рівень викидів ПГ [343]. За 
статистичними даними світової енергетики [344] порівняно з 1990 р. в Україні 
кількість викидів ПГ зменшилась з 618 млн тн до 189 млн т СО2екв у 2016 р. 
(рис. 5.2). Із загального обсягу викидів ПГ 56% відбувається через спалювання 
вугілля, 28% припадає на газ, і 16% – на нафтопродукти. 
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Рис. 5.2. Викиди парникових газів в Україні з 1990 по 2015 рр.  
Джерело: Національний кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами 

парникових газів в Україні за 1990–2015. 

 

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») заохочуючи сталий розвиток та 

інтеграцію екологічних міркувань у галузеву політику, а також підвищуючи 

надходження в екологічні фонди та в інші механізми державного та приватного 

інвестування» [345]. Кіотський протокол до РКЗК ООН уперше встановив 

економічні (ринкові) механізми зменшення викидів парникових газів на 

міжнародному рівні. Наразі найбільш поширеними інструментами кліматичної 

політики є екологічні (вуглецеві) податки та система торгівлі сертифікатами на 

викиди ПГ (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Вуглецеві податки та ціна квот на викиди ПГ у світі 
Джерело: World Energy Outlook 2016 [Електронний ресурс] / International Energy 

Agency. – Режим доступу : https://www.iea.org/media/publications/weo/WEO2016 Chapter1.pdf 

 

Однією зі складових екологічного оподаткування є податок на діоксид 

вуглецю. Його вже випробували у багатьох країнах Європи, і такий податок 

став ефективним інструментом для скорочення викидів. У країнах, де було 

уведено цей податок, він став серйозним джерелом поповнення державного 

бюджету для реалізації кліматичної політики. Крім того, отримані від 

вуглецевого податку гроші дали низці країн Європи змогу знизити ставки 

пенсійних зборів. У країнах ЄС доходи від екологічних податків становили 

2,43% ВВП і 6,1% від загальних податкових надходжень. 

Після ратифікації Паризької угоди, зокрема Україною [346], у сфері 

боротьби зі змінами клімату політики розглядають можливість запровадження 

національних політичних заходів для досягнення визначених на національному 

рівні вкладів. Суть договору полягає в тому, що країни самі можуть визначати 

свій внесок у міжнародну кліматичну політику. Таким чином, Паризька угода 

не є єдиним рецептом для досягнення успіху у боротьбі зі зміною клімату, але 

зобов’язує країни рішуче діяти і з часом підвищувати рівень своїх амбіцій 

стосовно національного внеску. Державним установам та урядам на всіх рівнях 

необхідні нові інструменти для досягнення реального прогресу та перевірки 

скорочення викидів ПГ. 

https://www.iea.org/media/publications/weo/WEO2016
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Одним із перевірених економічних інструментів уважається тарифікація 

вуглецю [347]. Привабливість системи торгівлі викидами (СТВ) очевидна: варто 

лише встановити верхню межу дозволених емісій, і закони ринкової економіки 

самі виведуть на найефективніші способи скорочення викидів. Однак досвід 

показав, що на практиці реалізація цих планів зазнає труднощів. Політики 

прагматично підійшли до проблем, співпрацюючи із зацікавленими сторонами 

при розробленні, тестуванні, реалізації та удосконаленні своїх інструментів. І 

дійсно, після десяти років практичного досвіду та впровадження 21 

різноманітної системи торгівлі емісіями, на сьогоднішній день СТВ 

перетворилася з теоретичної концепції у практичний інструмент. Під час цього 

процесу було накопичено суттєвий обсяг знань, який у свою чергу формує 

подальший напрям їх удосконалення. 

Перша у світі СТВ Європейського Союзу заклала основу для зусиль у 

боротьбі зі зміною клімату. З моменту її створення вона продовжувала 

розвиватися на основі набутого досвіду і нових обставин. На думку апологетів 

СТВ ЄС, однією з основних проблем, що стоять перед СТВ ЄС, а також перед 

іншими вуглецевими ринками, є пошук необхідного цінового сигналу для 

досягнення більш високих цільових показників по скороченню викидів, 

зокрема у визначенні мінімальної ціни в рамках СТВ ЄС. Незважаючи на всі 

зусилля ЄС з регулювання кількості наданих квот шляхом видачі основного 

обсягу дозволів у кінці встановленого періоду («backloading»), а також за 

допомогою передбаченого системою резервного фонду для забезпечення 

мобільності ринку («Market Stability Reserve»), поточні та прогнозні ціни не 

підвищилися. Мінімальна ціна, яка визначалася б на аукціоні, могла не тільки 

сприяти додатковому скороченню викидів, але також і підвищити ефективність 

додаткових заходів, забезпечити поступове накопичення доходів для 

подальших дій на захист клімату та допомогти регулювати надлишкове надання 

дозволів у результаті зовнішніх потрясінь. 
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Україна запровадила вуглецевий податок у 2011 р. Стартова ставка була 
встановлена 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 (рис. 5.1). За такої ставки вітчизняні підприємства не зацікавлені 
вкладати кошти у проведення екологічної модернізації, оскільки для них 
дешевше сплатити екологічний податок. 

При підвищенні ставки екологічного податку, крім додаткового зростання 
доходів бюджету, для підприємств і населення виникне стимул змінювати своє 
ставлення до викопних джерел енергії. Що ж до можливих ризиків для 
національної промисловості втратити конкурентоспроможність за умови 
збільшення ставки екологічних податків, то тут варто згадати про багато 
прикладів успішного впровадження екологічної політики у країнах світу. В 
Австралії, наприклад, гроші, отримані від вуглецевого податку, розподіляються 
за принципом 50/50, тобто 50% спрямовуються на соціальні видатки і 50% – 

безпосередньо на екологічні та енергетичні цілі (зменшення викидів ПГ, 
енергоефективність). За розумного розподілу податкового навантаження це, по-

перше, може стати значним джерелом поповнення бюджету України, по-друге, 
стимулюватиме підприємства до використання менш енергоємних і чистіших 
технологій і, по-третє, зумовить зменшення викидів в атмосферне повітря 
парникових газів.  

У 2009–2010 рр. Україна в рамках механізмів Кіотського протоколу 
здійснила продаж 47 млн одиниць дозволів на викиди ПГ Японії та Іспанії 
загальною вартістю 4 млрд грн (470 млн євро). Згідно з умовами угоди, ці гроші 
можна було витрачати тільки на проекти, які б сприяли зменшенню викидів ПГ, 
а й на заходи з енергозбереження або виробництва «зеленої» енергії, – зокрема 
на проекти тепломодернізації закладів бюджетної сфери: шкіл, лікарень і 
дитсадків. При перевірці виявилося, що з тих 529 шкіл і лікарень, за утеплення 
яких мали відзвітувати до кінця 2012 р., було здано тільки 127 об’єктів [348]. 

Але і вони не відповідали заявленим вимогам: десь ремонт і не починали, а десь 
– не закінчили. Тож напрями використання цих коштів стали предметом 



404 

 

судових розглядів. Зважаючи на непрозоре використання кіотських грошей, 
нова угода передачі дозволів на викиди у 2012–2013 рр. передбачала вже 
цільову закупівлю 1568 гібридних автомобілів Toyota Prius для Міністерства 
внутрішніх справ України. Але процес розмитнення цих автомобілів 

розтягнувся на декілька років. 
У 2016 р. уряд ухвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері 

зміни клімату на період до 2030 року [349]. Це перший документ на 
державному рівні, який ставить за мету обмежити кількість викидів СО2. У 
Міністерстві екології та природних ресурсів України розроблено план заходів 
на виконання названої Концепції. За угодою з ЄС Україна також повинна 
запровадити внутрішню систему торгівлі ПГ, для цього їй потрібно розробити 
план розподілу квот і форму дозволів на викиди парникових газів. 

Однією з ключових проблем впровадження національної схеми торгівлі 
квотами або дозволами на викиди є принципи та механізм розподілу квот серед 
суб’єктів економічної діяльності. За період незалежності в Україні  відбулися 
значні зміни у галузевій та інституційної структурах. В умовах недосконалості 
ринкових інститутів здійснити оптимальний (справедливий) розподіл квот 
майже неможливо. Існує ризик, як і у випадку з приватизацією енергетичних 
активів, що процес розподілу квот на викиди  ПГ потрапить в «інституційну 
пастку». Як було показано вище, метою приватизації енергетики була спроба 
пошуку ефективного власника. 

Перший, а особливо другий етапи приватизації засвідчили, що 
власниками контрольних пакетів акцій переважно стали галузеві або 
регіональні олігархічні еліти, що у свою чергу призвело до політичного 
лобіювання фінансових інтересів під час формування законів. Суспільство 
переважно було не підготовлене до нових процесів, а тому і не брало активної 
участі у розподілі державного майна, як це мало бути передбачено за 
механізмом приватизаційних сертифікатів. 

Упровадження ринку квот на викиди вочевидь потребуватиме відповідної 
інфраструктури – наявності біржі, розвиненої банківської системи, ринку 
цінних паперів, систем страхування ризиків тощо. Такі інституції в Україні 
лише формуються. Наслідки впровадження ринкових відносин у 
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непідготовленому інституційному середовищі яскраво демонструє досвід 
запровадження ОРЕ. Отже, запровадження ефективної схеми торгівлі квотами в 
Україні потребуватиме тривалого підготовчого періоду. На першому етапі 
необхідно забезпечити відповідний механізм моніторингу та верифікації 
викидів ПГ суб’єктів економічної діяльності. Відповідний закон був прийнятий 
Верховною Радою України у грудні 2019 року [350].  

Схема торгівлі сертифікованими скороченнями викидів позбавлена 
більшості проблем, що пов’язані зі схемою торгівлі квотами. Перше, що 
необхідно відзначити, акцент робиться на реальному (підтвердженому, 
сертифікованому) скороченні викидів. Тобто основні витрати зі впровадження 
зосереджені у сфері реєстрації, верифікації, моніторингу та контролю щодо 
досягнутих скорочень викидів.  

З економічної точки зору скорочення викидів через механізм торгівлі не 
стримуватиме розвиток окремих суб’єктів та економіки в цілому. Оскільки сама 
торгівля стає видом економічної діяльності, створюються додаткові робочі 
місця у сфері моніторингу та сертифікації. Вартість скорочення викидів 
трансформується в економічне благо мешканців, а саме у вигляді скорочення 
витрат на медичне обслуговування та подолання інших негативних наслідків 
для суспільства від зміни клімату. 

Серед економічних механізмів стимулювання розвитку ВДЕ, які 
вважаються головною панацеєю зменшення викидів ПГ, поширення набула 
практика встановлення так званих «зеленів» тарифів.  Але важливо розуміти, 
що «зелені» тарифи, як і будь-який інший інструмент, працюють ефективно 
тільки за умов адекватного їх застосування. В Євросоюзі, де «зелені» тарифи 
діють у 21 державі, були зроблені відповідні висновки. Приміром, стало 
відомо, що тарифи можуть не відтворювати реальної собівартості 
виробництва і не стимулювати її зниження. Так, у Німеччині стався скандал, 
коли з’ясувалося, що собівартість виробленої з вітру електроенергії 
виявилася на 15–30% вищою, ніж у тих країнах, де «зелених» тарифів не 
було. Тому європейські уряди почали коригувати тарифи відповідно до 
динаміки витрат і ринкових цін на електроенергію. 
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В Україні «зелені» тарифи були запроваджені у 2009 р. для стимулювання 

виробництва електроенергії з ВДЕ – вітру, сонця, біомаси тощо. Держава 

гарантує інвесторам купівлю виробленої електроенергії за фіксованими 

тарифами, які вищі за тарифи на енергію з інших (традиційних) джерел. На 

першому етапі рівень «зелених» тарифів в Україні був відносно високим 

порівняно з іншими країнами Європи (рис. 5.4) і стимулював уведення нових 

потужностей виробництва електроенергії, особливо на сонячних та вітрових 

електростанціях у період 2010–2013 рр. Проте вже у 2016 р. рівень «зелених» 

тарифів був прив’язаний до терміну введення нових потужностей в 

експлуатацію та суттєво зменшений для сонячної енергетики. До 2030 р. уряд 

зобов’язався гарантувати «зелений» тариф у розмірі 0,15 євро (0,18 дол. США) 

за кВт·год на електроенергію, що продаватимуть сонячні електростанції, які у 

свою чергу буде введено в експлуатацію до 2019 р. Відповідно до змін у 

законодавстві України механізм «зелених» тарифів поступово, у міру 

комерціалізації та зменшення собівартості електроенергії з ВДЕ, буде 

заміщений на механізм проведення аукціонів. 

Важливим питанням для успішного розвитку виробництва електроенергії 

з використанням ВДЕ є проблема підключення нових генеруючих потужностей 

до електромереж. Нестабільність графіку генерації з ВДЕ в умовах дефіциту 

маневрових потужностей ОЕС України, а також необхідність додаткових 

потужностей резервування створює техніко-економічні обмеження для 

надійності енергопостачання та підключення вже встановлених 

енергоустановок, кількість яких постійно зростає. Ця проблема є стримуючим 

чинником для інвестицій у розвиток більш потужних об’єктів відновлюваної 

енергетики. Постачальник електроенергії з ВДЕ має відшкодувати фізичне 

приєднання до розподільчої мережі або забезпечити розширення її 

можливостей, що значно здорожчує вартість проекту. 

 

 

http://www.epravda.com.ua/news/2011/01/6/265074/
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Рис. 5.4. Зелені тарифи в Україні та країнах ЄС, євроцентів за кВт·год  
Джерело: за даними НКРЕКП та: Богатирьов І. Зелені тарифи – плата за ризик [Електронний 
ресурс] / І. Богатирьов // Українська правда. – 2011. – 31 січня. – Режим доступу : 
http://www.epravda.com.ua/columns/2011/01/31/268901/ 

 

Іншим ризиком для розвитку ВДЕ є точність прогнозів метеоситуації та 
електробалансу на добу вперед. Відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії», виробники вітрової та сонячної електроенергії несуть 
фінансову відповідальність за так званий «небаланс», тобто за відхилення обсягу 
поставленої в мережу електроенергії від раніше заявленої величини в разі 
перевищення такого відхилення від рівня, передбаченого законодавством. Поріг 
похибки для ВЕС встановлено на рівні 20%, для СЕС — 10%. ВЕС і СЕС можуть 
коригувати свій прогноз щогодини, а не тільки надавати його на добу вперед, як 
це було передбачено в початковому варіанті законопроекту. Такий порядок 
набирає чинності з 2021 р., тому вже зараз слід створювати систему 
прогнозування на основі програмної моделі з доступом постачальників до 

міжнародних метеоданих, яка дасть можливість отримати досить точні як 
короткострокові, так і довгострокові прогнози метеоситуації для планування 
виробництва електроенергії. Звісно, що такі додаткові умови для постачальників 
електроенергії з ВДЕ збільшуватимуть витрати, але й зменшуватимуть ризики 
від непрогнозованості режимів роботи. 
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В Україні традиційним інструментом екологічної політики є система 

штрафів, яка, попри її економічну неефективність, певний час ще 

використовуватиметься. У першу чергу це стосується досягнення 

короткострокових цілей екологічної політики. В довгостроковому аспекті 

перевагу матимуть ринкові механізми, оскільки надто великі штрафи 

заважають економічному розвитку. Крім того, визначити обґрунтовані рівні 

таких штрафів досить нелегко і потребує складних методологічних підходів. У 

іншому випадку такі штрафи мають суб’єктивний характер, що не дає 

можливості досягти бажаної мети. Зазвичай штрафи встановлюються за 

перевищення визначених обсягів викидів, що лише стримує зростання і не 

стимулює зменшення викидів. Крім того, різні розміри штрафів створюють для 

певної країни або переваги, або дискримінацію, – якщо йдеться про глобальні 

процеси (наприклад, вклад кожної країни у подолання наслідків парникового 

ефекту). Слід зазначити, що система штрафів може бути використана як засіб 

протекціонізму, екологічного демпінгу або прихованих субсидій для окремих 

секторів або суб’єктів економічної діяльності. Отримані від надходження 

штрафів фінансові ресурси, що акумулюються в інноваційних або екологічних 

фондах, хоча і мають бути спрямовані на екологічні програми, проте не завжди 

використовуються за цільовим призначенням. 

Обмеження емісії ПГ на національному рівні потребує цілеспрямованої 

державної політики та централізованих інвестицій для захисту атмосферного 

повітря. Аналізуючи стан економіки та ефективність існуючих механізмів 

екологічної політики України, можна дійти висновку, що у найближчі роки за 

рахунок державного бюджету фінансуватимуться лише термінові екологічні 

проблеми та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Екологічний 

імператив енергетичної політики сталого розвитку на сучасному етапі розвитку 

країни, на відміну від країн ЄС, поки що не має пріоритетного характеру. 
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5.3. Зміни суспільної думки про перспективи розвитку ядерної 

енергетики та вугільної промисловості  
Суспільна думка про розвиток ядерної енергетики 

Чинників, що стримують подальший розвиток ядерної енергетики, 
багато, але найголовніший з них – неоднозначне ставлення суспільства до 
сприйняття ядерної енергетики. Для порівняння можна навести результати 
опитування населення в деяких країнах світу щодо ставлення до ядерної 
енергетики (табл. 5.1). За останні роки суспільна думка щодо розвитку 
ядерної енергетики більш-менш повно представлена у порівняльному огляді 
[351], підготовленому за даними таких відомих статистичних центрів, як 
Левада-Центр, Eurobarometer та Accenture. Опитування показує, що 
негативне ставлення суспільної думки стосовно розвитку ядерної енергетики 
набуло свого піку після масштабної аварії на АЕС «Фукусіма-1», яка сталася 
11 березня 2011 р. Ця аварія була віднесена до максимального – сьомого – 

рівня за міжнародною шкалою ядерних подій. Проте після професійних дій 
японських атомників щодо мінімізації наслідків аварії відзначалося 
посилення позитивних намірів суспільства щодо діяльності АЕС. Наразі 
суспільна думка схиляється скоріше до збереження існуючої частки ядерної 
енергетики у світовому енергетичному балансі, аніж до її збільшення. Хоча у 
більш ранніх соціологічних дослідженнях не виключався розвиток  ядерної 
енергетики у довгостроковій перспективі [352-361]. 

У зазначених публікаціях соціологи констатують суперечності у 
суспільній свідомості та національні розбіжності, проте не аналізують 
чинники різного ставлення населення тієї або іншої країни чи тієї або іншої 
соціальної групи до розвитку ядерної енергетики. Між тим національні 
розбіжності суспільної думки є досить значними (навіть серед таких 
високотехнологічних країн, як США та країн ЄС) і тому потребують їх 
ідентифікації та виділення як окремого предмету дослідження із зазначеної 
проблеми. Достатньо звернути увагу, що навіть важливість ядерної 
енергетики у загальному національному енергетичному балансі не відповідає 
інколи адекватному ставленню населення до цього джерела енергії. 
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Таблиця 5.1 

Ставлення населення до розвитку ядерної енергетики 

Країна Роки Відповідь «Так» Відповідь «Ні» 

Світ загалом 2009 > 66% н.д. 

Європейський Союз 
2005 37% 55% 

2008 44% 45% 

Франція 2008 37% н.д. 

Фінляндія 2007 50% н.д. 

США 
2005 70% н.д. 

2009 80% н.д. 

Японія 2005 32% 10% 

Китай 2005 62% н.д. 

Індія 2005 67% н.д. 

Російська Федерація 
2005 58% 35% 

2009 36,9 14,3% 

Білорусь 
2011 59,4% 24,7% 

2012 53,5% 21,1% 

Україна  
2005 26,8% 30,0% 

2007 23,1% 54,9% 

Джерело: узагальнено та складено за даними соціологічних досліджень 

 

Ставлення громадськості до ядерної енергетики на різних етапах її 

розвитку було різним [362]. Спочатку протидії населення не спостерігалося. 

Напроти, вважалося, що АЕС відкриють шлях до «чистої» електроенергії, 

оскільки негативний екологічний вплив продуктів спалювання органічного 

палива став уже очевидним. Дійсно, ядерна енергетика до середини 80-х років 

минулого століття впевнено домінувала у стрімкому заміщенні дорогого 

мінерального палива, насамперед вугілля і нафти. Потужність АЕС на Землі 

подвоювалася кожні п’ять років, а частка ядерної енергії в загальній структурі 

первинних енергоресурсів досягла 5,5% у 1990 р. 

Проте поступово нагромаджувалися факти щодо погіршення радіаційних 

умов навколо АЕС, недоліків у їхній роботі та аварій, – які спочатку 

приховувалися. Негативне ставлення до ядерної енергії посилювалося тим, що у 
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свідомості багатьох людей вона асоціювалася з ядерною зброєю. Аварія на АЕС 

у Три-Майл-Айленді (США) у 1979 р. значно збільшила кількість противників 

АЕС, а катастрофа на ЧАЕС у 1986 р. викликала негативну реакцію щодо 

ядерної енергетики в усьому світі. 

У різних регіонах відбулися демонстрації з вимогами закрити усі АЕС, і 

деякі країни почали згортати ядерні програми. Антиядерні громадські рухи в 

багатьох (переважно найбільш багатих країнах) спочатку уповільнили, а потім і 

практично зупинили будівництво АЕС. У результаті їхня частка у виробництві 

енергоресурсів на Землі до 1995 р. хоча і виросла до 6,4%, проте вже мала 

тенденцію до зниження, незважаючи на багаторазове підвищення надійності 

більшості діючих реакторів. 

Щоб зрозуміти зрушення у свідомості людей стосовно АЕС, необхідно  

враховувати психологічні чинники, які впливають на формування суспільної 

думки: люди боляче реагують на поодинокі великі аварії, водночас численні 

дрібні аварії залишаються практично непоміченими. Наприклад, факт того, що 

на транспорті гине набагато більше людей, не викликає протестів проти 

транспорту як такого. Також суспільство вже звикло до повідомлень про аварії 

на вугільних шахтах, на нафто- і газопроводах.  

Серйозним бар’єром на сучасному етапі розвитку антропогенної 

енергетики стала техногенна небезпека АЕС. Катастрофа на Чорнобильській 

АЕС змінила «класичну» схему розвитку індустріальної енергетики, 

порушивши регулярність переходу до більш високоякісних енергетичних 

ресурсів. До можливих причин аварії на АЕС і техногенних катастроф взагалі, 

окрім суто конструкційних та суб’єктивних чинників, додаються нові загрози – 

геокліматичного походження або терористичного характеру, уникнути яких 

надзвичайно складно, а інколи й неможливо. Враховуючи нові виклики для 

успішного розвитку ядерної енергетики у майбутньому мають бути змінені 

фізичні принципи безпеки функціонування АЕС. 
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Наукове співтовариство відповіло на негативну реакцію суспільної думки 

розробкою концепції ядерних реакторів із внутрішньо властивою безпекою. 

Фактично було створено підґрунтя для реалізації концепції так званого 

«атомного ренесансу». Однак для її впровадження необхідні десятиліття. 

Парадокс існуючої ядерної енергетики полягає в тому, що величезна щільність 

потоку енергії, властива реакції розподілу ядер важких елементів, 

трансформується на АЕС у теплову енергію досить помірних температур і 

тисків, а потім перетворюється в електроенергію за технологіями, що були 

освоєні ще в 30-х роках ХХ ст. 

Аргументи противників АЕС – можливість нових аварій, нерозв’язана 

проблема надійного захоронення високоактивних відходів, можливість 

одержання плутонію для воєнних цілей, загроза ядерного тероризму. 

Політичними драйверами антиядерного руху стали «зелені». Організацію 

«Greenpeace» було створено для захисту чистоти довкілля. І справді, її 

представники виступили проти випробування ядерної зброї в атмосфері та 

проти випадків забруднення довкілля хімічними речовинами. Зрозумілим є і 

їхнє обурення низьким рівнем безпечності перших АЕС і тими аваріями, що 

там траплялися. Проте під певним соціальним тиском зусилля «зелених» 

поступово трансформувалися у боротьбу з ядерною енергетикою взагалі. 

Така протидія розвиткові АЕС ґрунтується як на об’єктивних 

побоюваннях, пов’язаних з роботою АЕС, так і на суб’єктивних аргументах, які 

далеко не завжди формулюються неупередженим чином. Серед «зелених» є 

чимало учасників руху, щиро впевнених у правоті своїх уявлень про методи 

захисту чистоти довкілля, але серед них мало спеціалістів, здатних адекватно 

оцінити перспективи використання того чи іншого джерела енергії, і тому їхні 

побоювання головним чином ґрунтуються на емоціях. Виступаючи проти АЕС, 

вони або не пропонують альтернативу ядерній енергетиці, або називають 

джерела, явно незіставні для використання у відповідних масштабах 

(наприклад, сонце чи вітер). На жаль, суспільство охочіше сприймає сенсаційні 

повідомлення, ніж об’єктивні факти. Опоненти ядерної енергетики 
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висловлюють переважно острахи, хоча набагато коректніше було би просто 

порівнювати її недоліки з вадами інших джерел енергії. Але цього, як правило, 

уникають. Загалом коріння антиядерного руху – у хворобливому ставленні 

суспільства до потенційної небезпеки застосування нових технологій, що 

активно використовується силами, яким розвиток ядерної енергетики не 

вигідний. Антиядерні акції «зелених» дедалі більше можна вважати луддизмом 

XXI століття («рух проти машин XVIII ст.»). 

Парадокс руху «зелених» у тому, що, усвідомлюючи небезпеку 

глобальних кліматичних змін, вони виступають проти найреальнішого шляху 

розв’язання цієї проблеми, оскільки ядерна енергетика відноситься до 

низьковуглецевого виду джерел енергії. Причому сама проблема дедалі 

більше політизується. Позитивне чи негативне ставлення до неї стало 

своєрідною «козирною картою», маніпулюючи якою, можна досягти певних 

політичних переваг. Приклад – рішення уряду Німеччини у складі коаліції 

соціал-демократичної партії та партії «зелених» про закриття усіх АЕС у 

країні до 2030 р. Реакцією на нього став опублікований «Меморандум 650 

вчених» Німеччини, в якому зазначається, що це непродумана, кон’юнктурна 

політика, що призведе до значних економічних труднощів. При цьому 

підкреслюється, що без атомної енергетики неможливо захистити довкілля, 

забезпечивши економічно виправдані показники розвитку. Об’єктивні 

наукові оцінки свідчать, що атомна енергетика – екологічно найчистіша 

серед існуючих промислових джерел енергії, і пов’язані з нею побоювання 

частини населення не мають підстав. 

За даними соціологічного опитування, проведеного «Левада-центром» у 

2009 р., лише 4,3% росіян пропонують повністю відмовитися від використання 

АЕС, більшість же виступає або за її збереження (37,2% опитаних) на 

нинішньому рівні, або за активний розвиток (36,9%). Решта (10%) респондентів 

вважає за необхідне поступове згортання цього напряму. 

 



414 

 

Позитивні тенденції у суспільній думці щодо розвитку ядерної 

енергетики – це не винятково російська тенденція. Цікавою у цьому контексті є 

трансформація суспільної думки в Республіці Білорусь, територія якої також 

зазнала значного радіаційного забруднення. До початку будівництва 

Білоруської АЕС (2006 р.) більшість населення негативно сприймала 

перспективу використання ядерної енергії. Але коли почалися проблеми із 

російськими поставками нафти та газу в Білорусі було прийнято рішення про 

будівництво АЕС та одночасно розпочалася активна просвітницька компанія 

щодо необхідності збільшення рівня національної енергетичної безпеки за 

рахунок інших джерел енергії. В результаті кількість прихильників АЕС у 

Білорусі почала зростати і у 2011 р. вже становила 60%. 

В Україні, через тривале приховування правди про Чорнобильську 

катастрофу, оцінка населенням реальної небезпеки АЕС була завищеною, що 

викликало природне за таких умов негативне ставлення значної частини 

громадськості до ядерної енергетики – так званий «чорнобильський синдром». 

Велику роль тут відіграли популістські мотиви партій та рухів, які намагалися у 

такий спосіб завоювати популярність серед населення. Тут згадаємо, що у 1991 

р. Верховна Рада України запровадила мораторій на подальший розвиток 

ядерної енергетики. Натомість скільки-небудь серйозного аналізу суспільної 

думки та економічних перспектив щодо розвитку ядерної енергетики, на той 

час, на жаль, не проводилося. Таке поспішне рішення можна порівняти хіба що 

із рішенням про відмову від ядерної зброї. У сучасних умовах такі політичні 

рішення того часу мають різні думки в українському суспільстві. Так чи 

інакше, Україна була позбавлена права на самостійний розвиток ядерної 

програми повного циклу та втратила можливості та час у відповідному 

технологічному прогресі. 

Показовими стали результати соціологічного дослідження, метою якого 

було з’ясування ставлення мешканців м. Енергодар до Запорізької АЕС. 

Уперше його здійснив у 1991 р. Південно-Західний центр громадської 

інформації з питань атомної енергетики. В опитуванні брали участь 912 осіб, 
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які працювали на різних підприємствах м. Енергодар. Більшість респондентів 

(66%) висловила думку, що недостатня інформація про роботу АЕС формує 

негативне ставлення до ядерної енергетики. Тільки 18% були схильні довіряти 

повідомленням у засобах масової інформації про ситуацію на АЕС і 45% 

опитуваних висловилися за продовження роботи АЕС. Головною причиною 

недовіри до ядерної енергетики респонденти називали низьку якість 

будівництва АЕС, а також недостатній рівень екологічної грамотності та 

сумлінності їхнього керівництва. На запитання «Чи занепокоєні ви станом 

довкілля?» 48% респондентів відповіли, що вони занепокоєні «дуже сильно», 

20% – що «досить слабо», 16% – «дуже слабо», і 8% опитуваних це зовсім не 

турбувало. Відповідно, серед опитаних 42% підтримали рух «зелених» (в 

основному молодь). До речі, у США ситуація зі ставленням до АЕС схожа, але 

трохи відрізняється. За даними опитування, проведеного компанією Bisconti 

Research серед людей, які живуть у 10 милях (16 км) від АЕС (за винятком 

працівників атомних станцій), 76% підтримують ідею будівництва нових 

реакторів. Переважна кількість населення – мешканці прилеглих до АЕС 

територій (90%) – вважають, що будівництво АЕС стане драйвером для 

розвитку їх регіонів. 

Загалом по Україні, за даними опитування у 2007 р., лише 23,1% 

населення вважали, що нові енергоблоки АЕС будувати необхідно, а 55,1% – 

були проти цього (у 2005 р. – 26,8 і 54,9% відповідно). Рівні упевненості 

громадян України в безпеці українських АЕС у 2005 р. і 2007 р. були 

приблизно однаковими: абсолютно і відносно безпечні – 24,5%, надзвичайно 

і досить небезпечні – 62,2%. Думка населення України про те, чи зможе 

подальший розвиток ядерної енергетики забезпечити енергетичну 

незалежність країни, була такою: «так» – 35,8%, «ні» – 32,8% у 2007 р. (39,3 і 

30,0% відповідно у 2005 р.). 

У 2011 р. компанією Research & Branding Group було проведено 

дослідження думки населення України після аварії на АЕС «Фукусіма-1» [363]. 

За результатами дослідження встановлено, що населення України применшує 
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масштаби аварії в Японії порівняно з аварією на ЧАЕС. Кожен третій опитаний 

респондент (32%) вважає, що масштаби аварії в Японії були меншими, ніж на 

ЧАЕС; 27% – вважають, що масштаби японської аварії аналогічні до аварії, що 

трапилася на ЧАЕС; чверть українців (26%) вважає, що масштаби японської 

аварії були більшими, ніж на ЧАЕС; 15% не змогли визначитися відносно 

поставленого запитання. Принагідно було з’ясовано ставлення українців до 

рівня безпеки вітчизняних АЕС: 43% опитаних респондентів вважають, що 

вітчизняні АЕС досить небезпечні; 23% вважають, що АЕС надзвичайно 

небезпечні; 2,5% вважають українські АЕС абсолютно безпечними. Отже, 

населення України переважно (близько 66%) вважає вітчизняні АЕС 

надзвичайно і досить небезпечними. 

Між тим наявність практично невичерпної ресурсної бази для розвитку 

вітчизняного атомно-промислового комплексу спонукає уряд до пошуку 

ефективної довгострокової політики розвитку ядерного потенціалу країни. У 

попередній редакції Енергетичної стратегії України до 2030 року (у редакції 

2006 р.) планувалося будівництво близько 20 нових блоків, розвиток уранової 

промисловості, ядерної науки і техніки. Внаслідок цього у балансі 

виробництва електроенергії частка АЕС до 2030 р. мала становити понад 52%. 

В оновленій Енергетичній стратегії України до 2035 року (в редакції 2017 р.) 

ядерній енергетиці також відведене провідне місце в системі забезпечення 

енергетичної безпеки держави. 

Попри невизначеність у довгостроковій перспективі, ядерна енергетика в 

Україні розглядається як базис для покриття потреби в електроенергії (на рівні 

50%). Поки що вартість електроенергії, виробленої на АЕС, об’єктивно найнижча 

серед альтернативних джерел енергії, хоча і спостерігається тенденція до 

зменшення собівартості електроенергії з ВДЕ. Натомість експлуатаційний ресурс 

вітчизняних АЕС поступово вичерпується, що призводить до вимушеного 

подовження строку проектної експлуатації, за яким не проглядається чіткого 

розуміння подальшого стану такої стратегічно важливої для країни галузі. 
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Отже, враховуючи фінансовий ресурс на будівництво АЕС, що наразі в 

Україні відсутній, ідеться лише про подовження експлуатаційного ресурсу 

атомних блоків та диверсифікацію поставок ядерного палива. Серед можливих 

варіантів розвитку центральне місце посідає проблема вибору типу ядерного 

реактора нового (IV) покоління та оптимальної схеми ядерного паливного 

циклу. Можливо, з часом як механізм реалізації ядерної програми країни 

запрацює механізм державно-приватного партнерства [364]. 

Зростання цін на енергоносії та криза щодо постачань газу та вугілля з 

Донбасу одразу продемонстрували, наскільки вразливою є економіка та 

електроенергетика, що базується лише на газовій або вугільній сировині. У 

суспільстві поступово поширюється розуміння того, що за нинішнього 

зростання енергоспоживання і за необхідності збереження довкілля іншого 

варіанту, окрім як розвивати ядерну енергетики, немає. Тому суспільна думка 

повільно і неухильно трансформується у цьому напрямі. 

Крім того, є певний демографічний нюанс. Зараз до активного 

суспільного життя прийшли люди, які народилися незадовго або одразу після 

чорнобильської аварії. Так зване «Покоління Y», яке зараз формує політичну, 

економічну та соціальну систему, а тим більше – майбутнє «Покоління Z» – 

уже позбавлені «чорнобильського синдрому». Тому і відбувається перелом у 

суспільній свідомості, який надалі лише посилюватиметься. Це означає, що 

зараз для ядерної енергетики відкриваються обнадійливі перспективи, оскільки 

у найближчі 50 років революційний прорив в енергетичних технологіях не 

очікується. Схожість світового суспільного ставлення полягає у тому, що чим 

більше часу минає, тим більше люди починають оцінювати ядерну енергетику з 

огляду на її соціально-економічні блага. 
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Соціальні проблеми у розвитку вугільної промисловості 

З самого початку процесів реформування вугільної промисловості 

недостатнє фінансування заходів із реструктуризації не дало змоги повною 

мірою здійснювати і соціальний захист трудящих. Для пом’якшення соціально-

економічних наслідків проектами ліквідації було передбачено понад 3477 млн 

грн, але фактично на ці цілі спрямовано 1084 млн грн, що становить 31% від 

проектних даних. Найбільшу питому вагу в цих витратах займає стаття 

«створення нових робочих місць» – 46,1%, фактично виконані обсяги за цією 

статтею становили 5,8%. Друга за значущістю стаття витрат – «виплати 

регресних позовів» – 411,2 млн грн, або 11,8%. За проектами по 106 шахтах, які 

перебували в УДКР (Українській державній компанії із реструктуризації), 

потрібно було створити 34508 робочих місць, а фактично було створено 1504, 

або 4% від проектної кількості. 

З початку реструктуризації або ліквідації шахт було звільнено приблизно 

72 тис. робітників, працевлаштовано 60 тис. робітників, у тому числі 5 тис. – на 

інших підприємствах галузі, з них створено нові місця за рахунок засобів на 

реструктуризацію – для 2 тис. осіб. На створення одного робочого місця за 

проектами передбачалося 46,5 тис. грн (у середньому по УДКР). Але практика 

показала, що на ці заходи потрібно значно більше – 61,5 тис. грн, тому це також 

один із чинників малої кількості нових робочих місць. Так, 

Червоногвардійською дирекцією УДКР створено лише 16 робочих місць (за 

планом – 2448 осіб); Горлівською – 12 (за планом – 1568), Торезською не 

створено жодного робочого місця. Найбільша вартість одного робочого місця 

становила по Львівській дирекції – 142,6 тис. грн, Селідовській – 71,5 тис. грн, 

Західноукраїнській – 59,2 тис. грн. 

Створення нових робочих місць стало однією з найбільших проблем у 

механізмі закриття шахт, що перш за все пов’язано з їх розташуванням. 

Зазвичай шахта, що закривається, одночасно виступає містоутворюючим 

підприємством. Це стосується таких шахтарських міст, як Олександрія, 

Антрацит, Торез, Шахтарськ, Стаханов, Дзержинськ. 
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Необхідно відзначити, що за роки реструктуризації змінилася тактика 

створення робочих місць у галузі. Досвід показав, що створення 

багаточисельних робочих місць шляхом будівництва швацьких підприємств і 

птахофабрик за рахунок засобів реструктуризації корінним чином не 

вирішувало проблеми працевлаштування. Прогресивнішим було вкладати 

засоби в розвиток перспективних шахт з подальшим працевлаштуванням 

частини робітників, які вивільняються на рентабельні підприємства. 

У такому випадку робітників не потрібно перенавчати, а це – реальна 

економія бюджетних коштів. Незважаючи на те, що ця стаття витрат займає 

всього 0,3% у загальних витратах на зменшення соціальних наслідків, може 

буде заощаджено приблизно 10 млн грн державних коштів. Причому треба 

направляти вивільнені засоби не лише на розвиток діючих вугільних 

підприємств, а й на будівництво нових шахт, замість тих, що вибувають. 

У 2000 р. на фінансування найважливіших будівництв виробничого 

призначення вугільної галузі було витрачено 67,8 млн грн, у тому числі на 

придбання устаткування для очисних забоїв діючих шахт – 30,4 млн грн і лише 

16,5 млн грн було направлено на створення нових робочих місць у інших 

галузях економіки. У 2001 р. на фінансування будівництв виробничого 

призначення за рахунок засобів реструктуризації було направлено 46 млн грн, а 

з урахуванням початку реструктуризації – 92,5 млн грн, що дозволило 

працевлаштувати в галузі 3196 осіб. 

Повна ліквідація шахти означає також, що там має бути повністю 

погашено заборгованість щодо заробітної плати, а також здійснено виплату 

додаткових вихідних допомог і компенсацій, одноразових виплат, регресних 

позовів. Усі ці витрати в соціальних заходах займають близько 26% і в 2001 р. 

становили 639 млн грн, або 71% від необхідних виплат. 

У 2005 р. була схвалена Концепція розвитку вугільної промисловості, в 

якій закладено засади реструктуризації галузі на період до 2030 р. [365]. Уряд 

України здійснив певні кроки для вирішення соціальних проблем шахтарів. 

Однак реформування відбувалося за умов недостатнього фінансування та 
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неефективного управління, в результаті чого більшість соціальних проблем, 

пов’язаних з втратою роботи шахтарями, так і не було вирішено [366]. Причому 

офіційні дані абсолютно не відображають реальну картину, що склалася із 

працевлаштуванням шахтарів. За результатами аналізу робочої сили в 

Луганській області (проведеного в рамках проекту TACIS Науково-дослідним 

інститутом соціально-трудових відносин), рівень безробіття у вугільних 

регіонах був більшим у кілька разів. До основних проблем, пов’язаних із 

працевлаштуванням, належать: неформальна, неофіційна зайнятість, міграція 

населення, високий рівень безробіття; збільшення частки непрофесійного 

персоналу та старіння працівників, особливо на нерентабельних шахтах; 

плинність кадрів на шахтах, які підлягають закриттю (багато працівників 

звільняється ще до офіційного закриття). Кількість безробітних шахтарів стала 

постійно збільшуватися [367]. 

У 2008 р. Верховною Радою України було ухвалено Закон України «Про 

підвищення престижності шахтарської праці» вiд 02.09.2008 р. №345-VI [368]. 

За своєю суттю він мав полегшити нелегку шахтарську працю та поліпшити 

рівень життя гірняків. У ньому передбачено і перегляд тарифної сітки, і 

підвищення рівня мінімальної зарплати та пенсії, і соціальні пільги, і в цілому 

збільшення фінансування вугільної галузі з державного бюджету. Такий 

довгоочікуваний документ шахтарі зустріли виключно позитивно. Однак їхня 

радість тривала недовго: за словами самих же гірників, у вугільній галузі країни 

є ще безліч різнопланових проблем, які наразі ніяк не розв’язуються. Низька 

заробітна плата, застаріле обладнання, щоденний смертельний ризик, недбале 

ставлення керівництва до техніки безпеки, замовчування справжніх причин 

аварій на вугільних підприємствах – ось такий, далеко не повний, перелік 

проблем, що турбують більшість шахтарів. 

Під час дослідження «Проблеми на вугільних підприємствах Донбасу 

очима мешканців шахтарських селищ», яке на замовлення Донецької обласної 

ради здійснила науково-дослідна група Донецького національного 

http://www.budagent.com/laws/240
http://www.budagent.com/laws/240
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університету, було опитано 1250 гірників, які представляють 13 найбільших 

вугільних об’єднань шахтарського краю [369]. За словами більшості 

респондентів (38%), головною проблемою українських вугільних підприємств є 

передусім невчасна виплата і низький розмір заробітної плати, яка незіставна з 

ризиками для життя. І хоча уряд пропонує якісні зміни у цьому питанні, 

реального вирішення проблеми не проглядається. При цьому гірники скептично 

ставляться і до уведення погодинної оплати праці. Вони вважають, що це тільки 

погіршить їхнє становище. Проблема в тому, що обладнання настільки 

застаріле, загроза аварій настільки часта, що шахтарі змушені проводити багато 

часу не працюючи, в очікуванні, коли умови праці стануть більш безпечніші. 

Проте проблема не тільки в зарплаті. Гірники скаржаться на відсутність 

соціальної підтримки (5%), безперспективність виробництва (2,9%) і загрозу 

скорочення штату (3,4%). Однак і це є не таким важливим, порівняно зі 

щоденним ризиком і величезною аварійністю виробництва, що обумовлена 

застарілим обладнанням. Саме цю проблему шахтарі вважають 

найголовнішою у спектрі інших шахтарських труднощів. За даними 

соціологів, на перше місце її поставивило 61% респондентів, при цьому тут 

об’єдналися всі, незалежно від віку та інших соціальних характеристик. Самі 

ж шахтарі говорять, що кожен їхній робочий день – це свого роду 

випробування на міцність і скаржаться, що виробництво на вугледобувних 

підприємствах регіону за аварійністю вже давно анітрохи не краще, ніж 

робота у саморобних шахтах, які називають «копанками». Що стосується 

найбільш небезпечних стосовно застарілого обладнання підприємств, то на 

Донбасі гірники зазначають одразу п’ять дуже великих об’єднань: 

«Червоноармійськвугілля» (м. Димитров, м. Родинське), 

«Дзержинськвугілля» (м. Артьомово, м. Кірово); «Артемвугілля» (м. 

Горлівка), «Донвугілля» (м. Донецьк) і «Лисичанськвугілля» (м. 

Новодружеськ, м. Кремінна). 
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Тому гірники не хочуть довго миритися з таким життям і просто ідуть з 

роботи, влаштовуючись на більш безпечні за умовами праці підприємства 

породжуючи дефіцит кадрів на шахтах. У галузі не вистачає кваліфікованих 

гірничих електромеханіків, гірничих слюсарів. Лише для Донецька ринок таких 

кваліфікованих робочих місць, які б могли підвищити ефективність коштів, 

вкладених у модернізацію, становить понад 1,5 тис. осіб. Більше того, якщо 

врахувати, що погана якість обладнання на шахтах Донеччини позначається на 

роботі висококваліфікованих фахівців, які працюють із надточними машинами, 

то втрати стають більш серйознішими. По суті наразі на вугільних 

підприємствах регіону просто не хочуть працювати фахівці, які цінують свою 

працю і найкраще знаються на своїй справі, – навіщо ризикувати, якщо є інші, 

більш безпечні виробництва. До речі, саме такі висококваліфіковані шахтарі 

більше за інших усвідомлюють престижність і значущість шахтарської праці, 

проте не готові заради однієї тільки престижності залишатися у професії: 

соціальний статус гірників, попри декларативність, поки що не підкріплений 

безпекою та добробутом. 

Крім застарілого обладнання, є й інші причини аварійності на 

вугільних підприємствах. І проблемою номер один у цьому списку часто 

виступає відсутність адекватного, кваліфікованого керівництва шахт. Так 

званий «людський фактор» в умовах України має чи не першочергове 

значення. Про недбале ставлення керівників до дотримання техніки безпеки 

на вугільних підприємствах заявляють 17,4% респондентів (особливо ця 

проблема непокоїть мешканців Макіївки Донецької обл. (66,7%) і Красного 

Луча Луганської обл. (54,5%). Про відсутність фінансування на закупівлю 

нового обладнання згадують 10,9% респондентів. І ще близько 13% гірників 

зазначають, що їхні проблеми виникають від безвідповідальності керівництва 

у питаннях охорони праці. 

Проте керівництво підприємств на ці слова реагує мало: у нього є своє 

бачення причин трагедій на шахтах. І на перше місце в цьому списку виходить 

не «людський фактор», а погані гірничо-геологічні умови. Практично після 
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кожної масштабної аварії на вугільному підприємстві керівництво підприємств 

звинувачує у всьому саме деякі «невивчені» природні явища. За словами самих 

гірників, порушення на підприємствах зустрічаються часто й густо. Але у разі 

трагедії про її дійсні причини знають дуже небагато людей. Так, 45,8% 

опитаних заявили, що справжні причини аварій на вугільних підприємствах 

Донбасу завжди замовчують, а ще 28,7% зазначили, що згодні з цим частково. І 

лише 3,9% респондентів змогли сказати, що з таким твердженням не згодні. У 

підсумку близько 40% працівників шахт не схильні довіряти керівництву, яке 

звітує перед ними про причини аварій, а ще 20% категорично не сприймають 

такі звіти. Великою несподіванкою для дослідників стало те, що більшість 

респондентів висловили недовіру передусім іноземним, незалежним експертам, 

які роблять висновки про причини аварій на підприємствах. Пояснюється це 

насправді просто: тут бере своє чинник «невідомості», адже відсутність 

уявлення про те, що таке «незалежні експерти» або «незалежні комісії» апріорі 

передбачає низький рівень довіри до них. Так само спостерігається слабкий 

рівень довіри до урядових комісій будь-якого рівня. 

Високий рівень недовіри шахтарів до свого керівництва переростає в нову 

проблему: на приватних підприємствах гірники масово відмовляються іти 

працювати «на господаря». Інколи – це цілком небезпідставна думка. Спочатку 

вкладення приватного капіталу, можливо, і пожвавить шахти, і нові власники 

ставитимуться до шахтарських проблем із розумінням, проте згодом пріоритети 

господарів зміняться і на перший план вийде прагнення до збільшення 

прибутків, у тому числі і за рахунок заходів безпеки. 

За словами представників організації Незалежної профспілки гірників 

України, проблема тут полягає передусім у самих інвесторах: їм не потрібні 

довгострокові проекти. Навпаки – «приватників» приваблюють перспективні 

шахти, в які сьогодні можна вкласти гроші, а вже завтра отримати прибуток. 

Так, наприклад, сталося з ДП «Добропіллявугілля», яке декілька років тому за 

рахунок інвестицій отримало новий виток розвитку, а згодом, за словами 

гірників, які працюють на підприємстві, фактично повністю розвалилося – 
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гірникам так само затримують зарплати, так само є і проблеми стосовно 

дотримання техніки безпеки. Понад те, на приватних шахтах самі гірники 

свідомо ідуть на порушення: не дослуховуються до сигналів датчиків і навіть 

часом ігнорують повідомлення про потенційну небезпеку, бо не хочуть 

переривати роботу навіть через смертельну загрозу. Пояснюється все це просто: 

від шахтарів потрібно тільки одне – вчасно здати план, а якщо реагувати на 

кожен «тривожний» сигнал, виконати цей план буде практично неможливо. І 

якщо на державній шахті цього ще хоч якось можна уникнути, то на приватній 

усе значно складніше – господар не пробачить збитків і звільнить працівника, 

який не приноситиме очікуваний прибуток. 

Загалом, виходу з сумної ситуації, що склалася на вугільних 

підприємствах, гірники не бачать. Звичайно, з ухваленням уже згаданого закону 

про підвищення престижності їхньої праці, життя шахтарів просто зобов’язане 

покращитися, проте цілий зріз дійсно важливих для них проблем наразі все 

одно залишається нерозв’язаним: дієвих заходів боротьби з безвідповідальним 

керівництвом, на жаль, поки не знайдено. Ось і виходить, що гірникам 

залишається сподіватися лише на те, що «шахтарське начальство» також 

усвідомить усю значущість шахтарської праці й зробить усе, щоб шахтарі самі 

відчули престиж своєї професії, працюючи на новому обладнанні й знаючи, що 

в робочий час їм дійсно ніщо не загрожує. Але надія ця дуже примарна: на 

жаль, але в Україні поки ще дуже мало інвесторів, які б витрачали кошти на 

покращення життя шахтарів. 

Враховуючи наведене, соціально-економічні проблеми вугільної галузі 

потребують комплексного розв’язання державою. Вирішити їх має державна 

програма комплексної реструктуризації вугільної промисловості. Але і вона не 

вирішує усіх проблем галузі, оскільки ситуація у вугільній промисловості 

стрімко змінюється через такі фактори, як зростання тарифів, інфляція, 

недостатнє фінансування програми, заборгованість по зарплаті тощо. 

Зрештою програма реструктуризації та подальшого розвитку галузі 

повинна враховувати цілу низку специфічних соціальних факторів. 
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По-перше, можна відзначити специфіку трудових ресурсів, яка полягає в 

тому, що 30–40% трудящих активного віку готові, незважаючи на важкі та 

небезпечні умови праці, змінити місце проживання з метою збереження 

традиційно більш високого рівня оплати праці шахтарів. Ліквідація 

нерентабельних гірських підприємств в усьому світі викликала соціальні 

потрясіння. Негативний досвід закриття частини вугільних шахт на першому 

етапі реструктуризації наочно показав, що в короткі терміни і без створення 

належних компенсуючих робочих місць та організованого переселення 

трудових ресурсів це завдання вирішити неможливо. 

По-друге, характерною особливістю гірничопромислових територій є 

вкрай низький рівень підприємницької активності населення, що вимірюється 

кількістю зайнятих у малому та середньому бізнесі до загального числа 

трудящих у регіоні. Якщо у великих містах це співвідношення сягає 25–30%, то 

у гірничопромислових поселеннях воно, як правило, не перевищує 5–7%. Це 

пояснюється особливим менталітетом місцевого населення, яке звикло 

працювати на великому промисловому підприємстві. Така робота гарантувала 

їм упевненість у завтрашньому дні та певний соціальний захист. 

По-третє, на більшості територій демографічна ситуація відзначається 

високою часткою пенсіонерів, яка часто доходить до 40–50% місцевого 

населення, що обумовлено пільговими умовами виходу на пенсію. 

По-четверте, необхідно мати на увазі вкрай низький рівень розвитку 

соціальної інфраструктури. Якщо в аналогічних поселеннях гірничодобувних 

країн Заходу у соціальній сфері зайнято 60–70% трудящих, а у виробничій – 

30–40%, то в Україні це співвідношення має зворотне значення. 

По-п’яте, характерною особливістю гірничопромислових регіонів є 

містоутворюючий характер гірничодобувних підприємств. Так, питома вага 

зайнятого на них населення часто становить від 30 до 60% працездатного 

населення, а надходження до місцевого бюджету – від 70 до 90% усіх 

надходжень, що посилює залежність соціально-економічної ситуації на 

території від фінансово-економічного стану містоутворюючих підприємств. 
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Загалом же, програма реструктуризації вугільної промисловості має 

передбачати широкий комплекс заходів, які повинні сприяти модернізації та 

збільшенню рентабельності вуглевидобувних підприємств, забезпеченню 

зайнятості вивільнених працівників вугільної галузі, реалізації програми 

розвитку місцевої інфраструктури та забезпеченню соціально-економічного 

розвитку шахтарських регіонів. 
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5.4. Дієвість громадських  організацій у процесі формування 

національної енергетичної політики  

Взаємодія органів державної влади з організаціями громадянського 

суспільства на основі партнерства необхідна для розвитку України як правової, 

демократичної та соціальної держави. Соціальний прогрес, демократичний 

розвиток, економічне піднесення важко реалізувати без активної участі 

суспільства. Вирішення проблем соціально-економічної нерівності також 

неможливо уявити без тісної співпраці органів влади і так званого «третього 

сектора» [370]. Звичайно, у ході становлення громадянського суспільства роль 

громадських організацій як першої ланки соціального контролю починає 

суттєво зростати. Але органи державної влади все ж залишаються порівняно з 

ними потужнішими організаціями, насамперед стосовно законотворчих 

можливостей, монополії на застосування сили як засобу забезпечення безпеки 

життєдіяльності, управління та доступу до матеріальних і фінансових ресурсів. 

Саме від співпраці цих важливих організацій значною мірою залежить розвиток 

громадянського суспільства. 

Проте є ризик того, що така співпраця може призвести до утворення так 

званих організацій ГОНГО. Ця абревіатура останнім часом стала достатньо 

поширеною і позначає псевдогромадські організації, які працюють в інтересах 

влади (ГОНГО – від англ. Government Organized Non-Government Organizаtion, 

або, у перекладі, – створені урядом неурядові організації). Для того щоб такої 

ситуації не виникало, важливо розробити, ухвалити та впровадити необхідні 

правові, законодавчі акти стосовно громадських організацій та органів влади, 

прийняти політичні рішення щодо їхньої співпраці. 

В України в основному збережено модель прямої взаємодії держави та 

громадян. Тобто для захисту від зловживань апарату влади (чиновників) 

громадянин звертається знову ж таки до того самого апарату. В мовах слабкої 

судової системи зворотня реація влади здебільшого обмежується формальними 

відписками. У демократичних країнах існує загальний інститут посередників у 

діалозі громадянина і держави – неурядові організації (НУО) [371]. 
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До «третього сектора» влада і політична еліта ставиться вкрай 

зневажливо, а більшість пересічних громадян йому зовсім не довіряють. Навіть 

ті політичні проекти, що спочатку задумувалися як суспільні рухи, спрямовані 

на мобілізацію громадянського суспільства, не були реалізовані в такій формі. 

Вони відразу перетворилися на партії з властивими їм в українських реаліях 

численним вадами. 

Але все-таки головна причина, через яку громадські організації 

України повільно «зводяться на ноги», – це низька соціальна активність 

громадян. Якщо у США, наприклад, 80% жителів є членами клубів, 

асоціацій, організацій, то в Україні – лише 8%, у десять разів менше. Хоча 

якихось особливих перешкод до об’єднання громадян у нашій країні немає. 

Більше того, їх діяльність регулюється спеціальним Законом України «Про 

громадські об‘єднання» від 22.03.2012 р. № 4572-VI. Соціологи пояснюють 

цей феномен різними причинами. Одні зауважують про особливості 

менталітету українців – нібито сильно розвинене індивідуалістичне начало і 

недовіра до общинних форм діяльності. Інші згадують радянські, особливо 

сталінські, часи, коли будь-яке самодіяльне об’єднання людей могло 

спровокувати звинувачення у змові проти держави. Треті зазначають про 

якісь культурні, етнічні та мовні розломи в сучасному українському 

суспільстві. Як би там не було, розраховувати на швидке зміцнення 

інститутів громадянського суспільства не доводиться. Всупереч теорії, 

підтримка таких інститутів повинна стати предметом турботи політичних сил 

і держави. В іншому випадку всі українські демократичні завоювання будуть 

украй крихкими. Адже відсутність потужних посередників між владою і 

суспільством створює високі ризики повернення тоталітарного режиму. 

Зауважимо, що в умовах громадянського суспільства ця співпраця має 

відзначатися ще однією принциповою особливістю. Як стверджує німецький 

філософ і соціолог Ю.Хабермас, «сучасна модель взаємин держави і 

громадян має вибудовуватися не за традиційним принципом суб’єкт-

об’єктних відносин (керуючі-керовані), а на механізмах «комунікативної 
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поведінки», тобто на суб’єкт-суб’єктних відносинах, на принципах 

визначення рівноправності як людини суспільної, так і людини «приватної», 

що як головну демократичну процедуру передбачає «діалогову комунікацію» 

державної влади і «вільної громадськості» [372]. 

За даними проведеного у 2009 р. дослідження «Стан та динаміка розвитку 

неурядових організацій України, 2002–2009 роки», 97% активно діючих 

громадських організацій заявили, що вони регулярно (формально чи 

неформально) контактують із державними структурами. Ініціаторами 

спілкування в більшості (65%) випадків виступають обидві сторони (у 2007 р. 

цей показник становив 60%). Щоправда ця ініціатива у майже третині випадків 

(32%) надходить тільки від громадських організацій, тоді як від державних 

структур – майже ніколи. Рівень співпраці між громадськими організаціями та 

державними структурами на місцевому рівні є вищим, ніж на національному: 

якщо відсоток респондентів, які зазначили відсутність співпраці на 

національному рівні, становив 7%, то на регіональному рівні – лише 2%, а 

відсоток тих, хто вважає, що рівень співпраці є середнім, на національному 

рівні становив 30%, тоді як на місцевому – 45% [373]. 

Позиції громадських організацій можуть не збігатися з позицією 

державних інститутів. У цьому випадку звичайно потрібен діалог, метою якого 

є досягнення певного компромісу. Визначальною політикою громадських та 

державних організацій має бути прагнення спільно вирішувати завдання. 

Державні органи зобов’язані враховувати у своїй діяльності аргументи 

громадських організацій. У свою чергу громадські організації повинні уважно і 

критично ставитися до рішень, прийнятих державними органами. 

Особливо велика роль громадськості полягає у вирішенні проблем 

безпеки життєдіяльності та соціального захисту. У цій сфері суспільних 

відносин є надзвичайно гострі проблеми, пов’язані зі здоров’ям і життям 

людей [374]. Усвідомлення самоцінності людського життя зобов’язує 

змінити ставлення суспільства до проблеми безпеки людини, піднятися над 

відомчими інтересами, взятися за вирішення насамперед найгостріших 
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проблем безпеки діяльності (а не тільки праці) людини. Відомо, що 

невирішеність суспільнозначимих проблем перешкоджає вирішенню і 

приватних. Техногенна та біологічна безпека є наразі головними викликами 

для суспільства у всьому світі. 

Визначальними у виробничих відносинах, що складаються між людьми і 

природою, є їхній суспільний характер. Тому функції управління і планування 

раціонального природокористування є однозначно прерогативою держави. Всі 

міністерства, комісії, відомства, комітети тощо в міру своєї компетенції 

здійснюють і підтримують єдину державну політику у сфері охорони 

навколишнього середовища. Провідна роль держави у розв’язанні завдань, що 

стоять перед суспільством, – об’єктивна закономірність і одна з найважливіших 

умов реалізації волевиявлення народу. На жаль, питання забезпечення прав 

громадян на участь у формуванні енергетичної політики сталого розвитку не 

ставляться наразі у фокусі уваги політичного процесу. 

З метою реалізації державної політики щодо розбудови громадянського 

суспільства, що передбачає широке залучення громадськості на стадії 

підготовки та прийняття виважених рішень із ключових питань розвитку ПЕК 

України, наказом по Мінпаливенерго України було створено Громадську раду. 

На Громадську раду покладається здійснення координаційних дій, спрямованих 

на консолідацію громадської думки з актуальних питань ПЕК. До складу 

Громадської ради увійшли представники професійних спілок, громадських 

організацій енергетичного спрямування та представники засобів масової 

інформації. Кількісний склад Громадської ради становить 16 фахівців. 

Взаємодія різних громадських організацій здійснюється за принципом 

професійності. Так, поряд із профспілковими профільними організаціями у 

складі Громадської ради плідно працюють: Науково-технічна спілка 

енергетиків та електротехніків України, Рада старійших енергетиків України, 

Українське ядерне товариство тощо. 
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Враховуючи обмежений склад Громадської ради, удосконалення її 

структури здійснено за рахунок створення Консультативної групи, склад якої 

сформовано з відомих фахівців-енергетиків. З переліку заходів, щодо яких 

приймалися рішення, найбільш актуальними є питання приватизації 

підприємств електроенергетики. Особливість приватизації об’єктів енергетики 

полягає в необхідності створення системи соціального захисту працівників, які 

підлягають скороченню. Важливим питанням, яке розглядалось Громадською 

радою, є заходи зі створення балансуючого ринку та системи адміністрування 

ринку двосторонніх договорів. Громадська рада запропонувала Міжвідомчій 

комісії з координації роботи Оптового ринку електроенергії України низку 

заходів, спрямованих на оптимізацію перехідних етапів впровадження ринків 

двохсторонніх договорів. На одному із засідань Громадської ради розглядалось 

актуальне питання створення системи науково-технічної підтримки 

енергетичної галузі. Громадська рада запропонувала дієвий механізм наукової 

підтримки та висловила свої пропозиції щодо умов співпраці наукових кадрів в 

енергетиці. Постійним питаннями, до якого майже на кожному своєму засіданні 

піднімала Громадська рада, є питання соціального захисту ветеранів енергетики 

та фінансової підтримки громадських організацій. Як правило, засідання 

Громадської ради проводились відкрито, на них запрошувалися фахівці з 

питань, що розглядалися. Такий максимально прозорий підхід значною мірою 

виключав можливі помилки у прийнятті рішень. 

У 2008 р. Громадську раду акредитовано при Комітеті з питань паливно-

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради 

України. Представництво у Верховній Раді обумовило можливість доведення 

громадської думки до законодавчого органу державної влади. З цього часу 

члени Громадської ради беруть участь у засіданнях профільного Комітету 

Верховної Ради України. 
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Громадська рада активно співпрацює з іншими громадськими 

організаціями  – з Науково-технічною спілкою енергетиків та електротехніків 

України та Радою старійших енергетиків України. Члени Громадської ради 

беруть участь у роботі споріднених громадських рад – Мінприроди, 

Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, ДП «Енергоринок». Громадська рада представлена у 

Комітеті з енергоефективності при Торгово-промисловій палаті України. 

Позитивно оцінюється робота членів Громадської ради у науково-технічній 

раді НЕК «Укренерго». Громадська рада постійно взаємодіє з Національною 

академією наук України та Академією технологічних наук України, а також з 

іншими науковими установами. 

Члени Громадської ради беруть активну участь у роботі міжнародних 

енергетичних форумів і конференцій. Громадська рада бере участь у 

Всеукраїнському конкурсі «Лідер паливно-енергетичного комплексу України». 

У номінації «Громадська організація» Громадська рада при Мінпаливенерго 

України визнана лауреатом конкурсу, що є найвищою рейтинговою нагородою 

у сфері паливно-енергетичного комплексу України. Серед спільних заходів 

значним успіхом є проведення громадських слухань «Екологічна безпека в 

аспекті перспективного розвитку енергетики України». Члени Громадської ради 

брали активну участь у розробленні та обговоренні положень усіх редакцій 

Енергетичної стратегії України. 

Слід окреслити також і труднощі, з якими стикається у своїй роботі 

Громадська рада. По-перше, це існуюче нерозуміння важливості роботи Ради і 

небажання окремих структурних підрозділів або посадовців 

Міненерговуглепрому до співпраці. Департаменти Міненерговуглепрому, як 

правило, не направляють на розгляд до Громадської ради жодного 

законопроекту та проекти нормативно-правових актів. Крім того, спроби 

Громадської ради взяти участь у роботі кадрової та інших комісій 

Міненерговуглепрому і Наглядових рад державних енергетичних компаній 

спіткала невдача. 
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З моменту набуття незалежності країни Українське республіканське 

правління Науково-технічного товариства енергетики та електротехнічної 

промисловості було реорганізоване у Науково-технічну спілку енергетиків та 

електротехніків України (НТСЕУ). НТСЕУ – незалежна українська громадська 

організація, що має стійкі інженерні традиції та активну громадську позицію. 

Діяльність Центрального правління Спілки і 14 регіональних відділень НТСЕУ 

поширюється на всю територію України. Членами НТСЕУ є спеціалісти-

енергетики та електротехніки різних відомств і сфер діяльності. Колективними 

членами НТСЕУ є провідні у галузі енергетики та електротехніки компанії, 

підприємства та організації, наукові установи та навчальні заклади різних 

відомств і форм власності. 

Центральне правління спрямовує роботу НТСЕУ на залучення широких 

кіл громадськості до участі у процесах державотворення. Практично всі 

значущі енергетичні проекти і перспективні технічні ідеї, як і в давні часи, 

оцінюються експертами та оприлюднюються для громадського обговорення на 

загальнодержавному та регіональному рівнях. 

Прикладом позитивного результату участі громадськості у законодавчо-

нормативному забезпеченні роботи галузі є розроблення колективом НТСЕУ 

проекту Закону України «Про електроенергетику» і його наступне ухвалення 

Верховною Радою України у 1997 р. Слід зазначити також і позитивний підхід 

до громадського обговорення на стадії підготовки основних положень проекту 

Енергетичної стратегії України на період до 2030 року у формі Круглих столів 

за участю представників неурядових організацій, дослідницьких інститутів, 

провідних аналітичних центрів та окремих експертів. Однак, на жаль, під час 

підготовки остаточної редакції такого важливого для країни стратегічного 

документу більшість наданих пропозицій не були враховані. Натомість 

домінуючим виявився вузьковідомчий інтерес керівників окремих підгалузей 

ПЕК та фінансово-промислових груп енергобізнесу. 
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Наразі діяльність НТСЕУ спрямована на консолідацію науково-технічної 

громадськості та плідну співпрацю з державними органами законодавчої та 

виконавчої влади, вітчизняними та іноземними компаніями, підприємствами і 

фірмами, науковими та навчальними закладами, різними громадськими 

об’єднаннями енергетиків із проведення єдиної науково-технічної політики у 

паливно-енергетичному комплексі України. Спілкою опрацьовуються 

відповідні концепції, програми та альтернативні енергетичні проекти. 

Пріоритетними залишаються також проблеми науково-технічного, проектно-

конструкторського і нормативно-законодавчого супроводження Енергетичної 

стратегії України. За ініціативи НТСЕУ щорічно відбуваються десятки 

конференцій, нарад, круглих столів, проводяться громадські обговорення 

проблем забезпечення надійної роботи ОЕС України та її інтеграції з 

європейською енергосистемою, розроблення довгострокової енергетичної 

політики сталого розвитку, наукового забезпечення і супроводження планів 

розвитку енергетичного комплексу України. 

Світова практика показує, що роль громадських організацій у суспільстві 

невпинно зростає разом із розвитком і демократизацією суспільства. 

Визначальне покликання громадського об’єднання – забезпечити умови для 

спілкування людей за професійними інтересами. Таке спілкування є не тільки 

приємним, але й плідним, корисним. Особливістю і перевагою спілок є те, що в 

цих громадських організаціях всі є рівними: звичайний інженер і міністр, 

енергетик-практик і енергетик-вчений, молодий фахівець і досвідчений 

спеціаліст. Таке поєднання дозволяє сформувати колективну думку. І це дуже 

важливо, бо яким би розумним і досвідченим не був керівник, рівень його 

обізнаності ніколи не буде вищим за рівень належно організованого 

колективного розуму і колективного досвіду. Тому перед НТСЕУ постає 

головне питання – організувати роботу в сучасних умовах так, щоб вона була 

саме таким колективним розумом і колективним досвідом в енергетиці. Для 

цього необхідно вивчити досвід країн із більш високим розвитком демократії та 

підготувати новий проект статуту Спілки, де буде визначено основні завдання, 
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принципи та напрями її роботи на сучасному етапі. Перед НТСЕУ також стоїть 

проблема забезпечення фактичної незалежності Спілки від керівних органів 

енергетики. У нашій країні ця теза досі не зовсім сприймається, але в 

демократичних країнах уже добре зрозуміли, що тільки незалежна і об’єктивна 

громадська думка є найбільш важливою для керівництва галузі та країни у 

досягненні суспільного прогресу. 

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.  
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Висновки до розділу 5 

Необхідність модернізації ПЕК дає можливість мінімізувати витрати на 

адаптацію до змін клімату, але лише за умови, що необхідність адаптації до 

змін клімату в енергетиці буде системно враховано при формуванні стратегій та 

програм його розвитку. Без урахування змін клімату, вплив яких на ПЕК країни 

може бути достатньо суттєвим, великою стає ймовірність прийняття 

недостатньо обґрунтованих рішень з його розвитку, і, як наслідок, виникнення 

проблем із забезпечення ефективності його функціонування та надійності 

енергозабезпечення в умовах несприятливих кліматичних змін. Для урахування 

впливу змін клімату на ПЕК країни, визначення напрямів такого впливу та їх 

кількісної оцінки, обґрунтування заходів із адаптації необхідно: створення 

методології проведення такої оцінки; визначення якісних характеристик впливу 

змін клімату на розвиток та функціонування ПЕК; оцінка економічних 

наслідків від впливу змін клімату на окремі галузі ПЕК та підприємства, для 

чого необхідне розроблення відповідного модельного та програмно-

інформаційного забезпечення. 

Аналізуючи результати опитування суспільної думки в різних країнах 

світу, можна відзначити, що безпосередньо після аварії на ЧАЕС під впливом 

протестів громадськості були закриті та згорнуті практично всі ядерні 

програми в Європі та Північній Америці. Здавалося, що на цьому епоха 

розвитку ядерної енергетики фактично закінчилася. Але з початку 2000-х 

років ситуація зазнала зламу. І громадська думка стала не те що більш 

терпимо ставитися до ядерної енергетики, скільки прийшло розуміння того, 

що ядерна енергетика – це запорука енергетичної безпеки країни і 

можливостей для майбутнього розвитку. Однак в Україні ставлення людей до 

ядерної енергетики залишається одним із самих негативних у світі та 

тенденції до його поліпшення досі не спостерігається. 
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Основними факторами, які впливають на формування суспільної думки 

про розвиток ядерної енергетики, є: технологічний рівень економіки країни; 

рівень життя та освіти населення; наближеність мешканців до районів 

розміщення АЕС та вугільних шахт; стан навколишнього природного 

середовища; розвиненість інфраструктури та рівень соціального 

забезпечення працівників АЕС та вугільних шахт; стан інформатизації 

суспільства про рівень безпеки АЕС; рівень усвідомлення тренду зростаючої 

ролі електроенергії в енергетичному балансі та цінова 

конкурентоспроможність ядерної енергетики та енергетичного вугілля, а 

також рівень кібербезпеки енергосистеми країни. 

Скоріше за все, у майбутньому, під впливом нових викликів та загроз для 

національної енергетичної безпеки, суспільна думка в Україні буде 

трансформуватися у бік більш лояльного ставлення населення до ядерної 

енергетики. «Атомний ренесанс», так само як і «друга вугільна хвиля», попри 

широку громадську підтримку ВДЕ не знімаються з порядку денного у 

глобальному діалозі щодо майбутнього розвитку енергетики. 

Через слабкість інститутів громадянського суспільства український 

соціум поки що не справляє вагомий вплив на формування пріоритетів та 

механізмів енергетичної політики держави, яку у міру поглиблення процесу 

роздержавлення власності формують здебільшого неформальні інститути 

взаємодії органів влади та енергобізнесу. Драйверами реформ здебільшого 

виступають іноземні та вітчизняні експерти, які попри певні фахові знання не 

несуть відповідальності за прийняті рішення на державному рівні. Тому 

необхідні дієві механізми участі громадськості при розробці стратегічно 

важливих для країни документів, що формують енергетичну політику 

держави. Розвиток впливових інститутів громадянського суспільства в 

Україні стає запорукою незворотності курсу на солідарну відповідальність і 

дотримання владою й бізнесом у своїх діях загальновизнаних імперативів 

національної енергетичної політики сталого розвитку. 
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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 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, що 

забезпечуватиме справедливу алокацію енергетичних ресурсів. 

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 вирішити 

означену проблему та 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 Всесвітньою енергетичною радою 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 безпосередньо 

ілюструють досягнення економічного та технологічного 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 в рамках жорсткого ядра 

конструктивної інституційної оболонки енергетичної політики. 

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, зокрема щодо прогнозування та планування розвитку 

енергетичного сектору, а також регулювання енергетичних ринків. 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 

енергетичної політики країни. 
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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 між різними сферами виробництва 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 зовнішніх впливів та екстернальних ефектів. За 

таких умов державні органи мають 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, стану функціонування та напрямів розвитку енергетичних ринків. Це 

дає підстави констатувати, що на етапі формування конкурентної структури 

ринків роль держави повинна бути проактивною і може поступово ставати 

реактивною лише у міру результативності функціонування ринкових інститутів.  

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 
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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 
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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 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.  
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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 цілісні, 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 

питання функціонування вугільної галузі лише на базі суспільного договору між 

шахтарями та державними органами влади за участю відповідального бізнесу. 

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, загострення конкуренції на світовому 

(нафтовому) та регіональних (природного газу, вугілля) ринках, а отже, 

спричинило відповідні зміни сформованої в першій половині минулого століття 

структурної організації та інституційної бази енергетичних ринків. 

Першочерговій трансформації піддалася переважно монопольна структура 

нафтового ринку. Трансформація світового ринку нафти відбувалася в напрямі 

розширення видів товарообмінних операцій, а також переходу від реальної до 

«паперової» нафти. Нафтовий ринок починаючи з середини першого 

десятиліття XXI ст. 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 
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валютно-фінансового ринку. Встановлення факту спекулятивного характеру 

ціноутворення на світовому нафтовому ринку дозволяє поставити під сумнів 

ефективність контрактного 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 в нових 

умовах конфігурації євразійських газотранспортних коридорів. 

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 кон’юнктури ринків 

первинних енергоносіїв. Виявилося, що 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 дуже помірковані. 

Об’єктивно різна структура електробалансів країн ЄС поряд із різною, історично 

детермінованою національною корпоративною структурою не сприяла 

формуванню єдиного європейського ринку електроенергії. Показано, що вільній 

торгівлі електроенергії у ЄС перешкоджають: нерозвиненість системи 
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електромереж та міжсистемних перетоків; протекціоністська діяльність 

національних регуляторів (які часто пов’язані з інтересами енергетичних 

компаній); 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. 

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 

ринків природного газу та електроенергії 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 сталого 

розвитку та відповідним чином призводять до різного ставлення урядів до 

окремих пан’європейських енергетичних 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 
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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 енергетичної політики. 

16. На підставі аналізу результативності приватизації державних 

енергетичних компаній України встановлено, що цей процес не перетворився на 

інструмент формування конкурентної структури енергетичних ринків. 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 

значного 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.  

17. Емпіричні спостереження показують, що функція моніторингу 

енергетичних потоків державою фактично не виконується, що нівелює 

ефективність діючої системи регулювання. За існуючої системи регулятор 

енергетичного ринку (НКРЕКП) виконує свої функції практично «всліпу», не 

маючи об’єктивно обумовленого рівня витрат та цін, а тому змушений 

відштовхуватися від інформації самих постачальників. Так звані «незалежні 

наглядові ради» державних монопольних компаній, сформовані з представників 



447 
 

зовнішнього експертного середовища, не стали інститутами дійсно незалежного 

контролю громадянського суспільства. У такій ситуації перманентне зростання 

тарифів підвищує активність громадських організацій стосовно забезпечення 

реалізації своїх конституційних прав про доступ до життєво важливої інформації. 

Встановлено, що перекриття неплатоспроможного попиту субсидіями, які до того 

ж нараховуються з огляду на завищені, порівняно з фактичними обсягами 

споживання, 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. Проте темпи 

розроблення та ухвалення актів так званого «вторинного законодавства» мають 

відповідати узгодженим дедлайнам.  

19. Критичний аналіз ефективності застосування механізмів інтерналізації 

екологічних наслідків функціонування об’єктів енергетики в умовах 

приєднання України до міжнародних зобов’язань щодо обмеження викидів 

парникових газів у рамках боротьби зі зміною клімату демонструє 

консервативність традиційної системи застосування штрафних санкцій за 

збитки навколишньому природному середовищу. Використання запроваджених 

екологічних податків, так само, як і міжнародних гнучких ринкових механізмів 

обмеження викидів шкідливих речовин, не відзначається цілеспрямованими 

напрямами використання отриманих фінансових ресурсів. Обгрунтування та 



448 
 

встановлення принципових положень запровадження національної системи 

торгівлі квотами або скороченнями викидів парникових газів дозволить  

вирішити питання щодо першочергового розподілу квот серед суб’єктів 

економічної діяльності, який повинен мати соціально справедливий характер та 

забезпечити рівні стартові умови для всіх учасників ринку. 

20. Узагальнення результатів соціологічних опитувань встановлено 
дозволило встановити, що основними факторами, які впливають на формування 
суспільної думки про розвиток енергетики, є: технологічний рівень енергетичного 
сектору країни; 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 терористичної 
загрози для кібербезпеки енергосистеми країни. Проте, через слабкість інститутів 
громадянського суспільства, український соціум поки що вагомо не впливає на 
формування пріоритетів та механізмів енергетичної політики держави. 
Усвідомлення такої громадської опінії дозволяє врахувати її під час розроблення 
стратегічних документів у сфері енергетики для того, щоб забезпечити баланс 
інтересів держави, бізнесу та суспільства.  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. 
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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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